
 
 

 
“Revalidatie” 

 
Datum woensdag 14 december 2022 

Locatie: ZN, Sparrenheuvel 16, gebouw B, 3708 E Zeist 
Deze nascholing wordt aangeboden in hybride vorm zodat ook op afstand hieraan 

kan worden deelgenomen. 
 

 
Programma: 
 
13:00 uur Opening door de dagvoorzitter Ton Mulder en uitleg over technische gang                                                                         
   van zaken van deze middag door de moderator Lisette Kwast. 
 
13:05 uur Henri Plagge: “revalidatie nu en in toekomst” 
 
13:45 uur Marco Persoons: “Actuele ontwikkelingen en het concept standpunt   
   Medisch Specialistische Revalidatie” (MSR). 
 
14:00 uur Pauze 
 
14:50 uur Willemijn van Erp: Revalidatie comapatiënten 
 
15:25 uur Ivan Huijnen; Innovatie in de revalidatiezorg 
 
16:00 uur Discussie 
 
16:25 uur Samenvatting en conclusies 
 
16:30 uur Afsluiting door de dagvoorzitter 
 
 
Achtergrond: 
Revalidatie is een essentieel onderdeel van de totale zorgketen. Het aanbod is zeer 
divers en bestaat uit een breed en samenhangend palet aan zorg, variërend van 
eenvoudige “nuldelijns” activiteiten voor enkelvoudige herstelvragen tot extreem 
behandel- en zorg intensieve trajecten bestaande uit langdurige klinische revalidatie 
waarbij soms gebruik gemaakt wordt van extreem hoogwaardige techniek. Een 
revalidatieproces is per definitie activerend van aard en begint altijd bij de patiënt 
zelf, diens mogelijkheden en motivatie. Over de plaats van revalidatie in het zorg-
stelsel vindt vrijwel onafgebroken discussie plaats. Daarin moeten we trachten te 
komen tot een evenwichtig aanbod waarbij zowel  onder-behandeling als overdaad 
moet worden vermeden. Deze nascholing heeft als doel een helder beeld te 
schetsen van de huidige stand van zaken, de lopende landelijke discussies en 
daarnaast te kijken naar kansen die innovatie ons kan bieden om processen te 
stroomlijnen, efficiënter te maken en de resultaten van deze processen te 
optimaliseren en te leren welke bijdrage wij artsen daaraan kunnen leveren.  



 
Over de sprekers 
• Henri Plagge is arts M+G en voorzitter RvB Adelante zorggroep 
• Marco Persoons is arts Beleid en advies KNMG en adviserend geneeskundige bij 

zorgverzekeraar CZ  
• Willemijn van Erp is Specialist Ouderengeneeskunde, werkend met “Vroege 

Intensieve Neurorevalidatie” (VIN) en “Langdurige Intensieve Neurorevalidatie” 
(LIN). 

• Dr Ivan Huijen is onderzoeker Ivan Huijnen is manager en senior onderzoeker bij 
zowel het Adelante Kenniscentrum als de vakgroep Revalidatiegeneeskunde van 
de Universiteit Maastricht 
 

 
Competenties: 
Samenwerking    20 
Organisatie en financiering    60 
Maatschappelijk handelen en preventie   20 
 
De bijeenkomst is bedoeld voor: 
- VAV-leden 
- Overige bij de KAMG aangesloten verenigingen, indien er nog plaats is. 
 
Leerdoelen  
De arts volksgezondheid heeft kennis van en inzicht in de bestaande situatie en 
nieuwe ontwikkelingen binnen in het zorgveld revalidatie en de consequenties 
daarvan voor patiënten, verzekerden, zorgprofessionals, zorginstellingen, verwijzers 
en zorgverzekeraars.  
 
Accreditatie: 
Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de Stichting AbSg voor het 
specialisme maatschappij en gezondheid, profielen beleid en advies en indicatie en 
advies. 
 
 
De bijeenkomst is bedoeld voor: 
- VAV-leden 
- Overige bij de KAMG aangesloten verenigingen 
- Artsen uit de behandelend sector 
 
Voor VAV leden is deelname bij het lidmaatschap inbegrepen.  
Niet-leden betalen € 65,- per bijeenkomst. 
Klik hier om aan te melden. Of stuur een mail naar: 
secretariaat@vavolksgezondheid.nl. 
Vermeld daarbij duidelijk uw naam, BIG-nummer en adresgegevens.  


