KERNGROEP EN WETENSCHAPPELIJKE COMMISSIE
DE WETENSCHAPPELIJKE COMMISSIE (WECO)
De Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is door het
Bestuur in 1979 ingesteld om het wetenschappelijk onderzoek betreffende de revalidatiegeneeskunde te
inventariseren, te ordenen, te begeleiden en te stimuleren. Aangezien het Concilium volgens artikel 13 van de
statuten van de Vereniging onder andere tot taak heeft de behartiging van onderwijs, opleiding, nascholing,
wetenschappelijke vergadering en publicaties der Vereniging, zal de Wetenschappelijke Commissie haar werk
verrichten in overleg met het Concilium. Voor het Concilium ligt het accent op de aspecten van de
specialistenopleiding en de bij- en nascholing. De Wetenschappelijke Commissie is gericht op de
ontwikkelingen in het vakgebied van de revalidatiegeneeskunde.

TAKEN VAN DE COMMISSIE
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Organiseren van twee wetenschappelijke congressen per jaar, het Colloquium in het voorjaar en het
meerdaagse jaarcongres in het najaar.
Organiseren en begeleiden wetenschappelijke vergaderingen, alsmede overige wetenschappelijke
activiteiten van de Vereniging.
Voorlichting en advies geven aan de leden van de Vereniging met betrekking tot wetenschappelijk
onderzoek, publicaties en voordrachten.
Actief volgen van het wetenschappelijk onderzoek in de revalidatiegeneeskunde in Nederland en zo
mogelijk ook daarbuiten en het Bestuur daaromtrent gevraagd en ongevraagd adviseren.
Aanspreekpunt binnen de vereniging voor de wetenschappelijke aspecten van de
revalidatiegeneeskunde. Daartoe inventariseert en ordent de Wetenschappelijke Commissie het
revalidatieonderzoek in Nederland.
Desgevraagd participeren namens de Vereniging in relevante gremia betreffende wetenschappelijk
onderzoek.

VERGADERINGEN
Twee maal per jaar vergadert de Wetenschappelijke Commissie in Utrecht. Zeven maal per jaar zijn er
telefonische vergaderingen. De voorzitter en secretaris van de Wetenschappelijke Commissie vergaderen twee
maal per jaar met het VRA-bestuur in een gezamenlijk overleg met ook afgevaardigden van het Concilium en de
Commissie Kwaliteit. In 2016-2017 is er een aparte werkgroep Kennisagenda welke daarnaast nog meerdere
malen zowel telefonisch als lijfelijk vergadert.

TAKEN VAN HET KERNGROEPLID
Het kerngroeplid levert een actieve bijdrage aan de organisatie van de wetenschappelijke vergaderingen
(congressen). Daarbij valt te denken aan participeren bij de beoordeling van de ingezonden abstracts voor
presentaties van wetenschappelijk onderzoek, voorbereiden van de debatsessie en/of inleiden van de
posterpresentaties op de congressen. Daarnaast kun je participeren in de werkgroep Kennisagenda. Een
actieve bijdrage aan bovenstaande en andere eventueel lopende projecten wordt erg gewaardeerd.

