
 

Wil jij jezelf of je talenten (verder) ontwikkelen? Kom bij de BBC! 
 

Lid zijn van een commissie bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) kan een 

manier zijn om jezelf en je talenten te ontwikkelen of te ontdekken waar jij je uitdaging vindt. Graag 

lichten we hieronder de rol van de BeroepsBelangen Commissie (BBC) van de VRA toe en welke 

competenties je binnen de BBC kunt ontwikkelen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! 

 

Werk in de BBC aan je competenties 

Als BBC organiseren we regelmatig workshops bij het Colloquium of het DCRM, schrijven we 

artikelen voor het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR), stukjes voor de 

nieuwsbrief en filteren en ‘vertalen’ we informatie die vanuit de Federatie Medisch Specialisten 

(FMS) komt voor de leden (competentiegebied communicatie).  

Verder werken we vanuit de BBC samen met andere verenigingen in de Raad Beroepsbelangen 

van de FMS, nemen we deel in de Klankbordgroep Dienstverband van de FMS en werken we 

binnen de VRA samen met andere commissies, werkgroepen en het bestuur van de VRA 

(competentiegebied samenwerken).  

De BBC-leden worden vanuit het perspectief van de beroepsbelangen van de revalidatiearts 

gevraagd concept behandelkaders te beoordelen waarbij het competentiegebied kennis en 

wetenschap om de hoek komt kijken en uiteraard horen het organiseren van workshops ook bij dit 

competentiegebied.  

Wat het competentiegebied maatschappelijk handelen betreft nemen we vanuit de BBC deel aan 

het Technisch Overleg van de Nederlandse Zorgautoriteit. Belangrijk punt van aandacht in deze 

overleggen is dat de zorg betaalbaar blijft. Verder leveren we input aan de Diagnose- en 

Verrichtingenthesaurus van de revalidatiegeneeskunde. Deze zijn ontwikkeld om verrichtingen 

binnen de revalidatiegeneeskunde gestandaardiseerd vast te leggen via de EPD’s, waardoor 

gegevens gemakkelijk in rapportages gebruikt kunnen worden.  

Ook het competentiegebied organisatie en leiderschap wordt aangesproken in de BBC. Zo houden 

we ons bezig met het stimuleren van medisch leiderschap onder de leden, organiseren we vanuit 

de BBC workshops om leden mee te nemen in het aanzwengelen van beroepsoverstijgende 

thema’s en het verbreden van de kennis en kunde daarover.  

Tot slot besteden we aandacht aan het bewaken van de grenzen van het vak en het reflecteren 

daarop en worden uiteraard vergaderingen en beleidsdagen voorbereid door commissieleden 

(competentiegebied professionaliteit).  

Kortom, volop mogelijkheden voor een brede doorontwikkeling als revalidatiearts binnen de BBC. 

Jonge klaren zijn ook van harte welkom! 

 

Neem een kijkje achter de schermen 

Mocht je willen proberen of de BBC wat voor jou is? Je bent van harte welkom om een half jaar ‘een 
kijkje achter de schermen’ te komen nemen. 
Lijkt het je wat of wil je meer weten? Neem gerust contact op met de voorzitter via 

beroepsbelangen@revalidatiegeneeskunde.nl. 

 

Hoe kijk jij aan tegen de BBC? 

Wij zijn als BBC heel benieuwd hoe jij tegen de BBC aankijkt. Zou jij een paar vragen voor ons 

willen beantwoorden? Klik hier voor invullen van de korte vragenlijst.  

 

 

mailto:beroepsbelangen@revalidatiegeneeskunde.nl
https://www.formdesk.com/vra/Vragen_BeroepsBelangen_Commissie

