Vacature Werkgroep Hulpmiddelen
De Werkgroep Hulpmiddelen van de VRA houdt zich bezig met de nationale en Europese
wet- en regelgeving omtrent hulpmiddelenzorg en de implementatie daarvan in de praktijk
van de revalidatiearts.
De Europese wetgeving rondom medische hulpmiddelen is recent vernieuwd en de
werkgroep heeft bijgedragen aan het formuleren van de rol van de revalidatiearts bij het
voorschrift voor ambachtelijk naar maat gemaakte hulpmiddelen.
In de Nederlandse wet- en regelgeving is het van belang de rol van de revalidatiearts bij het
voorschrijven van complexe hulpmiddelen c.q. complexe problemen die om een hulpmiddel
vragen (prothese, etc.) te verduidelijken. Leden van de Werkgroep Hulpmiddelen houden
zich primair bezig met vraagstukken uit de huidige praktijk, zoals situaties waarin met
aanvragen niet transparant wordt omgegaan.
De leden van de werkgroep overleggen met verschillende organen in het veld, zoals
zorgverzekeraars, leveranciers en de overheid. De werkgroep laat zich met deze vragen
juridisch bijstaan en zoekt naar aanknopingspunten voor verheldering en afstemming ten
behoeve van de verstrekking van adequate hulpmiddelen aan de revalidatiepatiënten.
Wat breng je mee en wat kun je halen binnen de werkgroep?
Affiniteit met hulpmiddelenverstrekking, nieuwsgierigheid naar het wettelijk kader en de
dagelijkse praktijk en zin om het proces rondom de hulpmiddelenverstrekking te verbeteren.
Je krijgt inzicht in hoe de hulpmiddelenzorg in Nederland geregeld is en welke rol de VRA kan
spelen in het complexe veld van de hulpmiddelenzorg.
Welke Can Meds kun je ontwikkelen door deel te nemen aan de werkgroep?
Op de gebieden samenwerking, maatschappelijk handelen en organisatie kun je jezelf verder
ontwikkelen door plaats te nemen in de werkgroep.
Hoeveel tijd kost het?
De afgelopen twee jaar heeft de werkgroep ongeveer 4 maal vergaderd en is 3 maal
aangeschoven bij overleggen met o.a. VWS. De gemiddelde geïnvesteerde tijd per maand is
2 uur.
Jongere collega’s worden nadrukkelijk gevraagd om hun belangstelling kenbaar te maken.
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