JAARVERSLAG 2013
NVAG VERENIGING VOOR
ARTSEN BELEID, MANAGEMENT EN ONDERZOEK

Algemeen
In 2013 heeft de nieuwe voorzitter René Héman zich kunnen inwerken en heeft de
studiereis naar Rwanda plaatsgevonden.
De nascholingsbijeenkomsten werden goed bezocht.
Er is actief geparticipeerd in de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid, sinds
2011federatiepartner van de KNMG.
Een groot deel van het werkplan is uitgevoerd.
Het totale aantal leden is met 7 gestegen tot 171. 17 nieuwe leden meldden zich aan
en 10 zegden hun lidmaatschap op.
Discussie op de website betroffen:
- Profielen maken duidelijk waar de arts M&G voor staat
- Er moeten toch alternatieven voor ontslagen zijn?
- Wat vinden we van LIZ? (de veranderingen in AWBZ en WMO)
Op het NCVGZ werd een speeddate gehouden over integrale basiszorg.
De sectie Beleid ging van start.
De vereniging werd ondersteund door een secretarieel medewerker die bij Cantrijn
was gestationeerd.
Al met al was het een actief verenigingsjaar, waar het bestuur met plezier en enige
trots op terugkijkt.

Algemene LedenVergadering
De leden benoemden op 11 april Prof. Dr. Marie Louise Essink-Bot als bestuurslid
Op 12 december trad Peter Bob Peerenboom af. De vereniging dankt hem voor het
vele en accurate werk dat hij heeft gedaan. Frits Hendriks en Jaap Koot werden op
12 december lid van het bestuur. Jaap volgt Peter Bob op als penningmeester.
Verder werd de Turkije reis in 2014 aangekondigd. De uitkomsten van de
ledenenquête werden gepresenteerd en na discussie werd het Beleidsplan 20142018 aangenomen.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2013 uit
Voorzitter
René Héman
Secretaris
Jan Vosters
Penningmeester
dr. Peter Bob Peerenboom tot 12 december
Jaap Koot vanaf 12 december
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Lid
Astrid Coppes
Lid
Ton Rijsemus tot 15 mei
Lid
Prof. Dr. Marie Louise Essink-Bot vanaf 11 april
Lid
Frits Hendriks vanaf 12 december
Het bestuur vergaderde 5 maal o.a. over
- de ingewikkelde contributieheffing
- het Dynamisch Reglement
- een eventuele Chinareis in 2015
- voordracht voor de Avicennaprijs
- de ledenenquête
- oprichting van de sectie Beleid
- de taken van de nieuwe commissie Onderwijs
- procedure bestuursstandpunt
- toekomst van het secretariaat

Rekening
Zie apart verslag

Secretariaat
Het secretariaat is bij Cantrijn ondergebracht in de Domus en werd verzorgd door
Suzanne Schrijvers, later overgenomen door Chantal Verzijl.

Externe vertegenwoordigers
De NVAG wordt direct of indirect via de KAMG vertegenwoordigd in:
Accreditatiecommisie
vacature
Accreditatieoverleg
Marthein Gaasbeek Janszen
Accrediteur AbSg
René Stumpel en Fred Alwon
Capaciteitsorgaan
Jac Drewes
Commissie compensatie
vacature
College Geneeskundige Specialisten (KAMG) Marc Soethout
Consilium, OC-KAMG
Ruud Geerdes opgevolgd door prof. Dr Marie
Louise Essink-Bot
Projectgroep Eerder Verworven Competenties
Ronald Duzijn
KAMG
DB René Héman en ALV Jan Vosters
KAMG congres
Anja Schreyer en Arthur Eyck
KNMG algemene vergadering
Paulien van Hessen en Jan Vosters
NCVGZ
Jac Drewes is opgevolgd door Geesje Nijhof
NPHF
Astrid Coppes is opgevolgd door Jaap Koot
Profielcommissie B&A
vacature
Onafh vz profielcommissie B&A Marij van Eindhoven
Richtlijn OGGZ
vacature
RGS plv agendalid (KAMG)
Annette Bij
RGS (geschillencommissie)
Jos dos Santos
stuurgroep MMVO
Barende Middelkoop
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Stuurgroep Kwal.borging SGVO Barende Middelkoop
Werkgroep kwaliteitsind. ha
Colin van Everdingen
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
De onderwijscommissie bestond in 2013 uit Prof.Dr. M.L. Essink-Bot (voorzitter) en
Dr. M.B.M. Soethout (lid). Marie-Louise Essink neemt namens de NVAG deel aan het
Concilium KAMG. 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
sociaal-geneeskundige 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. Tot de vervulling van deze vacature(s) wordt de nascholing
inhoudelijk gecoördineerd door Jan Vosters.

Commissie Nascholing
De Commissie Nascholing van de NVAG heeft als taak het organiseren van
postacademische bij- en nascholing voor het specialisme M&G, vaak i.s.m. met
universiteiten en/of hoogleraren sociale geneeskunde en/of andere
wetenschappelijke verenigingen op het gebied van de sociale geneeskunde.
De leden van de commissie tot 12 december waren:
Voorzitter:
Marthein Gaasbeek Janzen
Secretaris:
Lisette Belder – van Dingenen
Leden:
vacature (namens Bestuur)
Anton Dalhuijsen
Geesje Nijhof (link met sectie OGGZ)
Paul Rasch
Magda Vuijk (tevens contactpersoon voor commissie PR en
contactpersoon voor intercollegiale toetsing)
Jo Wiersum
Activiteiten
De commissie is in 2013 tweemaal bij elkaar gekomen en heeft regelmatig per e3

mail en fysiek in de wandelgangen van verschillende bijeenkomsten onderling
afgestemd. Daarnaast is met vertegenwoordigers van het bestuur twee maal
overlegd en is samen met Bougainville/PHned en VAGZ een nascholingsbijeenkomst
georganiseerd. Twee andere bijenkomsten waren samen met de VAGZ
(Weslycyclus).
De Commissie Nascholing vervulde in 2013 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. In 2013 is een deel van de gegevens
hierin geupdate. Eind 2013 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 op 20 november 2012.
De commissie adviseert de leden over relevante geaccrediteerde nascholing (public
health agenda, nascholingsagenda Profiel Beleid en Advies en opleidingsagenda
arts M&G)
Bijeenkomsten
In 2013 zijn 5 bijeenkomsten georganiseerd door de commissie en de secties.
Verslagen, presentaties en foto’s zijn te vinden op de NVAG website.
Datum
17 januari

11 april

Titel
Zijn gehandicapten en chronisch zieken
met de WMO beter af?
Toezicht n de gezondheidszorg, een
professionele steun in de rug?
Evidence Based Preventie

12 september

Toegankelijkheid Primary Care

12 december

Toegevoegde waarde van de arts in
beleidsfuncties

14 maart

Opkomst Niet-leden
38
5
40

Incl VAGZ

27

33 VAGZ
Met VAGZ

48

37

Commissie PR
De commissie vergaderde 4 maal en bestond uit
Voorzitter:
Sylvia van der Lans
Lid:
Arlinke Bokhorst tot 31 december
Webmaster:
Peter Bob Peerenboom,
Contactpersoon bestuur:
Jan Vosters
Contactpersoon cie nascholing: Magda Vuijk
Er werd beraadslaagd over ledenwerving, de website, uitrol Position Paper KAMG,
promotie themamiddagen, sectiebijeenkomsten, de accreditatie individuele
accreditatie en sponsoring.
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Voor de ontwikkeling van de ledenenquête werd de commissie bijgestaan door WillyAnne van Stiphout.
De stand op het Nederlands Congres Volksgezondheid en van het KAMG congres
werden bemenst.
Samen met de VAGZ werd een factsheet opgesteld om per specifieke doegroep
leden te werven onder artsen die het werk doen van collega’s met profiel Beleid en
Advies.
Er werd een brief via de RGS naar alle artsen M&G en profielartsen B&A gestuurd,
vanwege de lage organisatiegraad van de beroepsgroep.
In een werkgroep waarin KAMG, NPHF, V&W, PHned en NVAG waren
vertegenwoordigd is aan een voorstel gewerkt voor een tijdschriftenbundel
gekoppeld aan het TSG. De belangstelling bleek te gering. Het heeft wel een
overzicht opgeleverd van relevante tijdschriften. Deze is op de website geplaatst.
Studenten (Mastering Me) die geïnteresseerd zijn in andere functies dan huisarts of
medisch specialist hebben een selectie van onze leden geïnterviewd. De verslagen
daarvan komen op een Wikimedica. Deze ledenselectie vormt de pool die conform
het jaarplan zou worden samengesteld.
Er zijn 4 nieuwsbrieven uitgebracht, allen digitaal, in principe 14 dagen vóór iedere
nascholingsbijeenkomst.
Met de commissie nascholing werden afspraken gemaakt over interne (met secties)
en externe coördinatie (PHned en VAGZ) van de nascholing.
Ledenwerving
Ten behoeve van KAMG en KNMG afstemming werd de ledenadministratie van eCaptain in gebruik genomen met een beperkt aantal functies. De standaard blijft de
ledenadministratie die gekoppeld is aan de website van de NVAG.
Sociale media
De NVAG is op Twitter. In 2013 zijn er ruim 90 tweets en retweets geplaatst. Deze
gingen onder meer over de themamiddagen van de NVAG, andere nascholing en
ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De NVAG volgde eind 2013 ongeveer 135
twitteraars. Zelf werd de NVAG eind 2013 door circa 110 twitteraars gevolgd

Secties
Bij activiteiten van de secties worden behalve de leden ook belangstellenden
uitgenodigd. In de tabel staan de aantallen leden é niet-leden in 2009 en 2013

Beleid
Management
Onderzoek
OGGZ
BMO
MO
BO
BM

2009 2013 incl extern
67
38
39
25
59
71
8
36
37
47
201
8
7
15
14
15
19
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Sectie OGGZ
De sectie bestaat uit Yvonne van Pareren, Ronald Smit. Peter Bob Peerenboom was
tot zijn aftreden de linking pin met het bestuur. Ronald Smit verzorgde op het NCVGZ
een workshop over daklozenopvang in de winter: “Kou in de lucht”.

Sectie Management
In dit verslagjaar heeft de sectie management één thema bijeenkomst
georganiseerd. Op 14 maart werd een discussie gevoerd over het onderwerp “het
toezicht in de gezondheidszorg”.

Sectie Onderzoek
De kerngroep van de sectie onderzoek bestaat uit 5 personen. Eénmaal per jaar
wordt een themamiddag georganiseerd.
In 2013 vond deze themamiddag op 11 april 2013 plaats in samenspraak met de
nascholing van de VAGZ (Wesly-Cyclus) naar aanleiding van het aangekondigde,
maar toen nog niet verschenen Nationaal Programma Preventie van het ministerie
van VWS. De bijeenkomst was met circa 60 deelnemers goed bezocht. De
themavraag was of bij het toepassen van preventieve maatregelen voor het
populatieperspectief moet worden gekozen of voor een hoog-risicobenadering,
oftewel kiezen voor universele of voor selectieve/geïndiceerde preventie. Conclusie
van de bijeenkomst was dat het aanbeveling verdient om naast een medisch
georiënteerde insteek van een hoog-risicobenadering bij problemen als hart- en
vaatziekten, diabetes mellitus, obesitas, stress, agressie ook een hele-bevolkingbenadering in ogenschouw te nemen. Weeg beide benaderingen zorgvuldig tegen
elkaar af op input (wat kost het in tijd en geld?) en output (wat is de bijdrage van de
maatregel aan het terugdringen van het volksgezondheidsprobleem en het behoud
van kwaliteit van leven, hoeveel ziekte/problematiek kan er op welke termijn mee
voorkomen worden?).
De sectie onderzoek was uitgenodigd door het bestuur van de KAMG om te
reflecteren op de position paper van de KAMG. Boukje Zaadstra heeft bij deze
bijeenkomst de sectie onderzoek vertegenwoordigd.

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?).
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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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