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Bestuur
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de volgende zaken;
1. Het plotselinge overlijden van ons bestuurslid prof. Marie-Louise Essink Bot
2. Het lustrum van de NVAG
3. Het tot stand komen van het nieuwe 4-jarige opleidingsplan voor artsen M&G
en de noodzaak voor betere inbedding van de vervolgopleiding in de
academische opleidingen sociale geneeskunde in de UMC’s.
4. Het streven van onze vereniging om met andere wetenschappelijke
verenigingen binnen de KAMG meer synergie en samenwerking te realiseren.
5. De strategische samenwerking tussen hoogleraren en wetenschappelijke
verenigingen.
6. Het mee-organiseren van het congres Medisch Leiderschap (samen met
KNMG en Platform Medisch Leiderschap) en het jaarlijks KAMG congres over
Vakmanschap.
7. Het samenstellen van een nieuw bestuur, en meer inzicht krijgen in welke
leden op welke relevante plekken actief zijn in hun bijdrage aan algemene dan
wel specifieke verenigingsdoelen.
8. Algemene ledenvergaderingen
9. Daarnaast waren er diverse kleinere zaken en besluiten, waarvan de
belangrijkste worden weergegeven.
Ad 1. Overlijden Marie-Louise Essink-Bot
Tijdens haar vakantie op de wandelroute naar Santiago de Compostella, in mei 2016,
is Marie-Louise Essink-Bot verongelukt. Zij was zeer actief als hoogleraar sociale
geneeskunde en maakte het vak op steeds meer plaatsen zichtbaar. Zij was actief
bestuurslid van de NVAG en heeft vanuit die positie veel bijgedragen aan het nieuwe
Opleidingsplan arts Maatschappij en Gezondheid. Ze zette zich ook overigens volop
in voor de professionalisering van opleiding, onderwijs en wetenschap in het
specialisme arts Maatschappij & Gezondheid. Met haar heeft het beroep een
deskundige, enthousiaste, voortvarende en verbindende wetenschapper, bestuurder,
opleider en sociaalgeneeskundige collega, en een open, hartelijk en warm mens
verloren.
Ad 2. NVAG Lustrum
“Publieke gezondheid en de preventieve taken van de huisarts, de gemeente en de
zorgverzekeraar”. Onder deze titel organiseerde de NVAG op 21 januari 2016 een
zeer goed bezocht symposium ter gelegenheid van haar 7e lustrum. Een actueel
thema, nu een deel van de zorg is overgeheveld naar de gemeenten, en preventie
integraal onderdeel van de zorg èn het gemeentebeleid moet worden. Burgers
krijgen een belangrijke verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. De
zorgverzekeraars, als hoeders van de belangen van hun klanten en als financiers,
moeten ook over de brug komen. Een herschikking van taken, verantwoordelijkheden
en organisatie is onderdeel van deze beweging. Gemeenten en zorgverzekeraars
zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden, artsen (huisartsen en
sociaalgeneeskundigen) voor een belangrijk deel van de uitvoering, samen met
andere zorg- en welzijnsprofessionals en andere organisaties op gemeenteniveau.
En, niet te vergeten, de burgers.
Voor het symposium was de vraag hoe de belangrijkste spelers tegen deze uitdaging
aan kijken. Wat is hun rol, wat zijn hun ambities, hoe werken zij samen? Wat zien zij
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voor kansen en belemmeringen? Vertegenwoordigers uit de huisartsgeneeskunde,
de sociale geneeskunde, de gemeenten en de zorgverzekeraars lieten hier hun licht
over schijnen. In de discussie was het algemene pleidooi dat alle partijen betrokken
bij preventie en volksgezondheid met elkaar in gesprek moeten, elkaars capaciteiten
leren kennen, en dan samen aan de slag gaan. Niet wachten op blauwdrukken en
beleidsplannen, niet wachten tot de baas zegt dat het mag, maar aan het werk. Zorg
voor steun vanuit de gemeente, en probeer een of meer zorgverzekeraars bij het
initiatief te betrekken. De motor van deze beweging wordt gevormd door
betrokkenheid, zelfwerkzaamheid, coördinatie, gezamenlijk belang en eigen kracht
van burgers en professionals. Sociaal geneeskundigen moeten en kunnen daar
prominenter in optreden.
Ad 3. Het nieuwe Opleidingsplan arts M&G, en het overleg met hoogleraren
sociale geneeskunde, KAMG en NSPOH over academisering van de
vervolgopleiding
Het nieuwe 4-jarige opleidingsplan artsen M&G heeft een lange aanloop gekend,
maar is in november 2016 uiteindelijk binnen de KAMG geaccordeerd door de
verenigingen. De invulling ervan moet in 2017 verder gestalte krijgen. NVAG, VAGZ
en VIA (de drie beleid- en adviesverenigingen binnen de KAMG) werken hierin nauw
samen. Een steun in de rug was dat minister Schippers extra geld beschikbaar heeft
gesteld.
Onze voorzitter heeft onder meer in dit verband contact gezocht met de hoogleraren
sociale geneeskunde en de voorzitter van de KAMG. Hieruit is een gezamenlijke
concept strategienota ontstaan (zie verder onder ad 5). Een van de doelen daarin is
versterking van de academisering van de opleiding van artsen M&G. Marie-Louise
Essink-Bot was hiermee al begonnen via een detachering vanuit het AMC bij de
NSPOH. De academiseringsplannen krijgen een vervolg in 2017.
Ad 4. Samen binnen de KAMG
In januari 2016 heeft de ALV besloten om waar mogelijk samen met andere
verenigingen binnen de KAMG de krachten te bundelen. Liefst bestuurlijk door het
vormen van één grote vereniging artsen M&G, maar anders, of om te beginnen, door
steviger samenwerking en afstemming van aandachtspunten binnen de sociale
geneeskunde, met als belangrijkste doel om de sociale geneeskunde in al haar
facetten zo krachtig mogelijk te maken, en zo goed mogelijk zichtbaar te laten zijn
voor de buitenwereld. Maar ook praktisch kan samenwerking de efficiëntie
bevorderen door bijvoorbeeld samen te werken bij bij- en nascholingen en
administratieve zaken te bundelen (secretariaat, ledenadministratie, financiën). Onze
voorzitter heeft het voortouw genomen en is binnen de KAMG hierover de discussie
gestart. Veel collega-verenigingen hebben moeite om leden te werven,
bestuursleden te vinden en alle andere noodzakelijke verenigingsactiviteiten uit te
voeren. Deze intentie tot samenwerking heeft in elk geval geleid tot een gezamenlijk
bij- en nascholingsagenda van VAGZ, VIA en NVAG in 2017, een hechte
samenwerking tussen deze 3 verenigingen bij het verder invullen van het
gezamenlijke deskundigheidsgebied in het nieuwe Opleidingsplan, en de intentie om
in 2017 op een of andere wijze met zijn drieën te willen samengaan. We hopen dat
ook andere verenigingen binnen de KAMG zich de komende tijd hierbij aan zullen
sluiten.
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Ad 5. De strategische samenwerking tussen hoogleraren en wetenschappelijke
verenigingen
In 2015 heeft de voorzitter het initiatief genomen tot een gesprek met de hoogleraren
sociale geneeskunde, verenigd in het Interfacultair Overleg Sociale Geneeskunde
(IOSG), en de KAMG, om te komen tot een gezamenlijke landelijke strategie voor het
gehele vakgebied. Er zijn verschillende redenen hiervoor. De sociale geneeskunde
is een verdeeld en zwak academisch vakgebied, en ook de 11 wetenschappelijke
verenigingen binnen de KAMG reflecteren de verdeeldheid en daarmee de zwakte.
Er wordt nauwelijks gezamenlijk opgetreden, noch door de hoogleraren, noch binnen
de KAMG, enkele goede uitzonderingen daargelaten. De voorzitter heeft een
startnotitie geschreven, die vervolgens meermalen is besproken en aangepast. Pas
begin 2017 is de notitie gecompleteerd en zal die als uitgangspunt dienen voor een
breed strategisch overleg van hoogleraren en wetenschappelijke verenigingen in de
sociale geneeskunde. De academisering van de vervolgopleiding is één aspect
daaruit, zie daarvoor ad 3.
Ad 6. Congres Medisch Leiderschap en KAMG congres
Het congres Medisch Leiderschap van KNMG, NVAG en Platform Medisch
Leiderschap (PML) was een succes, zowel inhoudelijk als qua samenwerking met
beide andere organisaties. Duidelijk werd dat leiderschap aandacht heeft bij artsen,
en in de opleidingen van artsen (basis- en vervolgopleidingen) een plaats krijgt.
Voorbeelden uit de praktijk bij het tegengaan van roken en obesitas kregen ruime
aandacht. Vanuit het PML worden i.s.m. de VVAA al enige tijd masterclasses voor
artsen georganiseerd , die een mooi vervolg op dit congres zijn, ook om de aandacht
vast te houden.
Onze penningmeester heeft als lid van de congrescommissie een belangrijke
bijdrage geleverd aan het congres van de KAMG met als onderwerp Vakmanschap.
Dit congres was weer een hoogtepunt voor de verenigingen binnen de KAMG. Ook
verschillende andere actieve leden van de NVAG hebben workshops georganiseerd
of er in geparticipeerd.
Ad 7. Een nieuw NVAG bestuur en een overzicht van actieve leden
Het verlies van Marie-Louise Essink Bot, het aflopen van de bestuurstermijn van
Astrid Coppens en de aankondiging van haar vertrek door Sandra Schrooyen
(secretaris) omdat zij haar dagelijks werk toch moeilijk kon combineren met vervullen
van haar secretarisrol binnen het bestuur, betekende dat het bestuur werd
gehalveerd. Een rondgang langs de leden leverde een verheugend aantal
kandidaten op; uit 7 belangstellenden konden we 4 nieuwe bestuursleden kiezen. De
ALV heeft op 8 december 2016 de vertrekkende leden bedankt en de nieuwe leden
benoemd.
Het bestuur bestaat nu uit:
Lode Wigersma, voorzitter
Frits Hendriks, secretaris
Jaap Koot, penningmeester,
Jeannette de Boer, lid,
Mariëlle Jambroes, lid,
Wim van Geffen, lid en
Johan de Graaf, lid.
Overzicht van de actieve leden binnen de vereniging: vanuit het bestuur bestond de
behoefte om meer inzicht te krijgen wie van onze leden waar en in welke
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hoedanigheid een bijdrage levert of iets uitdraagt wat betreft beleid. Dit overzicht is
gemaakt, aan alle leden toegezonden en op grond daarvan verbeterd. Ook is
besloten deze mensen uit te nodigen om vooral op de Ledenvergadering iets over
hun wel en wee in dit verband te vertellen en natuurlijk ook om meer contact met het
bestuur te hebben. We hopen en verwachten dat we daarmee de betrokkenheid
binnen de vereniging sterker kunnen maken.
Ad 8. Algemene Ledenvergaderingen
De ALV heeft in mei 2016 het jaarverslag 2015 vastgesteld en de jaarrekening
goedgekeurd. Tevens werd decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid
verleend, ook - alsnog - voor 2014. De ALV heeft Andre van Duijkeren naast Victor
Slenter benoemd in de kascommissie. Andre neemt de plaats in van Jan-Willem
Brethouwer.
In de ALV van december werd het opleidingsplan ook door onze leden goedgekeurd,
alsmede de begroting voor 2017. Ook werd het voorstel van het bestuur om de
NVAG prijs niet meer toe te kennen ondersteund.
Als kers op de taart werd tijdens de ALV in december Jan Vosters, oud-bestuurslid
van de NVAG en secretaris van de PR commissie, tot erelid benoemd. Naast de
felicitaties vanuit het bestuur hield Jan Huurman (ook oud-bestuurslid) een mooi
betoog over de bijdragen van Jan Vosters aan onze vereniging. Hulde!
Ad 9. Diversen
- Ledenaantal Het aantal leden is van 150 gestegen naar 152. Er hebben zich
14 nieuwe leden aangemeld. Er waren op het einde van het jaar 5 donorleden
- InterCollegiale Reflexie van artsen M&G staat hoog op de agenda. O.l.v de
directeur van de KAMG (Ronald Duzijn) vindt door Yvonne de Vet onderzoek plaats
van wat er op dit moment hierover gebeurt onder de leden van de verschillende
verenigingen binnen de KAMG. Magda Vuijk is in de NVAG contactpersoon voor

-

-

de intercollegiale toetsing. Er is gewerkt aan het in kaart brengen van een
aantal goede methodieken. Op de website van de NVAG staat een overzicht
van ICR-groepen. Eind 2016 stonden er 16 groepen in het overzicht. Er is
informatie over ICR, het overzicht en ICR-groepen verschaft aan artsen.
Gedurende het jaar is er ook contact geweest met ICR-groepen. Hen is onder
meer informatie verschaft over ICR, het overzicht en de mogelijkheid om
vacatures kenbaar te maken.
Herregistratie van artsen is ook een langer lopend onderwerp, waarin
langzaam duidelijkheid komt, met name wat betreft de eisen die vanuit het
ministerie van VWS hiervoor gaan gelden. In de loop van 2017 moet er
duidelijkheid zijn. Vooral patiëntencontact is nog een stevig discussiepunt
gebleken; dat is voor onze eigen doelgroep soms lastig en niet nodig. Met
name basisartsen die geen contacten meer bij behandeling hebben zullen te
maken krijgen met uitschrijven uit het BIG register, tenzij ze de (veeleisende)
scholing volgen.
Turkije Een aantal leden heeft een bezoek van onze zustervereniging uit
Turkije bijgewoond. De GGD in Leiden was gastheer, Ton Teunissen en
enkele andere actieve leden organiseerden de meeting. Vanuit de Turkse kant
is aangedrongen op meer contact. Dit bezoek vond plaats voordat de
omstandigheden in Turkije drastisch veranderden. Binnen het bestuur is
aandacht voor buitenlandse verengingen, maar het is nodig om in 2017 beleid
hierop te maken.
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Buitenlandse NVAG reizen: het standpunt van het bestuur is en blijft dat
NVAG reizen naar andere landen op initiatief van de leden zelf geïnitieerd en
georganiseerd moeten worden. Het bestuur faciliteert, en de reis moet
kostendekkend zijn.
De ALV heeft ermee ingestemd om de NVAG prijs op te heffen.
Het bestuur heeft besloten om de verouderde website van de NVAG (nog) niet
te vernieuwen maar op enkele punten te verbeteren, in afwachting van wat de
samenwerking met VAGZ en VIA op korte termijn oplevert.
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PR commissie
De commissie vergaderde 5 maal en bestond uit:
Voorzitter: Lode Wigersma (contactpersoon bestuur)
Secretaris: Jan Vosters (nieuwsbrieven, agenda, fotoalbum en publicaties op
website)
Leden:
- Jan Willem Brethouwer
- Yvonne van Pareren tot 23 mei
- Peter Bob Peerenboom (webmaster)
- Magda Vuijk (sociale media, nieuwsgaring tbv website)
Er werd beraadslaagd over:
Lustrum NVAG
- Er is een lustrumboekje naar aanleiding van het 35 jarig bestaan van de vereniging
uitgebracht
Website
- Een uitgebreid verslag van de Chinareis staat op de website
- Gezichtsbepalende documenten staan op de website en zijn verzameld in een map
voor aspirant leden.
- De ledenadministratiegebonden functies zoals het smoelenboek staan zo veel
mogelijk bij e-Captain. De overigen besloten functies (bv vergaderstukken en
fotoalbum) zijn via een algemene inlogcode voor leden toegankelijk.
- Het is de bedoeling dat relevante scripties van NSPOH studenten op de website
komen. Oraties en proefschriften worden geplaatst.
- De via symposia verzorgde nascholing wordt gedocumenteerd met een
samenvattend verslag, de presentaties en een map met foto’s in het fotoalbum.
Huisstijl
- Handhaving van de huisstijl heeft dit jaar een lage prioriteit gehad.
Stands
- De stand van het Nederlands Congres Volksgezondheid en van het KAMG congres
werden bemenst. Een banner trekt de aandacht.
Sociale media
- De NVAG is op Twitter. Er zijn in 2016 ruim 50 tweets en retweets
geplaatst. Deze gingen onder meer over de themamiddagen van de NVAG,
nascholing die elders werd aangeboden en ontwikkelingen binnen de (publieke)
gezondheidszorg. De NVAG volgde eind 2016 173 twitteraars. Zelf werd de NVAG
eind 2015 door 178 twitteraars gevolgd. De NVAG heeft n 2015 de activiteiten op
Facebook uitgebreid. Er is meer informatie over de vereniging opgezet. Ook zijn er
tegen de 40 berichten geplaatst. Deze gingen onder andere over nascholing en
ontwikkelingen binnen de (publieke) gezondheidszorg. Verder heeft de NVAG in
2016 de groep op LinkedIn voortgezet. Eind 2016 namen er 12 leden aan deel.
- Mogelijkheden om meer via sms en Whatsapp te communiceren zijn onderzocht.
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InterCollegiale Reflectie (ICR)
Magda Vuijk is contactpersoon voor de intercollegiale toetsing. Op de website van de
NVAG staat een overzicht van ICR-groepen. Eind 2016 stonden er 16 groepen in het
overzicht. Er is informatie over ICR, het overzicht en ICR-groepen verschaft aan
artsen. Gedurende het jaar is er ook contact geweest met ICR-groepen. Hen is onder
meer informatie verschaft over ICR, het overzicht en de mogelijkheid om vacatures
kenbaar te maken.
Nieuwsbrieven
- Er zijn 5 nieuwsbrieven uitgebracht, allen digitaal, in principe 14 dagen vóór iedere
nascholingsbijeenkomst. Er waren 303 abonnees, inclusief de eigen leden.
- Naast een voorwoord door de voorzitter in elke Nieuwsbrief zijn een column en een
blog door vertegenwoordigers van de NVAG (soms via de KAMG), en een overzicht
van nieuwe leden vaste onderdelen.
Voorlichting voor nieuwe leden
- Er is een nieuwe folder ontwikkeld. Naast een doelgroepgerichte factsheet en een
informatiemap is voor kandidaat leden een actueel gehouden map beschikbaar.
- De welkomstbrief voor nieuwe leden wordt aangepast.
- De NVAG presenteert zich zo veel mogelijk ook in de Nieuwsbrief van de KAMG.en
op een pagina van de KAMG website.
Gadgets
- Naast pennen zijn 2 formaten post-its beschikbaar
Adviezen aan het bestuur
- Is een revival van de sectie OGGZ opportuun?
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Sectie onderzoek
Op initiatief van de NVAG en met instemming van het KAMG bestuur (februari 2016)
is in 2016 de NVAG sectie onderzoek verbreed tot de KAMG brede sectie
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 2016 de voorzitters om leden uit hun vereniging
aan te wijzen voor deelname aan de KAMG sectie onderzoek. Totaal bestaat de
sectie onderzoek nu uit 11 leden uit de volgende verenigingen :
- namens VvAwT: Rob van Hest, arts tuberculosebestrijding
- namens LOSGIO: Emiel Boers, arts beleid en advies i.o.; Lilian van der Ven,
jeugdarts i.o. en Karine van't Land, jeugdarts i.o.
- namens AJN: Liesbeth Meuwissen, jeugdarts, en Patricia Graham-Giesbergen,
jeugdarts
- namens NVIB: Ewout Fanoy, arts infectieziektebestrijding
Zij voegen zich bij de reeds aanwezige NVAG leden van de onderzoeksectie:
- Maarten Koornneef, arts M&G,
- Yvonne Drewes, arts M&G
- Willy-Anne van Stiphout, arts M&G, epidemioloog,
- Boukje Zaadstra, MPH, PhD, epidemioloog (coördinator KAMG sectie onderzoek).
Op 12 oktober 2016 organiseerde de KAMG-brede Onderzoeksectie haar eerste
nascholing. ‘Over Keukentafels, Dokters en Voorzieningen: hoe onderzoek je de
effecten van de WMO-2015 op de (volks)gezondheid?’ in het NBC in Nieuwegein.
De nascholing was met ruim 80 deelnemers uit acht van de elf beroepsverenigingen
binnen de KAMG zeer goed bezocht en zeer goed beoordeeld.
Dagvoorzitter Willy-Anne van Stiphout gaf een toelichting op ambities van de sectie.
Zij benadrukte het belang van een methodische manier van denken: ‘wat wil ik weten
en waarom?’ Oftewel: ‘welke kennis heb ik nodig om een besluit te nemen? En welk
soort onderzoek is dan nodig?’
Theo Trompetter gaf de inhoudelijke aftrap door een schets te geven van de nieuwe
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-2015) en de Wet langdurende zorg
(Wlz). Voordat een contact tot een Wmo-aanvraag leidt, wordt een zogenaamd
‘keukentafelgesprek’ gehouden. Als het tot een aanvraag komt, wordt bij de
beoordeling ervan zelden – en dan nog laat in het proces – medisch advies
ingewonnen. Er is weinig bekend is over het effect van wel/niet tijdige sociaalmedische advisering. Hij pleit daarom voor wetenschappelijk onderzoek naar de al
dan niet terechte toekenningen en afwijzingen.
Anton Kunst bevestigde dat nog vrijwel geen onderzoeksgegevens beschikbaar zijn
over de Wmo-2015. Hij benadrukte dat de problematiek uiterst complex is en dat de
range van mogelijke onderzoeksvragen groot is. Een onderzoek naar het proces is
dan nuttig om te achterhalen waarom een aanpak in de ene situatie wel en in de
andere situatie niet werkte en voor welke subgroep. Het is daarom belangrijk om te
kiezen voor een brede benadering van de evaluatie van de Wmo-2015 vanuit
verschillende invalshoeken, zowel medisch als sociaal-wetenschappelijk.
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Na de pauze gingen Anton Kunst en Theo Trompetter met de zaal in gesprek over de
volgende vragen:
1.Wat zijn effecten van de WMO 2015 c.q. diverse uitvoeringsvarianten op
gezondheid, tevredenheid en zelfredzaamheid?
2.Hoe betrouwbaar is het keukentafelgesprek? Wat zijn de percentages ‘vals positief’
en ‘vals negatief?’ In welke mate afhankelijk van gedrag aanvrager?
3.Wat is het effect van het betrekken van de MA aan de voorzijde?
4.Hoe gaat het met mensen die zich niet melden voor keukentafelgesprek c.q. extra
hulp (jeugd).
5.Wat is het effect van wel of niet onafhankelijk indiceren in de Zvw?
Ter afsluiting benadrukte de voorzitter dat deze middag niet bedoeld was om de
problematiek met de huidige WMO op te lossen, maar om samen na te denken welke
vragen er leven en hoe deze op een zinnige manier onderzocht zouden kunnen
worden. Door de actieve inbreng van de deelnemers en de deskundige inbreng van
de twee experts is deze opzet geslaagd.
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