JAARVERSLAG 2000 NVAG

(vastgesteld ledenvergadering 25 april 2001)

Inleiding.
Het jaar 2000 was voor de NVAG een jaar waarin de samenwerking binnen het veld van de
algemene gezondheidszorg en public health centraal stond. Daarnaast was evenals het
voorgaande jaar nog veel aandacht nodig voor de nieuwe herregistratieprocedures.
In het verslagjaar heeft het bestuur van de NVAG, en in het bijzonder de voorzitter, veel energie
besteed aan de samenwerking tussen de verschillende beroepsverenigingen in het sociaal
geneeskundige werkveld. In de loop van het jaar werd duidelijk dat de LVSG niet langer
voldoende legitimatie voor voortzetting van haar activiteiten kon vinden. Binnen het veld van de
sociaal geneeskundigen is in de loop van 2000 besloten de Koepel van Artsen Maatschappij en
Gezondheid (KAMG) op te richten waarin naast de NVAG een groot aantal verschillende
verenigingen is vertegenwoordigd. De ledenvergadering van de NVAG heeft in haar
novembervergadering besloten zich definitief bij deze koepel aan te sluiten om hiermee de stem
van de sociale geneeskunde krachtiger te laten doordringen in de verschillende beleidscircuits.
Ook is in 2000 de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) opgericht; een federatie
waarin diverse organisaties en beroepsverenigingen op het gebeid van de Public Health zich
hebben gebundeld. Deze federatie is multidisciplinair van samenstelling en streeft naar een
duidelijke inbreng vanuit de gehele Public Health in de beleidsontwikkeling. De
ledenvergadering van de NVAG heeft zich eind 2000 uitgesproken voor deelname aan deze
federatie omdat dit meer mogelijkheden biedt krachtig richting politiek op te treden.
Tot slot lijkt eind 2000 een eind gekomen te zijn aan de grote onzekerheden rond de nieuwe
opleiding community medicine. Door het ministerie van VWS is voldoende geld toegezegd om
deze opleiding te laten beginnen. Voor de NVAG dient zich hiermee een belangrijk existentieel
vraagstuk aan. Over enkele jaren zullen er immers geen artsen algemene gezondheidszorg meer
worden opgeleid maar artsen maatschappij en gezondheid. Eind 2000 is besloten dat in 2001
een nieuwe koers moet worden uitgezet voor de NVAG. Er zal in maart 2001 hiertoe voor de
verschillende leden die voor of binnen de vereniging actief zijn een beleidsconferentie worden
georganiseerd.
De herregistratieprocedures blijven de NVAG bezig houden. Zo lijkt het er eind 2000 op dat de
SGRC van mening is dat alle sociaal geneeskundigen AGZ werkzaam in beleids- en
onderwijsfuncties de sociale geneeskunde niet in volle omvang uitoefenen. De NVAG heeft zich
hier formeel tegen uitgesproken omdat zij van mening is dat de meerderheid van deze collegae
de sociale geneeskunde AGZ geheel volgens het beroepsprofiel uitoefenen. De
ledenvergadering heeft het bestuur gevraagd bij de SGRC de visie van onze vereniging duidelijk
kenbaar te maken. Indien nodig zullen in 2001 nadere stappen door het bestuur worden
ondernomen in dezen. Ook in andere opzichten blijkt de herregistratieprocedure erg moeizaam
te verlopen. Zo is er sprake van een erg trage en bureaucratische afwikkeling van de
accreditatieaanvragen en is bij velen nog steeds niet duidelijk wat nu de exacte eisen zijn voor
herregistratie. De SGRC heeft gemeld dat begin 2001 een vereenvoudiging van de procedures
zullen worden doorgevoerd en dat er een brochure komt met een uitgebreide toelichting.

Leden
Het aantal leden is in 2000 licht gedaald, vooral omdat een aantal gepensioneerde leden
afscheid hebben genomen. Ook is een groot aantal wanbetalers van de ledenlijst afgevoerd.
Eind 2000 waren 205 leden geregistreerd tegenover 221 eind 1999.
Algemene ledenvergadering
In 2000 zijn twee ledenvergaderingen gehouden. Onderwerpen waren opnieuw 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 najaarsvergadering van november is met name uitvoerig gesproken over de
verschillende samenwerkingsverbanden (KAMG en NPHF) en de problematieke van de
herregistratieprocedures. Tijdens de laatste ledenvergadering is geconcludeerd dat de NVAG
zich moet beraden op de te volgen koers voor de komende jaren. Het bestuur is gevraagd hiertoe
initiatieven te ondernemen.
Het bestuur.
Het bestuur vergaderde zes keer. Het jaar 2000 kende een beperkt aantal bestuurswijzigingen:
 Toetreden van mevrouw I. de Vries (lid en vanaf 1 januari 2001 penningmeester)
 Toetreden van de heer P. van Arkel (lid)
Mede in verband met het statutair bepaalde einde van het lidmaatschap van de collegae Klop
en Broertjes is het bestuur nog op zoek naar enkele nieuwe leden om ook in de toekomst haar
bestuurstaken te kunnen blijven vervullen.
Op 31 december 2000 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
I. de Vries, lid
Ministerie van VWS
P. van Arkel, lid
adviseur gezondheidszorg, Doetinchem
Commissies
Accreditatiecommissie Algemene Gezondheidszorg
De accreditatiecommissie bestond in het verslagjaar uit de volgende leden: mevr. M. Cremers
(namens de VAGZ; vanaf najaar 2000), mevr. C. Koning – v.d. Berg van Sapasoera (namens de
VIA), mevr. S. van der Lans (secretaris), H. Raat, mevr. E.M.A.L. Rameckers (tot 1 juli 2000),
A.R.J. Stumpel (voorzitter). Mevr. R. Hadders (secretaris van de SGRC) woonde de
vergaderingen als zeer gewaardeerd adviseur bij.
De commissie kwam tweemaal bijeen. Er kwamen in de loop van het jaar 23 adviesaanvragen
binnen. In 22 gevallen leidde de aanvraag tot een positief advies, éénmaal werd negatief

geadviseerd omdat de geboden bijscholing naar de mening van de commissie op geen enkele
wijze een plaats kon krijgen binnen het beroepsprofiel Algemene Gezondheidszorg, zoals dat
enkele jaren geleden door de NVAG is vastgesteld. De scholingsbijeenkomsten waarover
positief werd geadviseerd, werden openbaar gemaakt in de NVAG-Nieuwsbrief. Het
voornemen bestaat om deze scholingen ook per e-mail bij de leden onder de aandacht te
brengen (nadat een NVAG-website niet goed haalbaar bleek te zijn).
Met de toetreding in de commissie van leden van de VAGZ (Vereniging van Adviserend
Artsen bij Zorgverzekeraars) en VIA (Vereniging van Indicerend Artsen) werd als het ware
vooruitgelopen op een situatie waarin binnen de hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid
sprake zal zijn van verschillende z.g. uitstroomprofielen (VAGZ en VIA zullen denkelijk zo’n
uitstroomprofiel vormen). Ook de Jeugdgezondheidszorg zal een uitstroomprofiel zijn. In de
loop van 2001 zal één en ander nader geconcretiseerd worden (en zal ook de opleiding
Maatschappij en Gezondheid van start gaan).
In mei werd een bijeenkomst gehouden van voorzitters van de verschillende
accreditatiecommissies binnen de Sociale Geneeskunde. Tijdens deze bijeenkomst werden een
aantal aanbevelingen aan het College voor Sociale Geneeskunde geformuleerd ten aanzien van
de huidige regelgeving. Zo werd o.a. het verschil tussen scholing in de z.g. ‘eerste en tweede
twintig uur’ ter discussie gesteld en werden nadere voorstellen gedaan voor de verdeling van de
‘tweede twintig uur’.
Terugblikkend op het verslagjaar kan worden vastgesteld dat niet meer dan een eerste begin is
gemaakt met het opzetten van een systematiek van erkenning van bij- en nascholing. Niet
alleen is het aantal aanvragen nog gering, maar bovendien bestaat er nog geen goede
(technische) mogelijkheid om de leden direct over het aanbod te informeren. Ook de
regelgeving lijkt nog niet volgroeid. De problematiek van het (snel) informeren van de leden
kan overigens worden gerelativeerd met de opmerking dat de adviesaanvragen veelal
scholingen betrof voor een beperkte, voor buitenstaanders niet direct toegankelijke doelgroep,
zoals bijvoorbeeld werknemers van een bepaalde GGD (reeks refereeravonden) of de AGZartsen van defensie. Bij de geringe omvang van het huidige aanbod moet niet uit het oog
worden verloren dat het aanbod van de NSPH de commissie op grond van de regelgeving niet
passeert. De NSPH is immers als instelling geaccrediteerd voor het aanbieden van bij- en
nascholing. Organisatie en totstandkoming van dit onderwijs worden bij de periodieke
visitatie door de SGRC meegenomen.
De onderwijs commissie
Begin augustus is de onderwijscommissie van de NVAG aan de slag gegaan, in de volgende
samenstelling; P. van Arkel voorzitter en B. Gelderman, N. Jans en C. Kok als leden. Sinds
kort heeft D.J. van den Biggelaar de plaats van B. Gelderman overgenomen.
De onderwijscommissie is begonnen met een inventarisatie van het reeds bestaande bij- en
nascholingsaanbod in Nederland op het terrein van ons vakgebied. Hiervan zal een handzaam
overzicht worden samengesteld en op brede schaal worden verspreid. Vervolgens hebben is
bij “zuster” verenigingen navraag gedaan over de taakomschrijving en werkwijze van hun
onderwijscommissies. In 2001 komt de Onderwijscommissie hierop terug met een voorstel
voor onze eigen vereniging. De onderwijscommissie worstelt nog met de vraag hoe inzicht
kan worden verkregen in de onderwijsbehoefte van de leden om op basis daarvan eventueel
nieuwe aanbiedingen te (laten) ontwikkelen. Suggesties van leden zijn heel welkom!!

Nieuwsbrief
Ook in 2000 is de NVAG-nieuwsbrief verschenen. In totaal zijn er drie nummers verschenen
onder redactie van de heren Huurman en Plagge. Eind 1999 was besloten om begin 2000 te
bezien of ook via internet met de leden kan worden gecommuniceerd. Het bestuur heeft medio
2000 geconcludeerd dat momenteel een eigen website nog niet haalbaar is. Wel zal in 2001
worden geëxperimenteerd met een digitale nieuwsbrief per e-mail. Alvorens dit zal gebeuren
wordt de ledenlijst nogmaals geactualiseerd met opneming van e-mailadressen.
Vertegenwoordigingen.
De NVAG is in verschillende organen vertegenwoordigd. Hier volgt een opsomming van deze
vertegenwoordigingen op 31 december 1999.
LAD-afgevaardigden:
LVSG (bestuur) tot december:
KAMG i.o. (bestuur):
NPHF i.o. (bestuur):
SGRC:

EUPHA:
Public Health congres:
Capaciteitsorgaan i.o.:

J.M. van der Ros, lid
W.J. Klop, plv. lid
J.G.J. Huurman
J.G.J. Huurman
J.G.J. Huurman
mevrouw S.M.G.A. van der Lans
H. Raat
P.B.G. Peerenboom (plv.)
H.W.M. Plagge (plv. vanaf eind 2000)
J.G.J. Huurman
J.B.J. Drewes
J.B.J. Drewes

Themamiddagen
Aansluitend aan de ledenvergaderingen zijn twee goed bezochte en geaccrediteerde
themamiddagen georganiseerd. In het voorjaar was het thema “outbreakmanagement bij
infectieziekten’ en in het najaar “Informatie- en Communicatietechnologie in de zorg”
Eupha
De NVAG is lid van de Eupha. Vanaf eind 1999 is de heer Huurman als NVAGvertegenwoordiger aangewezen. In 2001 zal het lidmaatschap aan de Eupha worden
heroverwogen mede in relatie tot de toetreding tot de NPHF. Een lidmaatschap via de NPHF
lijkt in de rede te liggen.
Tot slot
Het jaar 2000 is een jaar gebleken waarin de samenwerking in de public health voorop stond.
Ook was het een jaar waarin veel langdurige voorbereidingstrajecten bleken te resulteren in
daadwerkelijke besluitvorming en opstart van nieuwe trajecten. Met goede moed kan worden
vooruitgeblikt naar 2001, de eerste volle jaren voor de nieuwe samenwerkingsverbanden
KAMG en NPHF en het jaar dat de nieuwe opleiding community medicine van start moet gaan.
Ondanks deze positieve vooruitzichten is er ook reden voor bezinning. De NVAG zal in het
begin van dit nieuwe millennium een duidelijk nieuwe koers moeten gaan uitzetten waarmee
ook in de toekomst het lidmaatschap van deze bijzondere beroepsvereniging door velen wordt
gedragen.
H.W.M. Plagge
secretaris

