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Taakomschrijving en profielschets lid Commissie Kwaliteit – subcommissie Kwaliteitsbeleid  

Doelstelling Commissie Kwaliteit  

De Commissie Kwaliteit heeft als doelstelling het bevorderen en bewaken van de kwaliteit op het gebied van de 

beroepsuitoefening. Dit houdt onder meer in: 

 Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van de zorg welke relevant zijn voor 

revalidatieartsen en hierover desgewenst een standpunt innemen. 

 Het bestuur attenderen op en adviseren over (actuele) kwaliteitsdossiers. Te denken valt aan onderwerpen 

zoals kwaliteitsvisitaties, richtlijnontwikkeling, kwaliteitsregistraties, veiligheid en optimaal functioneren. 

 Het voorbereiden en uitvoeren van kwaliteitsvisitaties, inclusief het schrijven van rapporten. 

 Deskundigheid inzetten voor andere (ad hoc) commissies of activiteiten welke raakvlakken hebben met 

kwaliteit.  

De Commissie is gesplitst in twee subcommissies: een subcommissie Kwaliteitsbeleid en een subcommissie 

Kwaliteitsvisitaties. 

De subcommissie Kwaliteitsbeleid houdt zich primair bezig met kwaliteitszaken op beleids-/strategisch niveau 

(volgen van ontwikkelingen en vertalen in beleid voor de VRA). De subcommissie heeft de volgende portefeuilles 

onder zich: 

 Raad Kwaliteit (Federatie Medisch Specialisten) 

 Richtlijnen en behandelkaders 

 Kwaliteitsmetingen (indicatoren en registraties) 

 Veiligheid en complicaties 

 Optimaal functioneren / IFMS 

Daarnaast is het streven dat de leden van de subcommissie kwaliteitsbeleid worden ingezet als assessor of secundus 

bij kwaliteitsvisitaties.  

De subcommissie bestaat uit ten minste acht leden, waaronder een voorzitter en een vertegenwoordiger in de Raad 

Kwaliteit. De subcommissie wordt ondersteund door een beleidsadviseur van het VRA bureau. 

Wat brengt het lidmaatschap van de Commissie Kwaliteit 

Lidmaatschap van de Commissie Kwaliteit geeft je de kans kennis op te doen en mee te denken over wat kwaliteit 

van ons vak bepaalt, over de inrichting van de zorg en geeft inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 

Profielschets  

 affiniteit met kwaliteitsbeleid binnen de gezondheidszorg en (de kwaliteit van) het medisch 

specialisme/profiel en het werkveld;  

 bereidheid en mogelijkheid om voldoende tijd te besteden aan commissiewerkzaamheden 

 bereidheid om zich voor langere tijd te committeren aan de Commissie Kwaliteit 

 actief werkzaam en geregistreerd als revalidatiearts 

 (geldt alleen voor vertegenwoordiger in Raad Kwaliteit Federatie Medisch Specialisten (FMS): in staat om 

een vertaalslag te maken van het beleid van de Raad Kwaliteit naar de revalidatiegeneeskunde) 

Zittingstermijn 

De zittingsduur van de leden van de Commissie Kwaliteit bedraagt vier jaar en kan maximaal eenmaal voor een 

periode van vier jaar worden verlengd. 
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Vergoeding 

T.a.v. vergaderingen: 

Er is geen vacatieregeling. Faciliteiten zoals vergaderzalen en voorzieningen worden in principe 

door de VRA beschikbaar gesteld. Reiskosten kunnen bij de VRA gedeclareerd worden.  

T.a.v. visitaties: 

Er is een vacatieregeling voor kwaliteitsvisitaties. Voor vergaderingen (rapportbesprekingen) worden faciliteiten zoals 

vergaderzalen en voorzieningen door de VRA beschikbaar gesteld. Reiskosten t.b.v. vergaderingen kunnen bij de 

VRA gedeclareerd worden.  

Tijdsbeslag 

T.a.v. vergaderingen: 

 Deelname aan vergaderingen:  

o 7x per jaar vergadering subcommissie Kwaliteitsbeleid via Zoom/Teams van 16-18 uur op donderdag  

o 2x per jaar (1x in voorjaar, 1x in najaar) beleidsmiddag subcommissie Kwaliteitsbeleid centraal in het 

land op donderdag van 13-17 uur 

o 1x per jaar een beleidsdag (in 2023 in maart in Utrecht) op donderdag van 10-17.30 uur met gehele 

Commissie Kwaliteit (dus zowel subcommissie Kwaliteitsbeleid als subcommissie Kwaliteitsvisitaties) 

inclusief opfris/verdiepingstraining kwaliteitsvisitaties en aansluitend diner 

 Voorbereiding vergadering en acties n.a.v. de vergadering: gemiddeld 1-2 uur per vergadering, verschilt per 

vergadering/onderwerp 

T.a.v. visitaties (dit hangt dus samen met het streven dat leden van de subcommissie Kwaliteitsbeleid worden ingezet 

als assessor of secundus bij kwaliteitsvisitaties): 

 Streven is dat leden van de subcommissie Kwaliteitsbeleid in principe minimaal één keer per jaar visiteren als 

assessor of secundus bij kwaliteitsvisitaties. 

 Visitatietraining: nieuwe leden doorlopen een door de Visitatiecommissie vastgestelde visitatietraining 

(tijdsbeslag ca. 1 dag). 

 Leden volgen jaarlijks een (opfris/verdieping) visitatietraining (dit is onderdeel van de jaarlijkse beleidsdag van 

de Commissie Kwaliteit).  

 Voorbereiding visitatie: o.a. kennis nemen van alle relevante documenten en de analyse van de geleverde 

informatie delen met de andere leden van de visitatiecommissie. Tijdsbeslag: ca. 2-6 uur. 

 Uitvoering visitatie: het tijdsbeslag is afhankelijk van (de grootte van) het te visiteren netwerk, varieert tussen 1 

dagdeel en 2 dagen. 

 Uitwerking visitatie: opstellen van visitatierapport. Tijdsbeslag ca. 3-4 uur per locatierapport.  

 Voorbereiding vergadering waarin rapporten worden besproken: gemiddeld 0,5-1 uur per rapport. 

Aanvullend voor voorzitter: 

 Elke vergadering afstemming agenda/vergaderstukken per mail of telefonisch (0,5 uur) 

Inschatting totale tijdsbeslag: 2-4 uur per week 


