
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 
& 

leden voor de subcommissie Kwaliteitsbeleid 
 
 
 
Wat doet de Commissie Kwaliteit 
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 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. 
 
Subcommissie Kwaliteitsvisitaties 

De subcommissie Kwaliteitsvisitaties houdt zich primair bezig met het uitvoeren van de visitaties en 
het (door)ontwikkelen van visitatie documenten (zoals het normenrapport, vragenlijsten, etc.). 
Daarnaast kunnen de leden gevraagd worden als meelezer bij kwaliteitsbeleidsstukken indien er 
verbinding is met kwaliteitsvisitaties. De subcommissie heeft de volgende portefeuilles onder zich: 

• Adviescommissie Kwaliteitsvisitaties van de Federatie Medisch Specialisten  

• Webbased visiteren / Compass 

• Visitatie instrumenten 
 
Subcommissie Kwaliteitsbeleid 

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 
 
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. 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 als 
“de gezelligste, leukste commissie van de VRA”. Wil jij die claim zelf komen toetsen?  
 
Wat vraagt de Commissie Kwaliteit 
Je bent een ambitieuze collega met hart voor kwaliteit. Je kunt goed relativeren en bent bereid een 
actieve rol te spelen binnen de subcommissie Kwaliteitsvisitaties of de subcommissie Kwaliteitsbeleid. 
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.  
 



 
Interesse  
Al nieuwsgierig geworden? Meer informatie is te vinden op 
https://www.revalidatie.nl/commissies/commissie-kwaliteit/ bij taakomschrijvingen.  
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: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl  
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