Revalidatiegeneeskunde
investeren in kwaliteit van leven

‘Inhoudelijk een interessante combinatie van neurologie, bewegingsapparaat, sport,
training en een flinke portie psychologie en techniek’

Revalidatiegeneeskunde is een breed vakgebied waarin je nauw samenwerkt met collega’s
uit vele disciplines. Maar wat is revalidatiegeneeskunde precies, wat doet een revalidatiearts en waar kun je een opleiding volgen?
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‘Het leuke van de revalidatie is dat je langdurig met mensen bezig bent op
veel verschillende vlakken van hun leven. Je haalt veel waardering uit de
vooruitgang van mensen, wat dat betreft is het een heel positief vak. En het
is leuk om met diverse therapeuten samen te werken en samen een plan te
maken hoe je mensen kunt helpen.’

Opleiding tot revalidatiearts
>	De opleiding tot revalidatiearts kun je volgen in alle regio’s in
Nederland.
>	De opleiding wordt verzorgd in opleidingscircuits. In deze
circuits werken ziekenhuizen (universitair én perifeer) en
revalidatiecentra (volwassenen én kinderen) samen om jou een
gedegen opleiding te geven.
>	Tijdens je opleiding neem je gemiddeld 10 dagen per jaar deel
aan de landelijk georganiseerde scholing voor aios. Daarnaast
volg je uitgebreide regionale scholing.
>	Wetenschappelijke vorming is een vast onderdeel van je
opleiding, net als patiëntenzorg en aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling als arts.
>	De opleiding duurt gemiddeld 4 jaar.
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het spreekuur mee kan kijken bij een heftig ontstoken voet van
een diabetespatiënt: wat moeten we doen? Amputeren of toch
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Revalidatiegeneeskunde in Nederland in cijfers
> 575 revalidatieartsen
> 160 in opleiding tot medisch specialist (aios)
> 19 revalidatiecentra
> 90 revalidatie-afdelingen in (academische)
ziekenhuizen

In de middag doe ik samen met de aios het spreekuur met
de orthopedisch schoenmaker. Er zijn verwijzingen van de
huisarts en specialisten uit het ziekenhuis. Juist de diabetespatiënten zijn veelal aanwezig met de nodige voetproblemen.
Samen proberen we met chirurg, internist en verpleegkundig
specialist de wonden te behandelen en de patiënten weer van
goed passend (aangepast) schoeisel te voorzien. De aanvragen
voor de verzekering moeten door mij als medisch specialist
worden ondertekend met de indicatie van de behandeling.
Na de nabespreking met de aios komen er nog consulten
uit de kliniek ter sprake om samen te kijken naar de beste

‘Een divers vak waarbij je als team meewerkt
aan zo goed mogelijk herstel.’

behandeloplossing voor deze patiënt. En zo komt er weer een
eind aan een drukke maar plezierige werkdag dag die mij
opnieuw bevestigt in mijn keuze voor dit mooie vak.

‘Een positief vak, waarbij je na een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven, samen met een team
toewerkt naar een goede kwaliteit van leven met oog voor de beperkingen van een persoon en aandacht
hebt voor preventie van complicaties.’

Revalidatie

Nederland

Meer informatie over revalidatiegeneeskunde en de opleiding tot revalidatiearts?
Kijk dan op de website van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen: www.revalidatiegeneeskunde.nl.
Kijk voor een overzicht van revalidatiecentra in Nederland op de website van Revalidatie Nederland: www.revalidatie.nl.

Colofon
Uitgave van Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) i.s.m. Revalidatie Nederland • Telefoon: (030) 27 39 696, Postbus 9696,
3506 GR Utrecht • Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht • Website: www.revalidatiegeneeskunde.nl • e-mail: vra@revalidatiegeneeskunde.nl
Fotografie: Inge Hondebrink, Sven Slikkerveer e.a. • Basisvormgeving: AC+M, Maarssen • DTP en drukwerk: Centrum Drukwerk Maartensdijk

