
Eline Tuijn Medisch adviseur

Namens de Werkgroep Revalidatie 

Vereniging Artsen Volksgezondheid



Geen (potentiële) 
belangenverstrengeling

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties

Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere 

(financiële) vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• -
• -

• -
• Werknemer van CZ 
Zorgverzekering



 Wetenschappelijke vereniging, vergelijkbaar met VRA 

 Vereniging voor artsen Maatschappij en Gezondheid, (sociaal 
geneeskundigen)

 Fusie van 
◦ VAGZ: Vereniging artsen werkzaam in zorgverzekeringsstelsel

◦ VIA: Vereniging Indicerend Artsen

◦ NVAG: Nederlandse Vereniging Artsen beleid, management en 
onderzoek



De Vereniging staat voor het op wetenschappelijke wijze 
bestuderen van de volksgezondheid en de 
gezondheidszorg, waarbij bewaken, beschermen en 
bevorderen ons uitgangspunt vormt. De Vereniging wil alle 
mogelijkheden benutten om de volksgezondheid te 
optimaliseren en zal de professionele kwaliteit bewaken en 
bevorderen, gevraagd en ongevraagd, door onderzoek, 
sturing, beleidsontwikkeling en advisering.



 Zelfde rechten basisverzekering voor iedereen ongeacht keuze 
Zorgverzekeraar. 

 Samenwerking t.b.v. uniform uitleggen wet- en regelgeving. 

 Samenwerking in kader kwaliteitsbeleid o.a.: 
◦ Werkgroep Farmacie

◦ Werkgroep Plastische chirurgie

◦ Werkgroep Revalidatie

◦ Enz.



 Aanleiding: 

 In 2010, veranderingen en verschuivingen in het zorgaanbod, o.a. 
pijnrevalidatie, opkomst nieuwe aanbieders Medisch specialistische 
revalidatie (MSR)

 Moeilijk wet- en regelgeving te interpreteren. Wanneer is zorg 
Medisch Specialistisch?

 Behoefte aan inkoop criteria, duiding en afbakening van MSR. 

 Werkwijzer MSR https://www.vagz.nl/documents.php

https://www.vagz.nl/documents.php


 Half jaarlijks overleg met VRA. 

 Afvaardiging in stuurgroep en werkgroep voor 
ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren 
(revalidatie in zicht) 

 Afvaardiging in stuurgroep LDUR



 Medewerking aan Tangram rapport, Medisch 
Specialistische Revalidatie. Aanspraak en 
praktijk, 2013

 Medewerking aan Zorginstituut standpunt Zorg 
zoals revalidatieartsen plegen te bieden. (2015)

 Medewerking aan Zorginstituut nadere duiding 
complexe problematiek, stepped care, 
indicatiestelling, arbeidsrevalidatie. (2020)



 Uitbreiding werkgroepleden met VAV leden met 
aandachtsgebied op revalidatie buiten de MSR 
zoals Eerstelijn, GRZ, WLZ, zorgaanbieder, 
zorginstituut. 

 De werkgroep zoekt verbinding over de 
schotten heen



 Doel: Samen met stakeholders bespreken van 
revalidatievraagstukken mbt (transparantie van) 
kwaliteit van zorg, afbakening van domeinen, 
samenwerking in de keten en inrichting van een 
toekomstbestendig zorglandschap. 



 De juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment tegen 
passend tarief

 Verbeteren van aansluiting van de lijnen op elkaar; Meer regie. 
Betere aansluiting aanbod op zorgvraag.

 Vanuit gedachte Positieve gezondheid: beginnen bij gezond 
gedrag, leefstijl, preventie, stepped care.

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid: zorg betaalbaar te 
houden

 Toekomst bestendig zorglandschap: patiënten met een 
zorgvraag zoeken hulp, kijken niet naar welke lijn of 
financiering.





 Netwerkvorming, samenwerking in de keten

 Ontwikkeling van breed gedeelde kennis over 
preventie/ geïndiceerde preventie

 multidisciplinaire eerste lijn revalidatie

 Graag uw aanvullingen !!!



 Health deal chron. pijn: Diverse innovatieve 
projecten voor behandeling Chron. pijn 

 Kinos 1,5 lijn innovatie DBC hand/pols 
revalidatie

 Netwerk pijnrevalidatie Limburg: Onderzoek J. 
Verbunt Maastricht

 Parkinsonnet, claudicationet






