JAARVERSLAG 2014
NVAG VERENIGING VOOR
ARTSEN BELEID, MANAGEMENT EN ONDERZOEK

Algemeen
In 2014 is afscheid genomen van voorzitter René Héman, die voorzitter wordt van de
Koepel Arts Maatschappij en Gezondheid en is Lode Wigersma tot nieuwe voorzitter
benoemd. De studiereis ging naar Turkije.
De nascholingsbijeenkomsten werden goed bezocht.
Er is actief geparticipeerd in de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid, sinds
2011 federatiepartner van de KNMG.
Een groot deel van het werkplan is uitgevoerd.
Het totale aantal leden is met 9 gedaald tot 161. 4 nieuwe leden meldden zich aan en
13 zegden hun lidmaatschap op.
Discussie op de website betroffen:
- Studiereis naar China in 2015
- Achterstand erger dan slechte gezondheid?
De vereniging werd ondersteund door een secretarieel medewerker die bij Cantrijn
was gestationeerd tot 1 april. Toen nam het bederijfsbureau van de Artsen
Jeugdgezondheidzorg Nederland het over.
Al met al was het een actief verenigingsjaar, waar het bestuur met plezier en enige
trots op terugkijkt.

Algemene LedenVergadering
De leden benoemden op 2 december Lode Wigersma tot voorzitter per 1 januari
2015. René Héman wordt voorzitter van de KAMG en nam per 31-12-2014 afscheid
als voorzitter NVAG. De vereniging dankt hem voor het vele en accurate werk dat hij
heeft gedaan. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de uitgevoerde ledenenquete

Bestuur
Het bestuur bestond in 2014 uit
Voorzitter
René Héman tot 31 december
Secretaris
vacature, Jan Vosters, vanaf 27 maart ad interim
Penningmeester
Peter Bob Peerenboom tot 27 maart, Jaap Koot vanaf die datum
Lid
Astrid Coppes
Lid
Prof. Dr. Marie Louise Essink-Bot
Lid
Frits Hendriks
Het bestuur vergaderde 5 maal o.a. over
- Turkijereis
- procedure wanbetalers en betalingswijze contributie
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- inrichting en voorzitterschap commissie Onderwijs
- taken nascholingscoördinator
- overdracht van het secretariaat naar het bedrijfsbureau AJN
- rol KAMG bij InterCollegiale Toetsing
- donateurslidmaatschap
- budgettering nascholingsbijeenkomsten

Rekening
Zie apart verslag

Secretariaat
Het secretariaat is vanaf april bij het bedrijfsbureau van de AJN ondergebracht en
werd verzorgd door Karen van Stijn.

Externe vertegenwoordigers
De NVAG wordt direct of indirect via de KAMG vertegenwoordigd in:
Accreditatiecommisie
vacature
Accreditatieoverleg
Marthein Gaasbeek Janszen tot juni, daarna Jan
Maarten Boot
Accrediteur AbSg
René Stumpel en Fred Alwon
Capaciteitsorgaan
Jac Drewes
Commissie compensatie
vacature
College Geneeskundige Specialisten (KAMG) Marc Soethout
Consilium, OC-KAMG
prof. Dr Marie Louise Essink-Bot
Projectgroep Eerder Verworven Competenties
Ronald Duzijn
KAMG
DB René Héman en ALV Jan Vosters
KAMG congres
Arthur Eyck, Jaap Koot en Paul Rasch
KNMG algemene vergadering
Paulien van Hessen tot 1 juni (plv Rimke Geels tot
1 november daarna overgenomen door Eric Ruland
(plv Jo Wiersum) daarna Astrid Coppens en Jan
Vosters (plv Jos Bogaars)
NCVGZ
Geesje Nijhof
NPHF
Jaap Koot
Platform Medisch Leiderschap René Héman tot 1 augustus, daarna Frits Hendriks
Focusgroep PML
Marie Louise Essink Bot en Jan Vosters
vanaf 1 december
Profielcommissie B&A
Dico Baalbergen
Onafh vz profielcommissie B&A Marij van Eindhoven
PHned
Jan Vosters
Richtlijn OGGZ
vacature
RGS plv agendalid (KAMG)
Annette Bij
RGS (geschillencommissie)
Jos dos Santos
stuurgroep MMVO
Barende Middelkoop
Stuurgroep Kwal.borging SGVO Barende Middelkoop
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Werkgroep kwaliteitsind. ha
Colin van Everdingen tot juni
Om het contact tussen bestuur en deze vertegenwoordigers te bevorderen, nodigt
het bestuur hen en de leden van de commissies eenmaal per jaar uit voor een
gezamenlijk etentje. Tijdens dit etentje rapporteert ieder over wat er afgelopen
periode in de gremia is gebeurd.

Commissie Onderwijs
In principe hebben we in 2014 de commissie Nascholing en de commissie Opleiding
samengevoegd tot de Commissie Onderwijs. Er is 1x vergaderd in september onder
waarnemend voorzitterschap van Astrid Coppens.
Er zijn inderdaad de thema bijeenkomsten geweest. Er is een nieuwe planning van
nascholingsbijeenkomsten gemaakt voor 2015 en de voorbereidingen hiervoor zijn
opgestart. Verder heeft prof. Dr Marie-Louise Essink-Bot aangegeven slechts het
Concilium te kunnen doen en het voorzitterschap van de nieuwe commissie graag
aan iemand anders over te willen laten. Astrid Coppens zal namens het bestuur
voorlopig het voorzitterschap op zich nemen.
Verder is de commissie Onderwijs om advies gevraagd ten aanzien van 2 verkorte
opleidingsvoorstellen in de vrije richting op basis van de nieuwe opleidingsrichtlijnen
voor 2015. Dit advies is meegenomen in de verdere afstemming met de opleider door
het bestuur ten behoeve van het definitieve opleidingsvoorstel dat door de opleider
aan de RGS ter goedkeuring zal worden voorgelegd.
Tot op heden is eenmaal in de laatste 2 jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid
voor Individuele accreditering
Binnen het Concilium KAMG is in 2013 een aanzet gegeven tot een herzien
opleidingsplan Maatschappij en Gezondheid, dat de komende jaren gestalte moet
krijgen. De leden van de onderwijscommissie hebben de opleiding Maatschappij en
Gezondheid in het Interuniversitair Overleg hoogleraren Sociale Geneeskunde
(IOSG) geagendeerd, meer in het bijzonder de opleiding in de Vrije Richting met
aandachtspunten public health onderwijs en onderzoek, zoals die inmiddels bij de
afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC is gerealiseerd. De sociaalgeneeskundige vervolgopleidingen zijn mede hierdoor een vast punt op de agenda
van het Interuniversitair Overleg Sociale Geneeskunde geworden. De
onderwijscommissie NVAG heeft voorts overlegd over de mogelijke instroom van de
profielarts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) in de
2e fase Maatschappij en Gezondheid. Dit onderwerp ligt nu bij het Concilium.
In de loop van 2013 heeft het NVAG-bestuur besloten ook de nascholing onder te
brengen bij de onderwijscommissie. Hiervoor worden één of twee nieuwe NVAG
leden gezocht.
De leden van de commissie waren:
Voorzitter:
Marie Louise Essink-Bot tot 1 september, daarna nam Astrid
Coppens waar
Secretaris a.i:
Jan Vosters
Leden:
Jan Maarten Boot (coördinator nascholing)
Rob Lichtveld
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Marc Soethout
Magda Vuijk (tevens contactpersoon voor commissie PR en
contactpersoon voor intercollegiale toetsing)
Activiteiten
De commissie is in 2014 eenmaal bij elkaar gekomen en heeft regelmatig per e-mail
en fysiek in de wandelgangen van verschillende bijeenkomsten onderling afgestemd.
Er is samen met Bougainville/PHned en VAGZ een nascholingsbijeenkomst
georganiseerd. Twee andere bijenkomsten waren samen met de VAGZ
(Weslycyclus).
De Commissie Onderwijs vervulde in 2014 een makelaarsfunctie voor ICT-groepen.
Magda Vuijk is contactpersoon voor de intercollegiale toetsing. Op de website van de
NVAG staat een overzicht van ICT-groepen. Eind 2014 stonden er 19 groepen in het
overzicht. Er is informatie over ICT, het overzicht en ICT-groepen verschaft aan
artsen. Gedurende het jaar is er ook contact geweest met ICT-groepen. Hen is onder
meer informatie verschaft over ICT, het overzicht en de mogelijkheid om vacatures
kenbaar te maken.
Ook heeft de commissie de NVAG vertegenwoordigd bij het door de KNMG
georganiseerde accreditatieoverleg.
De commissie adviseert de leden over relevante geaccrediteerde nascholing (public
health agenda, nascholingsagenda Profiel Beleid en Advies en opleidingsagenda
arts M&G)
Intercollegiale toetsing 	
  
De ICT valt onder de Commissie Onderwijs. Magda Vuijk is contactpersoon voor de
intercollegiale toetsing. In 2014 werd een makelaarsfunctie voor ICT-groepen
vervuld. Op de website van de NVAG staat een overzicht van ICT-groepen. In 2014
is het overzicht geupdate. Eind 2013 stonden er 16 groepen in het overzicht. Er is
informatie over ICT, het overzicht en ICT-groepen verschaft aan artsen. Gedurende
het jaar is er ook contact geweest met ICT-groepen. Hen is onder meer informatie
verschaft over ICT, het overzicht en de mogelijkheid om vacatures kenbaar te
maken. 	
  
	
  	
  
Nascholingsbijeenkomsten
In 2014 zijn 7 bijeenkomsten georganiseerd door het bestuur, de secties en samen
met VAGZ en PHned.
Verslagen, presentaties en foto’s zijn te vinden op de NVAG website.
Datum

Titel

11 januari

30

5

30
27

Incl VAGZ
33 VAGZ

11 september

Kerntaken publieke Gezondheidszorg
China nu….
Verantwoord beslissen
Hoe gezond is de WMO voor kwetsbare
groepen
Het nieuwe zorgstelsel

40

30 oktober
6 november
2 december

Gezondheidsverschillen
Straatdokters
Regeldruk in de zorg

25
70
30

Met VAGZ
en PHned
37

27 maart
5 juni

Opkomst Niet-leden
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Commissie PR
De commissie vergaderde 4 maal en bestond uit
Voorzitter:
Sylvia van der Lans tot 19-5-14
Lid:
Jan Willem Brethouwer vanaf 1 januari
Webmaster:
Peter Bob Peerenboom,
Contactpersoon bestuur:
Jan Vosters
Contactpersoon cie nascholing: Magda Vuijk
Er werd beraadslaagd over ledenwerving, tijdschriftenbundel ter promotie van TSG
en V&W, evaluatie KAMG congres, ledenenquête, factsheets ipv de folder, NVAG
prijs en relatiegeschenken.
De stand op het Nederlands Congres Volksgezondheid en van het KAMG congres
werden bemenst.
Er zijn 6 nieuwsbrieven uitgebracht, allen digitaal, in principe 14 dagen vóór iedere
nascholingsbijeenkomst.
Sociale media
De NVAG is op Twitter. Er zijn in 2014 bijna 70 tweets en retweets geplaatst. Deze
gingen onder meer over de themamiddagen van de NVAG, nascholing die elders
werd aangeboden en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. De NVAG volgde
eind 2014 ongeveer 160 twitteraars. Zelf werd de NVAG eind 2014 door circa 145
twitteraars gevolgd.
De NVAG is in 2014 ook gestart met een groep op LinkedIn. Sinds de start van de
groep hebben zich enkele leden aangemeld en zijn er enkele berichten geplaatst.

Secties
Bij activiteiten van de secties worden behalve de leden ook belangstellenden
uitgenodigd. In de tabel staan de aantallen leden én niet-leden in 2009 en 2014
	
  
Beleid	
  
Management	
  
Onderzoek	
  
OGGZ	
  
BMO	
  
MO	
  
BO	
  
BM	
  

2009	
   2014	
   incl	
  extern	
  
67	
  
38	
  
39	
  
25	
  
59	
  
71	
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47	
  
201	
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Sectie OGGZ
De sectie bestaat uit Coline van Everdingen, Igor van Laere en Ronald Smit. De
nascholingsbijeenkomst op 5 juni ging over kwetsbare groepen in de OGGZ. Samen
met Doctors for Homeless is een eerste symposium gehouden op 5 november.
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Sectie Beleid
De sectie Beleid is in 2014 slechts een maal bijeengekomen voor de nascholing op 2
december rond het thema Regeldruk in de Zorg. Aanleiding was het essay van Prof.
Pauline Meurs “Van Regeldrug naar Passende Regels” . Drie inleiders gaven hun
visie op het essay en de betekenis ervan voor het veld. In de discussie kwam naar
voren, dat de principes en processen zoals door Meurs voorgesteld voornamelijk op
het landelijk beleidsniveau opgaan, maar minder voor lokale organisaties. Regeldruk
is zeer contextgevoelig: wat voor de ene organisatie als belastend geldt, is dat niet
voor de andere organisatie. Belangen en doelen kunnen per situatie en per locatie
verschillen. Uniform beleid is daarom nauwelijks te stellen voor passende regels in
de zorg.

Sectie Management
De sectie Management van de NVAG (Paulien van Hessen, Ivo Maas en Frits
Hendriks) heeft in 2014 1 lezing georganiseerd. Deze keer ging het over de
verantwoordelijkheden van bestuurders in de zorg in een veranderende politieke
omgeving.
De lezing werd verzorgd door Lena van Gastel, verantwoordelijk voor de strategische
aanpak van de sociale transformatie vanuit de gemeente Tilburg. Gepromoveerd op
het complexe samenspel van stakeholders in het sociale domein met speciale
belangstelling voor de veranderende rol van de (gemeentelijke) overheid en de
consequenties daarvan voor andere partijen.
De titel van haar presentatie was “Verantwoord beslissen…je zal maar bestuurder
zijn”.
Ongeveer 25 aanwezigen hebben met haar een brede discussie
kunnen voeren over verplichtingen, waarden, regels en
onverenigbare standpunten. Het voldeed daarmee aan de
bedoeling van de sectie om de discussie over management en
leiderschap binnen onze vereniging levend te houden en nieuwe
inzichten voor het voetlicht te brengen.
Jan: evt foto bijvoegen of invoegen?
Lena van Gastel

Sectie Onderzoek
Algemene doelstelling van de sectie onderzoek is het toegankelijk maken van
wetenschappelijk onderzoek voor de Public Health praktijk. Wij hopen onderzoek en
praktijk/beleid dichter bij elkaar te brengen door Public Health professionals
onderzoeksresultaten optimaal te leren interpreteren en - te gebruiken bij het
vormgeven van beleid en praktijk. Eenmaal per jaar wordt rond een actueel thema
een nascholing georganiseerd gecombineerd met praktische oefeningen over de
beoordeling van “evidence”.
In 2014 bestond de kerngroep van de sectie onderzoek uit 6 personen: Willy-Anne
van Stiphout, Boukje Zaadstra, Yvonne Drewes. Maarten Koornneef, Anton Kunst en
Guus ten Asbroek. De sectie vergaderde 8 keer ter voorbereiding van de nascholing
op donderdag 30 oktober 2014 met als thema: Gezondheidsverschillen: Iedereen
gezond, of iedereen Gezonder?
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Hoe de evidence over effecten van interventies te beoordelen op deze dimensies.
Dagvoorzitter was Willy-Anne H.J. van Stiphout. Anton Kunst (AMC) gaf een
inleiding over het beoordelen van de evidence van effecten van collectieve
interventies.
De 25 deelnemers dachten positief kritisch mee over het design, de publicaties en de
conclusies.
Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers gemiddeld een hoge waardering van 8,25
voor deze nascholing gaven.
De presentatie van Anton Kunst kunt u vinden op de website van de NVAG, evenals
een interview nav zijn oratie van 3 december 2014 aan de UvA.

Nog lopende zaken
(Niet of niet volledig uitgevoerde maar wel voorgenomen activiteiten)
• De NVAG blijft ook dit jaar gespitst op ontwikkelingen en een aantal relevante
thema’s uitwerken tot NVAG standpunten met behulp van de website. Het bestuur
roept haar leden op om hier actief aan deel te nemen.
• De NVAG streeft naar NVAG-lidmaatschap van ICT leden, die werkzaam zijn in
profiel B&A.
• De NVAG zet zich in voor een adequate financiering van een gezamenlijke
opleiding voor artsen profiel B&A, I&A (en OGGZ).
• De NVAG wordt meer onder de aandacht gebracht van potentiële leden. Streven
is het ledental met tenminste 20 te laten stijgen.
• De NVAG steunt het plan van het Conclilium KAMG om te komen tot één
opleidingsplan voor de opleiding tot arts M&G.
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