Reglement voor de werkgroep Ziekenhuisrevalidatie
Algemeen
Naam: Werkgroep Ziekenhuisrevalidatie
Verkorte naam: WZR
Definities
De werkgroep houdt zich bezig met alle zaken die betrekking hebben op de inhoud van de
revalidatiegeneeskunde in de ziekenhuizen in Nederland.
Als er in dit stuk gesproken wordt over ‘ziekenhuizen’, dan worden zowel academische als algemene
ziekenhuizen bedoeld.
Doelstelling
De werkgroep ziekenhuisrevalidatie zet zich in om de voorwaarden te optimaliseren, waaronder alle
revalidatieartsen die werkzaam zijn in de ziekenhuizen in Nederland hun patiëntenzorg leveren.
De werkgroep tracht dit doel te bereiken door
- Bijeenkomsten 3x per jaar: informatie uitwisseling en thematische besprekingen.
- Signalerende en adviserende functie naar VRA-leden en VRA-bestuur t.a.v. beleid, richtlijnen
en behandelkaders om deze zo in te richten dat de patiëntenzorg aansluit op de situatie in de
ziekenhuizen en daadwerkelijk geleverd kan worden.
- Binnen de werkgroep deelname aan tijdelijke subcommissies welke zich richten op specifieke
aandachtsgebieden en/of taken.
- Deelname aan onderwijsactiviteiten.
- Optreden als vraagbaak voor revalidatieartsen werkzaam in ziekenhuizen
- Gevraagd en ongevraagd het VRA-bestuur adviseren betreffende tot de doelstelling
behorende onderwerpen.
- Signaleren en binnen de VRA uitdragen van nieuwe ontwikkelingen die het werk van
revalidatieartsen aangaan.
- In een gezamenlijke werkgroep met Revalidatie Nederland in kaart brengen welke processen
het werk van ziekenhuisrevalidatieartsen op strategisch, tactisch en procesniveau
beïnvloeden zowel nu als voor de toekomst, en meedenken in (innovatieve) oplossingen.
- Het leggen en onderhouden van een netwerk van contacten binnen en buiten de WZR en de
VRA om draagvlak en partners te vinden bij het optimaliseren van revalidatiegeneeskundige
behandelingen.
- Adviseren t.a.v. inrichting van de opleidingen geneeskunde en optreden als platform om
revalidatiegeneeskunde in de ziekenhuizen onder de aandacht te brengen van
geneeskundestudenten en collega’s uit andere specialismen.
- Inhoudelijk adviseren t.a.v. de inhoud van de opleiding tot revalidatieartsen (inclusief
basiscursussen) en leren toepassen van specifieke vaardigheden door AIOS
revalidatiegeneeskunde, zodat zij adequaat voorbereid zijn op de ziekenhuiswereld. Te
denken valt hierbij aan extra verwerven van vaardigheden op het gebied van leiderschap,
strategisch en tactisch denken, visie-ontwikkeling, netwerken/samenwerken,
onderhandelen/lobbyen, projectmatig werken, enz
Activiteiten:
-3x per jaar een werkgroepbijeenkomst, met zowel inhoudelijke als organisatorische onderwerpen
-3x per jaar neemt het dagelijks bestuur van deze VRA-werkgroep deel aan vergaderingen met de
ziekenhuiswerkgroep van Revalidatie Nederland
-De werkgroep informeert en raadpleegt regelmatig de achterban t.a.v. adviezen voor besluitvorming
en agendering
- tijdens VRA-bijeenkomsten delen van best practices, innovaties en ontwikkelingen

Samenstelling en organisatie
Lidmaatschap: revalidatieartsen die lid zijn van de VRA en die voor minimaal 0,4 fte werkzaam zijn als
revalidatiearts in een Nederlands ziekenhuis kunnen lid worden van de werkgroep. Toelating als lid
van de werkgroep kan plaatsvinden door aanmelding voor de werkgroep, de vergaderingen van de
werkgroep te bezoeken, de deelnamekosten te betalen en zich voor te stellen in de vergadering.
Bestuur: het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden. Het bestuur neemt zitting voor een periode van
drie jaar. Functies worden gewisseld als de termijn is verlopen of als minimaal de helft van de actieve
leden stemt voor een wissel met duidelijke motivatie voor wissel tijdens een van de bijeenkomsten.
De termijn kan met maximaal de duur van één termijn verlengd worden, tenzij de leden via
stemming volgens de besluitvormingsprocedure in de vergadering instemmen met een volgende
verlenging.
Beëindiging van het lidmaatschap: door opzegging van het lid. Tevens zal het lidmaatschap beëindigd
worden van die deelnemer die aan drie opeenvolgende vergaderingen niet heeft deelgenomen
zonder bericht van verhindering.
Rechten: Het recht op bijwonen van de bijeenkomsten van de WZR en het ontvangen van de agenda
en de vergaderstukken. Stemrecht is voorbehouden aan leden van de werkgroep.
Plichten: het leveren van een actieve bijdrage aan de vergaderingen en de overige activiteiten van de
WZR. Corresponderende leden verklaren zich door hun lidmaatschap bereid hun expertise
desgevraagd ten dienste te stellen van de WZR in de vorm van advies of bijdragen n.a.v. gerichte
vraagstelling.
Besluitvorming: Door middel van consensus en (indien dit niet wordt bereikt) bij meerderheid van
stemmen, mits geagendeerd. Niet aanwezige leden kunnen per schriftelijke volmacht hun stem laten
uitbrengen.
In geval van deelname van leden aan (sub)werkgroepen, die zich kortere of langere tijd met een
bepaald onderwerp of activiteit bezighouden, of deelname van leden aan externe (d.w.z. buiten de
WZR) werkgroepen c.q. commissies, kunnen deze leden dan wel tezamen met het bestuur van de
vergadering een mandaat krijgen om besluiten en/of activiteiten namens de WZR te nemen
respectievelijk te ontplooien.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om onder zeer bijzondere spoedeisende omstandigheden
besluiten te kunnen nemen zonder vooraf de leden(vergadering) te raadplegen. Wel dient er
achteraf altijd een verantwoording met uitleg en toelichting plaats te vinden.
Financiën: Deelname aan de werkgroepvergaderingen (tijdsinvestering en reiskosten) wordt door de
leden zelf of door de instelling waarvoor men werkzaam is bekostigd. De kosten van huur van de
vergaderruimten wordt betaald uit het budget dat de geaccrediteerde werkgroep van de VRA
ontvangt vermeerderd met de lidmaatschapskosten.
Accreditatie: Deelname aan de werkgroepbijeenkomsten levert de leden accreditatie op, indien de
VRA deze bijeenkomst accreditatie heeft toegekend. Dit wordt aangevraagd door het WZR-bestuur.
Communicatie
- De werkgroep brengt jaarlijks vóór 1 april schriftelijk verslag uit van haar activiteiten aan leden
van de WZR en het VRA-bestuur.
- De werkgroep verzorgt een goed en actueel overzicht van de doelstelling, jaaractiviteiten,
bestuurssamenstelling, data en plaats van bijeenkomsten etc. op de VRA-site.
- Belanghebbende ziekenhuisrevalidatieartsen worden via VRA Kennisnet geïnformeerd m.b.t.
nieuwe ontwikkelingen, bijeenkomsten, enz.

Belangenverstrengeling
Alle leden van de WZR zijn bij al hun werkzaamheden voor of namens de Werkgroep gehouden aan
de door de VRA onderschreven code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling.

