
Reglement  VRA werkgroep Oncologische Revalidatie  
 
Algemeen 
Naam: VRA werkgroep Oncologische Revalidatie 
 
Verkorte naam:Onco Rev Ned 
 
 
Definities 
 
De VRA werkgroep Oncologische Revalidatie is het overleg-orgaan van VRA leden, werkzaam in de 
oncologische revalidatie. 
 
 
 
Doelstelling 
Doel: 

1. Op de hoogte brengen en houden van onderwerpen betreffende de oncologische revalidatie, 
zowel op organisatorisch als op inhoudelijk terrein, alsmede op het wetenschappelijk terrein. 

2. Instellen register revalidatieartsen, gespecialiseerd in de oncologische revalidatie. 
3. Kwaliteitseisen opstellen en borgen in samenwerking met IKNL 
4. Belangen behartiging van werkgroepleden op organisatorisch terrein 
5. Aanspreekpunt binnen de VRA betreffende de oncologische revalidatie.  
6. Oncologische Revalidatie in Nederland volgens de richtlijn uitvoeren 

 
 
 
De werkgroep tracht dit doel te bereiken door 
Algemene taakomschrijving: 

1. Elkaar informeren over alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de oncologische 
revalidatie 

2. Advies aan de VRA ( bijvoorbeeld herziening richtlijn) 
3. Meedoen aan productontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek 
4. Meedoen aan pilotproject implementatie richtlijn oncologische revalidatie 
5. 3 maal per jaar werkgroep vergadering 

 
 
 
Samenstelling en organisatie 
Lidmaatschap 

1. Lid / deelnemer van de werkgroep kunnen worden: gewone of buitengewone leden van de 
VRA met interesse/ ervaring in de oncologische revalidatie; beleidsmedewerkers IKNL; 
verhouding revalidatieartsen:overige leden is 3:1 

2. Men wordt lid / deelnemer via aanmelding bij de voorzitter van de werkgroep: in de werkgroep 
wordt na stemming besloten of de aangemelde kandidaat plaats kan nemen in de werkgroep 

3. Beëindiging van het lidmaatschap/deelnemerschap: door opzegging 3 maanden van tevoren 
4. Men is verplicht minimaal 2 van de 3 vergaderingen per jaar bij te wonen; het deelnemerschap 

kan worden waargenomen door een vertegenwoordiger van het werkgroeplid 
 
Bestuurssamenstelling en bestuursverkiezingen:  

Voorzitter: Jan-Paul van den Berg,  
Secretaris: Ben Drentje   
Zittingstermijn is in principe 3 jaar, met de mogelijkheid nog 1 zittingstermijn te verlengen, als 
de leden van de werkgroep hiervoor kiezen. Er zal dus 1 maal per 3 jaar een verkiezing 
plaatsvinden. 

 
Besluitvorming 
             Bij stemming/besluitvorming moet 75% van de leden aanwezig zijn. 

Besluiten over revalidatiegeneeskundige zaken worden tenminste door de meerderheid van 
de VRA-leden in de werkgroep ondersteund. 
 



 
Financiën 
            Jaarlijks wordt een begroting ingediend om te maken onkosten te kunnen dekken. Tevens zal 
            hierover jaarlijks verantwoording worden afgelegd.  

 
 
 
Communicatie 
1. De werkgroep brengt jaarlijks vóór eind december van ieder kalenderjaar schriftelijk verslag uit 

van haar activiteiten aan het VRA-bestuur. 
2. Regelmatige publicatie of aankondiging van de activiteiten vinden plaats in de VRA Nieuwsbrief, 

of in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde  
3. De werkgroep verzorgt een goed en actueel overzicht van de doelstelling, jaaractiviteiten, 

bestuurssamenstelling, data en plaats van bijeenkomsten etc. op de VRA-site. 
4. De werkgroep legt vast op welke wijze geïnteresseerde VRA-leden, die buiten de definitie van de 

werkgroep vallen (en dus geen lid van de werkgroep kunnen worden) bij de activiteiten van de 
vereniging kunnen worden betrokken.  

 

* * * 
 

 


