De KAMG brede Sectie Onderzoek in oprichting
Stand van zaken per augustus 2016.
Op initiatief van de NVAG heeft het KAMG bestuur op 2 februari 2016 ingestemd met het
oprichten van een KAMG brede sectie voor onderzoek.
Bedoeling is onderzoek en praktijk/beleid dichter bij elkaar te brengen door Public Health
professionals onderzoeksresultaten optimaal te leren interpreteren en te leren gebruiken bij
het vormgeven van beleid en praktijk.
De sectie wil dit doen door het organiseren van gezamenlijke scholings- en
uitwisselingsbijeenkomsten waarbij het zoeken naar de onderlinge verbinding vanuit het
onderzoeksperspectief, relevant voor meerdere verenigingen, voorop staat.
Het KAMG bestuur verzocht april jl de voorzitters om leden uit hun vereniging aan te wijzen
voor deelname aan de KAMG sectie onderzoek. De volgende verenigingen hebben hier
positief op gereageerd:
Namens Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN, voorzitter Wenda Berends)..
1. Liesbeth Meuwissen, jeugdarts,
2. Patricia Graham-Giesbergen, jeugdarts
Namens Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VvAwT, voorzitter
Wieneke Meijer):
1.Rob van Hest, arts tuberculosebestrijding
Namens Landelijk Overleg Sociaal Geneeskundigen In Opleiding (LOSGIO, voorzitter Erik
de Jonge):
1. Emiel Boers, arts Beleid en Advies i.o.
2. Lilian van der Ven, jeugdarts i.o.
3. Karine van 't Land, jeugdarts i.o.
Zij voegen zich bij de reeds aanwezige NVAG leden van de onderzoek sectie:
1. Maarten Koornneef, arts M&G.
2. Willy-Anne van Stiphout, arts M&G, Epidemioloog
3. Yvonne Drewes, arts M&G
4. Boukje Zaadstra, MPH, Epidemioloog (coördinator KAMG sectie onderzoek).
Totaal bestaat de sectie onderzoek nu uit 10 leden. Er is al diverse malen met elkaar
vergaderd. De reeds bestaande samenwerking van de oorspronkelijk NVAG onderzoek
sectie met VIA en VAGZ wordt vanzelfsprekend voortgezet.
De eerste door KAMG brede sectie onderzoek georganiseerde nascholing vindt plaats op
woensdagmiddag 12 oktober a.s. NCB Nieuwegein met als onderwerp Over Keukentafels,
Dokters en Voorzieningen: hoe onderzoek je effecten van Wmo-2015 op de
(Volks)Gezondheid?". We hopen velen van u op 12 oktober te ontmoeten.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de coördinator van de sectie: Boukje Zaadstra op
b.m.zaadstra@planet.nl.

