JAARVERSLAG 2012
NVAG VERENIGING VOOR
ARTSEN BELEID, MANAGEMENT EN ONDERZOEK

Algemeen
2012 is het jaar dat Henk Rengelink na een kort ziekbed overleed. Hij is mede
oprichter van de NVAG en bleef zich tot het laatst inzetten voor de vereniging.

“Doe de dingen als ze nog makkelijk zijn”
Op 19 maart overleed Henk Rengelink. Hij was de
eerste voorzitter van de NVAG. Hij heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling
van de organisatie rond de beroepsontwikkeling, zie
ook zijn bijdrage in het jubileumboekje van 2010. Hij
zat in de adviesraad van de NPHF. Als directeur van
de GG&GD Amsterdam heeft hij zich vooral voor
kwetsbare groepen, ouderen en drugsverslaafden
ingezet. Hij was o.a. voorzitter van de SOA Stichting
en toezichthouder van het Slotervaartziekenhuis, bijzonder hoogleraar economie en
organisatie van de gezondheidszorg in Tilburg. We hebben hem als een
onafhankelijke, confronterende, maar ook als een speelse vriend ervaren. Na zijn
pensionering had hij een adviespraktijk loopbaanbegeleiding. We missen een
bevlogen lid.
De themamiddagen 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 6 gedaald tot 164. 11 nieuwe leden meldden zich aan
en 17 zegden hun lidmaatschap op. Behalve de niet artsen werd voor 1 lid een optout regeling tbv KNMG lidmaatschap goedgekeurd.
Discussie op de website betroffen “moet alles wat kan naar aanleiding van een
nascholingsbijeenkomst in september en over gezondheidseffecten van nivellerering
naar aanleiding van d column in de Nieuwsbrief.
De sectie Onderzoek 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.
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Algemene LedenVergadering
De leden vergaderden op 9 april over de benoeming van Jan Huurman als tijdelijk
voorzitter na het aftreden van Paulien van Hessen.
Andere onderwerpen waren o.a. de voortgang van het project “medisch leiderschap’
en de opleiding van zij-instromers en behoud van hun artsentitel door registratie arts
M&G.
Op 21 november werden Jan Huurman en Willem Beaumont gedechargeerd en
René Héman tot voorzitter benoemd.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2012 uit
Voorzitter
Paulien van Hessen tot 1 februari, Jan Huurman van 9 april tot
21 november en René Héman vanaf 21 november
Secretaris
Jan Vosters
Penningmeester
Peter Bob Peerenboom
Lid
Willem Beaumont tot 21 november
Lid
Astrid Coppes
Lid
Ton Rijsemus
Het bestuur vergaderde 6 maal o.a. over
- PositionPaper KAMG
- akkoord met voorstel over individuele accreditatie algemene nascholing
- nascholingscie voor interne en externe afstemming en ondersteunen van de secties
bij de organisatie
- secties kunnen voor meer deelnemers partners zoeken
- e-Captain van AJN voor hele KAMG ledenadministratie akkoord
- NVAG verantwoordelijk voor inning contributie KNMG

Rekening
Zie apart verslag

Secretariaat
Het secretariaat is bij Cantrijn ondergebracht in de Domus en werd verzorgd door
Suzanne Schrijvers.

Externe vertegenwoordigers
Accreditatiecommisie
Accrediteur AbSg
Capaciteitsorgaan
Commissie compensatie

vacature
René Stumpel en Fred Alwon
Jac Drewes
vacature
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College Geneeskundige Specialisten (KAMG) Marc Soethout
Consilium
Willem Beaumont tot 21 november
Projectgroep Eerder Verworven Competenties
Ronald Duzijn
KAMG
DB Paulien van Hessen tot 1 februari
Jan Huurman van 1 februari tot 21 november
René Héman vanaf 21 november
ALV Willem Beaumont tot 21 november
KAMG congres
Anja Schreyer en Arthur Eyck
NCVGZ
Jac Drewes
NPHF
Jan Vosters en Astrid Coppes
OC-KAMG
Ruud Geerdes
Profielcommissie B&A
vacature
Onafh vz profielcommissie
Marij van Eindhoven
Richtlijn OGGZ
vacature
SGRC (KAMG)
Paul Rasch
VAGZ
Marij van Eijndhoven
College Sociale Geneeskunde is opgegaan in College Geneeskundige Specialisten
(KAMG).
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 Opleiding
De commissie bestaat uit:
Voorzitter
Ruud Geerdes
Leden:
Yvonne Drewes
Marc Soethout
Yvonne van Pareren
In het verslag jaar 2012 was de NVAG als wetenschappelijke vereniging
verantwoordelijk voor de vrije richting M&G. Zo nodig kon met de andere
verenigingen worden afgestemd over individuele programma's. In het verslagjaar zijn
geen individuele onderwijsprogramma's voorgelegd.
In het verslagjaar is de langverwachte profielopleiding Beleid & Advies bij defensie
gestart met een groep in april 2012 en een tweede groep in november 2012.
Hierdoor zal defensie 20 militaire profielartsen B&A per jaar gaan opleveren. Dit geeft
ook een boost aan de profielopleiding bij de NSPOH. Inmiddels heeft de SGRC na
visitatie haar toestemming onder randvoorwaarden verleend aan de praktijkopleiding
M&G defensie voor het profiel B&A.
Door de oprichting van een Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen door
KAMG en VAGZ is een oplossing gevonden voor de praktijkopleiding voor met name
artsen B&A die werken bij een werkgever waar geen praktijkopleiding is. De stichting
treedt op als (inmiddels door de SGRC) erkende praktijkopleiding.
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Aan het eind van het verslagjaar is de voorzitter gestopt wegens het werken in een
andere tak van sociale geneeskunde. De commissie is hierdoor op zoek naar een
nieuwe voorzitter op korte termijn. Er liggen voor 2013 voldoende uitdagingen. De
samenwerking in het consilium KAMG is uitstekend te noemen.

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 zijn:
Voorzitter:
Marthein Gaasbeek Janzen
Secretaris:
Lisette Belder – van Dingenen
Leden:
vacature (namens Bestuur)
Anton Dalhuijsen
Geesje Nijhof (link met platform OGGZ)
Paul Rasch
Magda Vuijk (tevens contactpersoon voor commissie PR en
contactpersoon voor intercollegiale toetsing)
Jo Wiersum
Wisselingen
Tits Janssen heeft vanwege werkzaamheden zijn functie als secretaris van de
commissie moeten opzeggen. Gelukkig hebben we Lisette Belder-van Dingenen
bereid gevonden de secretaris functie op zich te nemen. Willem Beaumont heeft
afscheid genomen van het NVAG bestuur. De positie in de commissie namens het
bestuur is vacant, Jan Vosters is voorlopig contactpersoon voor de commissie
nascholing.
Activiteiten
De commissie is in 2012 driemaal bij elkaar gekomen en heeft regelmatig per e-mail
en fysiek in de wandelgangen van verschillende bijeenkomsten onderling afgestemd.
Daarnaast is met vertegenwoordigers van Bougainville/PHned en VAGZ en VIA
overlegd. Met de VAGZ en VIA zijn afspraken gemaakt over de afstemming en
gezamenlijke invulling van het nascholingsaanbod van 2013.
De Commissie Nascholing vervult een makelaarsfunctie voor ICT-groepen Magda
Vuijk is contactpersoon voor de intercollegiale toetsing.
Ook heeft de commissie de NVAG vertegenwoordigd bij het door de KNMG
georganiseerde accreditatieoverleg op 20 november 2012.
Bijeenkomsten
In 2012 zijn 5 bijeenkomsten georganiseerd door de commissie. Helaas zijn de
bijeenkomsten van 7 juni over het thema ‘Kennis en leren in zorgorganisaties’ en
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november over de ‘De zorgstandaard diabetes wordt onvoldoende uitgevoerd, hoe
kan dat?’ niet doorgegaan. Reden hiervoor was het geringe aantal aanmeldingen.
.
Op 12 januari 2012 werden, voorafgaand aan een Nieuwjaarsdiner, van gedachten
gewisseld over het dilemma ‘Betuttelen of het zelf laten uitzoeken in de
gezondheidszorg’.
Op 28 maart was het congres over Performance Based Financing. Samen met de
LHV, Cordaid NVTG, GGD NL en HealthNet TPO. De opkomst was groot
Tijdens het NCVGZ hielden 3 leden een workshop over regionale basiszorg.
Op 19 april 2012: bogen de aanwezigen zich over de feiten en meningen over
borstkankerscreening. Deze bijeenkomst was ook de officiële start van de sectie
Onderzoek.
De sectie management organiseerde op 23 mei 2012 een discussie bijeenkomst over
‘Sturen op vertrouwen’.
De sectie OGGZ organiseerde op 14 juni 2012 een themamiddag over ‘Zorg
mijdende ouderen’.
Op 13 september 2012 vond de jaarlijkse themabijeenkomst plaats van
PHned/Bougainville en NVAG. Er werd diepgaand gediscussieerd over de vraag
‘Moet alles wat kan?’.
Uitgebreide verslagen en de presentaties zijn te vinden op de NVAG website.
Datum
12 januari
28 maart
19 april
14 juni
13 september

Titel
Betuttelen of zelf laten uitzoeken
Performance Based Financing
Screening op borstkanker
Zorgmijdende ouderen
Moet alles wat kan?

Opkomst Niet-leden
23
1
64
39
19
0
50
28
48
37

Commissie PR
De commissie vergaderde 4 maal en bestond uit
Voorzitter:
Sylvia van der Lans
Lid:
Arlinke Bokhorst,
Webmaster:
Peter Bob Peerenboom,
Contactpersoon bestuur:
Jan Vosters
Contactpersoon cie nascholing: Magda Vuijk
Er werd beraadslaagd over een nieuwe folder, de promotie themamiddagen en
sectiebijeenkomsten en de lay out van de Nieuwsbrief.
De stand op het Nederlands Congres Volksgezondheid en van de KNMG
carrièrebeurs werden bemenst.
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Er zijn 7 nieuwsbrieven uitgebracht, allen digitaal.
Met de commissie nascholing werden afspraken gemaakt over publiciteit. Er werden
stappen gezet in professionalisering van de nascholingsverslagen.
Website
Aan de website worden enkele functies toegevoegd, zoals een fotoalbum en
uitbreiding van het aantal formulieren ten behoeve van de
nascholingsbijeenkomsten, aan- en afmelding en mutaties weergeven in de
ledenadministratie. Ten behoeve van de zoekfuncties zijn trefwoorden gerankt.
We hebben moeten constateren dat privacybescherming extra aandacht verdient.
Sociale media
In juli 2011 is de NVAG gestart met Twitter. Er is een account aangemaakt en een
profiel opgesteld. De NVAG is organisaties en personen gaan volgen. Zelf werd de
NVAG eind 2011 door ruim 70 twitteraars gevolgd. Er zijn tweets geplaatst over de
themabijeenkomsten van de NVAG, ontwikkelingen in de gezondheidszorg,
verschenen rapporten, etc. Op de website van de NVAG is een Twitter logo met een
link naar het account op Twitter opgenomen. Verder zijn er op de website links op
het gebied van sociale media geplaatst.

Sectie OGGZ
In 2012 is het kernteam van de sectie OGGZ enthousiast gestart met het voortzetten
van een aantal activiteiten. In de eerste plaats werd, zoals voorgenomen, ieder
kwartaal een nieuwsbrief rondgestuurd aan belangstellende leden en derden. Het
bestand met belangstellenden werd uitgebreid et telt momenteel ruim 225 adressen.
Dit heeft er mede toe bijgedragen dat er op 14 juni een themamiddag over Ouderen
en OGGZ is gehouden met 50 deelnemers. Sprekers kwamen uit de hoek van de
huisartsenzorg in Amsterdam (Marith Rebel), signalering van medische problemen in
de OGZ (Verpleegkundig Specialist Emma Struis), de maatschappelijke opvang
(Ineke Brugmans over Grijs Genoegen in Dordrecht) en de oudere met dementie
(Nieske Heerema, specialist ouderengeneeskunde). Er zijn 21 deelnemers geweest
die de moeite hebben genomen het evaluatieformulier in te vullen; de gemiddelde
score voor de middag was een 7,5. De hele logistiek rond de organisatie liet te
wensen over.
Deze succesvolle activiteiten hebben het kernteam niet weerhouden zich de vraag te
stellen wat de rol van de NVAG zou moeten zijn binnen de OGGZ. Want in de
praktijk blijken er binnen de OGGZ slechts zeer sporadisch sociaal-geneeskundigen
werkzaam te zijn. En anderzijds blijkt het ook een moeizaam proces om andere
groepen professionals (huisartsen, verpleegkundigen) structureel bij de
voorbereiding te betrekken. Kortom, de vraag is legitiem in hoeverre de NVAG niet
activiteiten aan het ontwikkelen is, die eigenlijk beter bij andere groepen thuishoren.
Reden waarom de sectie eind 2012 gestart is met interview ronde langs een aantal
sleutelfiguren in de OGGZ om zo het eerste kwartaal 2013 met een duidelijke visie
over de rol van de NVAG naar buiten te treden.
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Sectie Management
In dit verslagjaar heeft de sectie management conform de uitslag van de mini
enquête in 2011 één thema bijeenkomst georganiseerd. Op 23 mei werd een
discussie gevoerd over het onderwerp “sturen op vertrouwen”. Elly Breedveld,
programmadirecteur van de Master of Health Business Administration bij de Erasmus
CMDz hield een inleiding op dit actuele onderwerp. De discussie betrof de
regelgeving, het interne en externe toezicht, de relatie met het marktdenken en de rol
van de diverse spelers op dit gebied. Op de website van de NVAG is een verslag van
de bijeenkomst geplaatst.
Gezien de toch wat magere opkomst hebben de drie organisatoren zich wederom
afgevraagd hoe de opkomst verhoogd kan worden. Is er daadwerkelijk wel behoefte
aan een sectie management? Daartoe werd door deze drie een ontmoeting met het
bestuur van de NVAG gearrangeerd. Het bestuur vindt een sectie zeker van belang.
Uitkomst van de discussie is dat er meer aansluiting wordt gezocht bij het
nascholingsprogramma van de NVAG. Daarmee wordt de doelgroep van mogelijk
geïnteresseerden ook groter. Voor 2013 staat daarom een themamiddag gepland op
14 maart met als belangrijk thema het toezicht op de organisatie.

Sectie Onderzoek
Reeds in 2010 werden de eerste ideeën gevormd over een sectie Onderzoek. In
2011 is een kleine groep aan de slag gegaan, opdat, zoals vorig jaar in het
jaarverslag aangekondigd, de sectie Onderzoek in 2012 daadwerkelijk van start kon
gaan met het organiseren van een eerste themabijeenkomst. Deze vond plaats op 19
april met als titel: ‘How to make up your mind? Feiten en meningen over
borstkankerscreening’. Na een inleiding is in groepjes gediscussieerd over de zin en
onzin van borstkankerscreening. Daarbij was de vraag aan de orde welke informatie
nodig is (en dus welk aanvullend onderzoek) om de voortdurende discussie over het
nut van borstkankerscreening te beslechten, in positieve of negatieve zin. M.a.w.
welk onderzoek met welk resultaat is overtuigend?
Aan het eind van de bijeenkomst werden alle NVAG-ers met belangstelling voor
onderzoek uitgenodigd om lid te worden van de sectie. Afgesproken werd dat de
verdere vormgeving van de sectie door een kerngroep gedaan zal worden.
Inmiddels bestaat deze kerngroep uit 6 personen en besloten is dat wij ons richten
op alle leden van de NVAG, dus niet alleen op belangstellenden voor de sectie.
Onder de doelstelling: toegankelijk maken van wetenschappelijk onderzoek voor de
public health praktijk, opdat praktijk en beleid inhoudelijk optimaal kunnen worden
vormgegeven, onderscheiden we twee onderwerpen:
- bevorderen 'cijferwijsheid' (onderzoeksmethodologie, interpretatie uitkomsten)
- implementatie van resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
public health: wie moet/kan wat met welke uitkomsten?
Conform de wens van het bestuur zullen wij 1 maal per jaar een themamiddag
organiseren. Daarnaast beraden we ons over andere activiteiten.
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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.
• De NVAG zet zich in voor een adequate financiering van een gezamenlijke
opleiding voor artsen profiel B&A, I&A (en OGGZ?).
• De NVAG wordt meer onder de aandacht gebracht van potentiële leden. Streven
is het ledental met tenminste 20 te laten stijgen.
• Er komt een ledenpool ten behoeve van gesprekken met studenten en stagiaires
die voornemens zijn om werkzaamheden uit te voeren op het terrein van BMO.
• Er komt een secties voor Beleid
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