JAARVERSLAG 1999 NVAG
Inleiding.
Voor de NVAG heeft het jaar 1999 vooral in het teken gestaan van de consequenties van de
introductie van de BIG en de daarbij behorende herregistratie-eisen en procedures. Op basis
van een duidelijke koersbepaling door de ledenvergadering aan het begin van het verslagjaar is
gedurende het gehele jaar veel tijd en energie gestopt in de informatievoorziening van de leden
inzake de herregistratie-eisen, intercollegiale toetsing en het volgen van geaccrediteerde
cursussen. Op verzoek van de SGRC heeft de NVAG als wetenschappelijke vereniging voor het
gehele gebied van de algemene gezondheidszorg een eigen accreditatiecommissie opgericht
welke de SGRC van advies dient.
Ook is in 1999 de discussie over de organisatie en bundeling van de beroepsgroepen die
werkzaam zijn in de sociale geneeskunde en/of de public health verder gegaan. Aan het einde
van het verslagjaar lijkt er met name bij de andere wetenschappelijke verenigingen weinig
animo te bestaan voor een federatievorming (FSG) onder de noemer van de KNMG. In 2000 zal
over dit onderwerp een heldere uitsprak gedaan moeten worden door elke vereniging. Door het
NVAG bestuur is overleg gevoerd met de NVJG over een mogelijke samenwerking tussen de
NVAG en de NVJG; een overleg dat nog niet tot concrete besluitvorming heeft geleid.
Het jaar 1999 bracht meer duidelijkheid over de komst van een nieuwe opleiding community
medicine. Alhoewel de noodzaak en de structuur van de opleiding breed wordt onderschreven
ontbreekt aan het einde van het verslagjaar nog het zicht op een goede financieringsregeling. De
NSPH heeft opnieuw besloten nog een laatste groep artsen volgens de oude leergang op te
leiden tot sociaal-geneeskundige AGZ.
Terwijl in het vorige verslagjaar nog werd geconstateerd dat het aantal leden bleef teruglopen
kan aan het einde van 1999 worden gemeld dat het ledenaantal weer stijgende is. De duidelijke
keus voor kwaliteitsbevordering van de sociaal-geneeskundige beroepsuitoefening in de
algemene gezondheidszorg lijkt hieraan mede debet evenals de aandacht voor herregistratie in
het kader van de BIG-wetgeving.
Leden
Het aantal leden is in 1999 weer op het niveau van 1995 beland. Er was sprake van een stijging
van 30 procent zodat er eind 1999 221 leden waren geregistreerd tegenover 170 eind 1998.
Algemene ledenvergadering
In 1999 zijn twee ledenvergaderingen gehouden. Onderwerpen waren naast de meer
huishoudelijke zaken als jaarverslag, begrotingen bestuursverkiezingen, het beleid van de NVAG
inzake de federatie vorming en samenwerking met andere sociaal geneeskundige verenigingen.
In de februari vergadering werd uitvoerig stilgestaan bij de missie en de doelstellingen van de
NVAG. Hierbij is expliciet besloten als hoofddoel de bevordering van de kwaliteit van de
sociaal-geneeskundige beroepsuitoefening te benoemen. De NVAG heeft zich hiermee expliciet
bekeerd tot een organisatie van en voor artsen algemene gezondheidszorg. In de
najaarsvergadering van november is met name uitvoerig gesproken over de opleiding
community medicine. Opnieuw leek er sprake van vertraging bij de introductie bij het ontbreken
van een goed financieel kader. Ook is de najaarsvergadering uitvoerig stilgestaan bij de
noodzaak de contributie van de vereniging te verhogen.

Het bestuur.
Het bestuur vergaderde vijf keer. Het jaar 1999 kende een groot aantal bestuurswijzigingen:
 Aftreden van de heer J.B.J. Drewes (lid)
 Aftreden van mevrouw B.A. van der Linden (lid)
 Aftreden van mevrouw S.M.G.A. van der Lans (voorzitter)
 Toetreden van de heer V.A.J. Slenter (lid)
 Toetreden van de heer H.W.M. Plagge (lid)
In de najaarsvergadering is de heer J.G.J. Huurman gekozen tot voorzitter en heeft de H.W.M.
Plagge het secretariaat overgenomen van de heer Broertjes. Het bestuur is nog op zoek naar
minimaal 2 nieuwe leden om ook in de toekomst voldoende daadkracht te kunnen behouden.
Op 31 december 1999 bestond het bestuur uit:
J.G.J. Huurman, voorzitter
vrijgevestigd sociaal geneeskundige, Nijmegen
H.W.M. Plagge, secretaris
Sint Joseph Ziekenhuis, Veldhoven
W.J. Klop, penningmeester
College voor zorgverzekeringen, Amstelveen
- J.C. Broertjes, lid
Oosterscheldeziekenhuizen, Goes en Zierikzee
- V.A.J. Slenter, lid
GGD Zeeland, Goes
Commissies
In het verslagjaar is de accreditatiecommissie met haar werkzaamheden gestart. Na het
benoemen van de toetsingscriteria is over een eerste reeks van opleidingen en cursussen advies
gegeven aan de SGRC. Aan de accreditatiecommissie nemen deel de dames Rameckers en van
der Lans en de heren Stumpel en Raat.
De commissie opleiding en kwaliteit bestond in 1999 uit de volgende leden: P.B. Peerenboom,
voorzitter, R. Stumpel, A. Kroonen, W. Hoogewerf. Vanuit de opleiding namen deel aan de
commissie als adviseurs J.M. Boot en D. Blom. De commissie kwam in 1999 twee maal bijeen.
De voorzitter heeft een bijdrage geleverd aan de beleidsvoorbereiding inzake herregistratie en
nam deel aan een ronde tafelconferentie in het najaar van 1999 inzake de opleiding community
medicine. De voorzitter heeft eind 1999 te kennen gegeven zijn werkzaamheden na tien jaar te
willen beëindigen.
Nieuwsbrief
Medio 1999 is als opvolger van het bulletin de NVAG-nieuwsbrief verschenen. In totaal zijn er
drie nummers verschenen onder redactie van de heren Huurman en Plagge. Eind 1999 is
besloten om begin 2000 te bezien of ook via internet met de leden kan worden gecommuniceerd.
De nieuwsbriefformule lijkt aan een duidelijke behoefte te voldoen en zal in analoog of digitaal
in 2000 worden voortgezet.

Vertegenwoordigingen.
De NVAG is in verschillende organen vertegenwoordigd. Hier volgt een opsomming van deze
vertegenwoordigingen op 31 december 1999.
LAD-afgevaardigden:

J.M. van der Ros, lid
W.J. Klop, plv. lid

LVSG (bestuur):

J.G.J. Huurman

SGRC:

H.B. van Wijk (vanaf begin 2000 mevrouw S.M.G.A.
van der Lans)
H. Raat
P.B.G. Peerenboom (plv.)

EUPHA:

J.G.J. Huurman

Public Health congres:

J.B.J. Drewes
B.A. van der Linden

Capaciteitsorgaan i.o.:

J.B.J. Drewes

Themamiddagen
Aansluitend aan de ledenvergadering van februari is door mevrouw R. Hadders informatie
gegeven over de consequenties van de BIG-regelgeving en de herregistratieprocedure. In
november is een workshop georganiseerd over intercollegiale toetsing waaraan ruim 120 leden
en niet-leden deelnamen.
Eupha
De NVAG is lid van de Eupha. Namens de NVAG bezocht de heer Huurman het jaarcongres in
december. Vanaf eind 1999 is de heer Huurman als NVAG-vertegenwoordiger aangewezen. In
2000 zal het lidmaatschap aan de Eupha worden heroverwogen mede in relatie met een mogelijk
bundeling van krachten door de verschillende verenigingen op het gebied van de public health
in Nederland.
Tot slot
Het jaar 1999 heeft de NVAG een nieuw elan gegeven waarbij de duidelijke positionering zeker
een rol speelt. Ook in 2000 zullen we ons buigen over de volgens het bestuur noodzakelijke
bundeling van krachten in de sociale geneeskunde zowel met andere wetenschappelijke
verenigingen van sociaal-geneeskundigen als ook van alle betrokken verenigingen in de
Nederlandse public health. Een actieve participatie van leden in commissies en
vertegenwoordigingen is van levensbelang voor en vereniging als de NVAG. Frequente
informatieverstrekking door middel van een nieuwsbrief is hierbij een absolute voorwarde. Een
actualisatie van de ledenlijst leert dat lang nog niet iedereen ook digitaal kan worden
geïnformeerd. Toch zal in 2000 bezien worden of we al dan niet met een eigen website de
moderne communicatiemogelijkheden optimaal kunnen gaan benutten hetgeen de snelheid van
informatieverstrekking (tegen lage kosten) kan vergroten.

Gewijzigde versie 03 april 2000
H.W.M. Plagge
secretaris

