De arts Beleid en Advies en Maatschappij en Gezondheid
Artsen B&A / M&G zijn medisch specialist op het terrein van organisatie van de gezondheidszorg. Zij
houden zich bezig met ontwikkelingen in de volksgezondheid, in het bijzonder op het snijvlak van
individuele en collectieve gezondheidszorg en de betekenis daarvan in de sociaal maatschappelijke
context.
Zij hebben leidinggevende of adviserende posities bij GGD’en, zorgverzekeraars, ministeries, de
Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorginstellingen. Zij geven leiding aan collega professionals,
adviseren instellingen, overheden en zorgverzekeraars en toetsen plannen aan inhoudelijke
ontwikkelingen in andere domeinen en de curatieve zorg. Dit alles vanuit het perspectief dat een
kwalitatief goede, voor iedereen bereikbare èn betaalbare gezondheidszorg een groot goed is en moet
blijven.
De Nederlandse Vereniging voor Artsen Beleid, Management en Onderzoek (NVAG) en de Vereniging
van Adviserend Geneeskundigen bij Zorgverzekeraars (VAGZ) zijn de wetenschappelijke
verenigingen voor deze beroepsgroep. Ze organiseren nascholingsbijeenkomsten, ondersteunen
intercollegiale reflexie, vertegenwoordigen de leden in diverse overlegorganen, dragen bij aan
netwerken en zijn partners binnen de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheidszorg (KAMG). Zij
bepalen in KAMG / KNMG verband samen de inhoud van de opleiding tot het profiel Beleis en Advies
en dragen binnen de KAMG bij aan de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid. KAMG en
VAGZ hebben een Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen opgezet die als opleidingsinrichting
functioneert voor de praktijkopleiding.
De opleiding tot arts M&G kent 2 fasen. De eerste fase leidt op tot de profielen (Beleid en Advies,
maar ook o.a. jeugdgezondheidszorg en sociaal medische indicatiestelling en advisering). In de 2e
fase wordt de volledige opleiding Sociaal-Geneeskundige Arts M&G afgerond.

Medisch studenten met belangstelling voor gezondheidsbeleid, bestuur en management kunnen al
tijdens hun studie kennismaken met het werkveld door aan geaccrediteerde
nascholingsbijeenkomsten deel te nemen. Deze zijn voor studenten gratis. Tijdens deze
bijeenkomsten kan kennis gemaakt worden met toekomstige collega’s.

tussen geneeskunde en zorgsysteem, tussen
individu en collectief
De NVAG is opgericht in 1980 voor artsen die
toen het specialisme “Algemene
Gezondheidszorg” hadden. Naam en logo van de
vereniging vinden hierin hun oorsprong. De
NVAG kent 4 secties: Beleid, Management,
Onderzoek en Openbar Geestelijke
GezondheidsZorg (OGGZ). De arts BMO is zich
bewust van de inbedding van de geneeskunde in
het totaal van de gezondheidszorg en van de
wisselwerking tussen individuele gezondheid en
sociaal-maatschappelijke omstandigheden. De
arts BMO heeft kennis van
gezondheidszorgsystemen, vooral in Nederland.
Er zijn 6 nascholingsbijeenkomsten, een
bedrijfsbezoek en een 2-jaarlijkse buitenlandse
studiereis.
Churchilllaan 11, 3527 CV Utrecht
Telefoon 030 3035584
e-mail secretariaat@nvag.nl
Voor meer informatie ga naar www.nvag.nl

beleidsmedische advisering bij
ziektekostenverzekeraars
VAGZ is de wetenschappelijke vereniging voor
artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij
(zorg)verzekeraars. De VAGZ, voorheen de
Vereniging van Adviserend Geneeskundigen bij
Ziekenfondsen, is opgericht in 1946. De
vereniging heeft een eigen
(na)scholingsprogramma (WESLY-CYCLUS. De
VAGZ zich sterk maken voor het behoud van een
kwalitatief goede gezondheidszorg voor iedere
Nederlander tegen een adequate prijs. Zij doet
dit door via haar leden signalen op te vangen van
knelpunten en ongewenste ontwikkelingen in de
zorg en daar haar visie over uit te dragen.
Postadres VAGZ,
p/a Sparrenheuvel 16, 3708 JE Zeist
e-mail vagz@cantrijn.nl
Voor meer informatie ga naar www.vagz.nl

