Toekomst van beroepen in de gezondheidszorg
Donderdag 8 september 2016
Symposium georganiseerd door NVAG, PHned en VAGZ. Ongeveer 50 deelnemers kwamen bijeen in
NBC congrescentrum in Nieuwegein.
Sociale geneeskunde verdient een boost: Koos van der Velden
Laten we de sociale geneeskunde marginaliseren? Zijn we het wel met elkaar eens over wat sociale
geneeskunde is? Hoe ruim denken wij? Professionalisering stagneert, leer van wat er op Harvard en
in Singapore gebeurt. We hebben een identiteitsprobleem, mede door het vele aantal clubjes dat
sociale geneeskunde bevordert. Decanen spreken nu van sustainable health.
Rotterdamse moeders weren van kastje naar de muur gestuurd: 10 loketten.
Verbind preventie met welzijn en zorg.
Leid op voor organiseren en besturen, politiseer, schuw rechtszaken niet, wees activistisch.
Opleidingen moeten drastisch op de schop: Mariëlle Jambroes
Accenten dienen vooral te liggen op sociaal economische gezondheidsverschillen (ook en vooral
buiten de geneeskunde), vluchtelingen (participatie ten behoeve van mentale gezondheid) en
ouderen (multimorbiditeit). Verder moet meer worden ingespeeld op de gevolgen van
automatisering (big data), robotica, netwerken en andere innovaties.
Pitches in de sociale geneeskunde leidden tot 14 profielen. Marielle bepleit 5
deskundigheidsgebieden (infectieziektebestrijding en milieu, jeugd, medische advisering, bijzondere
doelgroepen waaronder OGGZ en zorgproducten)

Kroonjuwelen van de Public Health: Thomas Plochg
Op tijd innoveren om boot niet te missen (vgl Kodak, Shell en Unilever); ga niet voor een product
maar voor een functie: dus voorzorg ipv nazorg.
Kroonjuwelen van de Public Health:
- proactieve mindset,
- oog voor de context,
- borgen van gezondheid,
- tegenwicht commercieel geweld.
Pleidooi voor innovatief gebruik van informatica (Watson Technologie).
De NPHF actieagenda luidt:
- van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag,
- cliënt in zijn omgeving,
- kansen ipv problemen en
- interdisciplinaire aanpak.
Help ze mee uit te werken!
René Héman
Voorzorg is breder dan preventie.
In de opleiding ‘common trunk’ (algemene
inleiding) nodig.
Kete Kervezee
Volgde Marian Kaljouw op als voorzitter Commissie Zorgberoepen en Opleidingen van het
Zorginstituut Nederland, gaat voor outcome, wil inzicht in kosten van schoolverlaters, voorziet
nieuwe beroepen en verdwijnen van oude.
Discussie
- praktijk werkt ideaal tegen: strategie gevraagd
- gebruik laatste brief VWS over publieke gezondheid
- depolitiseer door rijk alleen globale kaders te laten vaststellen
- meer dwingend bepaalde expertise laten vragen
- aangekondigde Deltaplan nodig vanwege complexiteit
- ambtenaren voelen zich niet voor systeem verantwoordelijk
- burgerlijke ongehoorzaamheid door professionals soms nodig
- Public Healthplan op basis van gezondheidsbegrip van Machteld Huber voor VMBO
- GGD taken zijn versnipperd, en daardoor niet meer zichtbaar

