
Beste xxx 

Welkom als aios revalidatiegeneeskunde!  

Junior VRA 
De Junior VRA is een landelijk overlegorgaan van aios revalidatiegeneeskunde en behartigt de 
belangen van alle aios revalidatiegeneeskunde ten aanzien van de opleiding tot revalidatiearts en 
zaken op maatschappelijk en financieel-economisch terrein. De Junior VRA bepaalt jaarlijks 
speerpunten om de opleiding revalidatiegeneeskunde verder te verbeteren. Daarnaast vindt er 
jaarlijks een ludieke actie plaats tijdens het DCRM (Dutch Congress of Rehabilitation Medicine). Meer 
informatie over de Junior VRA. 

In deze mail geven we kort uitleg en handige links om goed van start te kunnen gaan met de 
opleiding.  

Basisklapper 
De Basisklapper Informatie en instructie voor de arts in opleiding tot medisch specialist (aios) 
revalidatiegeneeskunde is beschikbaar voor alle aios en geeft informatie over allerhande 
opleidingszaken. Ook is er een checklist voor beginnende aios revalidatiegeneeskunde. Goed om 
beide bij aanvang van de opleiding eens door te lezen! (link: https://www.revalidatie.nl/aan-de-slag-
als-aios/)  

Verplicht landelijk onderwijs 
Het verplichte landelijk cursorisch onderwijs bestaat uit cursussen lijnleren (‘klinisch redeneren’ en 
‘communicatie/ management’) en zeven themacursussen). De cursussen lijnleren worden gegeven 
per leerjaar, de cursussen blokleren zijn voor alle 2e tot 4e jaars aios samen. Informatie over 
aanmelden staat bij het scholingsprogramma, of er wordt een uitnodiging verstuurd via de opleider of 
ouderejaars aios. Voor elke cursus moet je je als aios apart opgeven! (link: 
https://www.revalidatie.nl/het-vra-scholingsprogramma/ ) 

De Jonge Specialist 
Alle aios wordt geadviseerd lid te worden van De Jonge Specialist (DJS). DJS is de 
belangenbehartiger voor o.a. a(n)ios, arts-onderzoeker, profielarts en ziekenhuisapotheker. Het 
bestuur bestaat uit aios van verschillende specialismen (waaronder revalidatiegeneeskunde) en 
opleidingsjaren. Samen maken zij zich sterk voor een goede opleiding in Nederland. Tevens zijn zij 
het aanspreekpunt voor andere partijen als het bijvoorbeeld gaat om onderhandelingen over de cao 
van medisch specialisten (niet) in opleiding. Het lidmaatschap van DJS biedt diverse voordelen.  De 
VRA heeft in januari 2017 een samenwerkingsovereenkomst met DJS ondertekend. Zie ook de bijlage 
bij deze mail met een artikel uit het NTR ( Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde). (link: 
https://www.dejongespecialist.nl/default.aspx) 

Mocht je specifieke vragen of suggesties hebben ten aanzien van de opleiding 
revalidatiegeneeskunde, dan is de Junior VRA bereikbaar via het Junior VRA lid uit je eigen circuit, of 
via JuniorVRA@revalidatiegeneeskunde.nl

Met vriendelijke groet,  

De Junior VRA


