KERNGROEP EN COMMISSIE KWALITEIT
COMMISSIE KWALITEIT
De Commissie Kwaliteit houdt zich bezig met het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de
revalidatiegeneeskundige zorg uitgeoefend door revalidatieartsen. De Commissie Kwaliteit bestaat sinds april
2015 uit twee subcommissies: de subcommissie kwaliteitsbeleid en de subcommissie kwaliteitsvisitaties.

SUBCOMMISSIE KWALITEITSBELEID
Leden van de subcommissie kwaliteitsbeleid houden zich primair bezig met kwaliteitszaken op beleidsniveau en
strategisch niveau (volgen van ontwikkelingen en vertalen in beleid voor de VRA). De subcommissie heeft de
volgende portefeuilles onder zich: Raad Kwaliteit, Richtlijnen en behandelkaders, Kwaliteitsmetingen
(indicatoren en registraties), Veiligheid en complicaties, Optimaal functioneren/IFMS. Daarnaast worden de
leden van de subcommissie kwaliteitsbeleid ingezet als assessor of primus (bij een locatie van een
revalidatienetwerk) bij kwaliteitsvisitaties.

SUBCOMMISSIE KWALITEITSVISITATIES
Leden in de subcommissie kwaliteitsvisitaties houden zich primair bezig met het uitvoeren van de visitaties en
het (door)ontwikkelen van visitatie documenten (zoals de waarderingssystematiek, vragenlijsten, etc.).
Daarnaast kunnen de leden gevraagd worden als meelezer bij kwaliteitsbeleidsstukken indien er verbinding is
met kwaliteitsvisitaties.

SAMENSTELLING
De commissie telt ongeveer 12 vaste leden en daarnaast visitatieleden, die niet in de commissie zelf
vertegenwoordigd zijn en alleen visiteren. Alle leden zijn revalidatieartsen, behoudens de afgevaardigde van de
Kerngroep.

VERGADERINGEN
In principe één keer in maand op donderdag. Eén keer per jaar is er een beleidsdag. De voorzitter en secretaris
van de Commissie Kwaliteit vergaderen twee maal per jaar met het VRA-bestuur in een gezamenlijk overleg
met ook afgevaardigden van het Concilium en de Wetenschappelijke Commissie.

TAKEN VAN HET KERNGROEPLID
In beide subcommissies van de commissie kwaliteit zit ook een kerngroeplid. Naast toehoorder en discussielid
in de bovengenoemde vergaderingen en de beleidsdag, ontvangen de kerngroepleden de informatie
voorafgaand aan de vergaderingen en de notulen van deze vergaderingen. Dit biedt de mogelijkheid mee te
denken bij alle voorkomende onderwerpen, vragen te stellen en de visie van de aios te geven. Relevante
informatie of ontwikkelingen worden teruggekoppeld naar de Kerngroep en vice versa. Daarnaast participeert
het kerngroeplid 1 à 2 keer per jaar in een visitatie.

