Toppers gezocht voor Commissie Kwaliteit
Kijk jij ook graag buiten de muren van je eigen behandelkamer? Vind je het leuk om nieuwe collega’s
te ontmoeten, en om te ontdekken hoe zij werken aan hun vak? Wil je vooraan staan bij de nieuwste
ontwikkelingen en help je graag om deze te delen met je collega’s in het land, zodat we samen de
beste kwaliteit kunnen blijven bieden? Dan kunnen we je hulp goed gebruiken.
Wij zijn namelijk per direct op zoek naar:

Leden voor de subcommissie Kwaliteitsvisitaties

Belangrijk
➢ de commissie vergadert 9x per jaar, op donderdag van 14-16 uur
➢ 3x op locatie in Utrecht, 6x via beeldvergaderen
➢ een Beleidsdag samen met de collega’s van de subcommissie Kwaliteitsbeleid op locatie
n.t.b. met afsluiting van de dag met een diner
➢ voorbereiding vergadering en acties n.a.v. vergadering gem. 1-2 uur
➢ voor het uitvoeren van kwaliteitsvisitaties ontvang je vacatiegeld plus reiskosten
De commissie Kwaliteitsvisitaties
De commissie Kwaliteit doet meer dan alleen visitaties. Onze passie is de kwaliteit van de
revalidatiegeneeskundige zorg van revalidatieartsen. We zoeken voortdurend naar manieren om deze
verder te verbeteren en te bewaken. Daarnaast wordt door deze commissie meegedacht over en
deelgenomen aan discussies met verschillende landelijke gremia over actuele kwaliteitszaken zoals
richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsnormen etc. Het uitvoeren van visitaties van de in Nederland
werkzame revalidatieartsen hoort er ook bij. Dit doen we als commissie samen met elkaar. In de
praktijk biedt het vaak een leuke kans om letterlijk een kijkje te nemen in de keuken van collega’s
elders in het land. Daarbij doen we regelmatig nieuwe inzichten op die we kunnen delen met alle
andere collega’s.
Wij vragen
Je bent een ambitieuze collega met hart voor kwaliteit. Je kunt goed relativeren en bent bereid een
actieve rol te spelen binnen de commissie Kwaliteitsvisitaties. Verder heb je zorg voor kwaliteit hoog in
het vaandel staan. Je denkt en beslist graag mee over de landelijke ontwikkelingen in de
revalidatiezorg. Natuurlijk sta je open voor andere ideeën en discussies om je eigen mening verder
vorm te geven en uit te dragen.
Wij bieden
Als lid van de commissie Kwaliteit heb je een unieke kans om invloed uit te oefenen op de kwaliteit
van de Medische Specialistische Revalidatie in Nederland. Je werkt samen met een enthousiast en
leuk team. De leden komen uit het hele land en hebben een grote diversiteit in werkervaring.
Bovendien omschrijven zij zichzelf omschrijft als “de gezelligste, leukste commissie van de VRA”. Wil
jij die claim zelf komen toetsen?
Interesse
Al nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om geheel vrijblijvend één van onze
vergaderingen bij te wonen. Zo kun je kennismaken met ons werk en ons team, en zo leren wij jou ook
beter kennen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

-

-

Hannelore Quik (voorzitter), hannelore.quik@belife.nl, 06-21224848
Irene van der Steen, i.v.d.steen@dehoogstraat.nl
Ingrid de Bruijn, i.l.de.bruijn@revalidatie-friesland.nl, 06-51481045
Els Husson, e.husson@nwz.nl
Frank Hamers, f.hamers@antoniusziekenhuis.nl, 06-15214569
Hein Swinkels (Junior VRA), h.swinkels@klimmendaal.nl

