JAARVERSLAG 2001 NVAG (CONCEPT 2 n.a.v. de ledenvergadering van 20 maart 2002)
Inleiding.
In het jaar 2001 heeft de NVAG zich op meerdere fronten beraden op haar positie in het veld
van de Public Health. Als resultaat van een studiedag met leden die in of voor de vereniging
actief zijn werd een positionpaper uitgebracht, de statuten werden gemoderniseerd en er werd
een website www.nvag.nl gerealiseerd.
In het verslagjaar heeft het bestuur van de NVAG opnieuw veel energie besteed aan de
samenwerking tussen de verschillende beroepsverenigingen in het sociaal geneeskundige
werkveld. Met name door de voorzitter is er veel tijd gestoken in de realisatie van de
Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) en de Koepel Artsen Maatschappij en
Gezondheid (KAMG), nadat deze beide organisaties eind 2000 formeel werden opgericht. De
NPHF is met een groot aantal leden (verenigingen en instellingen) reeds in staat geweest de
eerste bijdragen te leveren aan de beleidsagenda van politiek Den Haag. De KAMG heeft een
eerste versie van een nieuw beroepsprofiel (arts M&G) vastgesteld welke door de NVAGledenvergadering van december is besproken. De KAMG bleek verder waardevol als bundeling
van krachten bij de realisatie van de nieuwe opleiding.
De herregistratieprocedures bleven de NVAG opnieuw bezig houden. Overleg met de SGRC
heeft geleid tot bijstelling van een eerder ingezet beleid waarbij een groot deel van de NVAGleden – namelijk zij die beleidsmatig en bestuurlijk actief zijn in het public health veld – niet
zonder voorwaarden werden geherregistreerd. De SGRC volgde de suggestie van de NVAG om
het NVAG beroepsprofiel als leidraad te gebruiken op. In 2001 bleek de SGRC nog steeds veel
moeite te hebben om de gehele herregistratieprocedure vlot af te wikkelen. Eind 2001 werden
pas de eerste vergoedingen aan de NVAG uitgekeerd voor de kosten die gemoeid zijn met de
werkzaamheden van de accreditatiecommissie.
Leden
Het aantal leden is in 2001 licht gedaald, vooral omdat opnieuw een aantal gepensioneerde
leden afscheid hebben genomen. De nieuwe aanmeldingen nemen duidelijk af. Eind 2001 waren
197. leden geregistreerd tegenover 205 eind 2000. Er zijn in 2001 door het bestuur geen
maatregelen genomen om het ledental te vermeerderen.

Algemene ledenvergadering
In 2001 zijn twee ledenvergaderingen en een beleidsdag gehouden. Onderwerpen waren
opnieuw naast de meer huishoudelijke zaken als jaarverslag, begrotingen,
bestuursverkiezingen, de positie van de NVAG in de Public Health, de samenwerking met
andere sociaal geneeskundige verenigingen, de tot stand koming van de nieuwe opleiding, de
(her)registratie van artsen Maatschappij en Gezondheid, aanpassingen van de statuten en de
gerealiseerde website. Voor het eerst in de geschiedenis van de NVAG is er in december een
besluit genomen na een digitale stemming (tweede ronde inzake het voorstel van het bestuur om
tot statutenwijziging over te gaan). In de najaarsvergadering van november is met name
uitvoerig gesproken over de het door de KAMG opgestelde beroepsprofiel..

Het bestuur.
Het bestuur vergaderde zes keer. Het jaar 2001 kende een beperkt aantal bestuurswijzigingen:
Het bestuur is nog op zoek naar enkele nieuwe leden om ook in de toekomst haar bestuurstaken
te kunnen blijven vervullen. Toegetreden tot het bestuur is in 2001 J. Dos Santos. W. Klop en H.
Broertjes hebben het bestuur medio 2001 verlaten. In 2002 en voorjaar 2003 zullen drie
bestuursleden hun zetel statutair ter beschikking stellen waarbij in principe verlenging mogelijk
is voor een tweede termijn.
Op 31 december 2001 bestond het bestuur uit:
J.G.J. Huurman, voorzitter (lid bestuur sinds najaar 1998)
vrijgevestigd sociaal geneeskundige, Nijmegen
H.W.M. Plagge, secretaris (lid bestuur sinds voorjaar 1999)
Sint Joseph Ziekenhuis, Veldhoven
V.A.J. Slenter, lid (lid bestuur sinds najaar 1999)
GGD Zeeland, Goes
I. de Vries, penningmeester (lid bestuur sinds voorjaar 2000)
Ministerie van VWS
P. van Arkel, lid (lid bestuur sinds najaar 2000)
adviseur gezondheidszorg, Doetinchem
J. Dos Santos, lid (lid bestuur sinds voorjaar 2001)
Zorg en Zekerheid, Leiden

Commissies
Accreditatiecommissie Algemene Gezondheidszorg
De accreditatiecommissie bestond in 2001 uit de leden M. Cremers, C. Koning-van den Berg
Saparoea, H. Raat, S. van der Lans (secretaris, tot 1 oktober) en A.R.J. Stumpel, voorzitter en
vanaf 1 oktober tevens secretaris). Mevrouw R. Hadders, secretaris van de SGRC woonde de
vergaderingen bij als adviseur. De commissie kwam in het verslagjaar driemaal bijeen.
Tijdens de vergaderingen werden in de eerste plaats algemene ontwikkelingen besproken op
het gebied van accreditatie en herregistratie.
Aan de orde kwam onder meer de inmiddels vastgestelde eis tot zogenaamde ‘verbreding’,
inhoudende dat een sociaal-geneeskundige AGZ die zich wil laten herregistreren als arts voor
Maatschappij en Gezondheid (en een andere keuze is er niet), gemiddeld over vijf jaar 45 uur
scholing moet volgen op de andere aandachtsgebieden binnen Maatschappij en Gezondheid
(o.a. Jeugdgezondheidszorg). In een gemeenschappelijke vergadering met de andere
accreditatiecommissies binnen Maatschappij en Gezondheid werden afspraken gemaakt over
de accreditatie van deze verbredende scholing. Afgesproken werd dat, op advies van de
commissies, door de SGRC bij de accreditatieverlening zal worden aangegeven of het gaat
om verbredende scholing, of om scholing specifiek op het gebied van een (voormalige) tak
van de sociale geneeskunde.
De accreditatieprocedure, die zich inmiddels heeft uitgekristalliseerd, werd op schrift gesteld.
Naar aanleiding van concrete aanvragen werd uitvoerig stilgestaan bij de
accreditatiecriteria. Gaandeweg werd hieromtrent in de commissie consensus bereikt.
Discussie was er o.a. over bijscholingen op het gebied van algemene medische vaardigheden.
Besloten werd alleen positief te adviseren indien deze specifiek zijn ontwikkeld voor sociaalgeneeskundigen. Voor het overige immers kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid

om een kwart van de verplichte uren deel te nemen aan scholingen die voor andere
beroepsgroepen zijn geaccrediteerd. Eenzelfde besluit werd genomen over bij- en
nascholingen op het gebied van het persoonlijk functioneren. Er werd kritisch gekeken naar
scholingen die worden aangeboden door de industrie, bijvoorbeeld scholing op het gebied
van vaccinaties.
De commissie bracht in 2001 41 maal advies uit, dat is bijna tweemaal zoveel als in 2000
(1999:15; 2000:22). Het merendeel via een schriftelijke procedure, aangezien ernaar wordt
gestreefd binnen een termijn van 14 dagen advies uit te brengen aan de SGRC.
De voorzitter van de commissie nam in 2001 zitting in de commissie die aan het College voor
Sociale Geneeskunde aanbevelingen moet doen omtrent een mogelijke herziening van de
herregistratie-procedure. Tevens werd een uitnodiging aanvaard om in 2002 deel te nemen
aan het pilot-project ‘Erkend erkennen’. In dit project moet ervaring worden opgedaan met
het visiteren van opleidingsinstellingen (onderwijsinstituten en organisaties waar sociaalgeneeskundigen hun opleiding volgen (voor Maatschappij en Gezondheid o.a. de ‘opleidingsGGD’en)).
De onderwijs commissie
De samenstelling van de onderwijscommissie heeft in 2001 aanzienlijke wijzigingen
ondergaan.
Enkele leden moesten afhaken, maar gelukkig is de commissie weer bijna op
volle sterkte. Pim van Arkel (voorzitter), Reinier Haneveld, Nieske Heerema,
Cees Kok en Mark Soethout zijn de commissie komen versterken. Het afgelopen jaar hebben
we informatie verzameld over het scholingsaanbod op ons vakgebied en hebben we
geïnventariseerd bij
andere beroepsverenigingen hoe zij onderwijs aangelegenheden organiseren.
Tevens hebben we een advies uitgebracht aan het Interfacultair overleg
Sociale Geneeskunde over de eindtermen van de artsenopleiding. Naar onze
mening moet ons vakgebied veel nadrukkelijker in het basiscurriculum aan de
orde komen. In 2002 zal een notitie " Bij- en nascholing NVAG", verschijnen
en zullen we de mogelijkheden onderzoeken om voor onze vereniging het
onderwijsaanbod inzichtelijk te maken via onze eigen website.
Suggesties van leden voor nieuw te ontwikkelen onderwijs aanbod zijn van
harte welkom.

Nieuwsbrief
Ook in 2001 is de NVAG-nieuwsbrief verschenen. In totaal is er 1 uitgebreid nummer
verschenen onder redactie van de heren Huurman en Plagge. Daarnaast is er met beknopte
nieuwsbrieven met de leden gecommuniceerd. Eind 2001 is de website operationeel geworden.
Eind 2001 is het principebesluit genomen om de papieren nieuwsbrief voorlopig alleen nog uit
te geven voor niet gedigitaliseerde leden en dan ook nog in een eenvoudige uitvoering.

Nederlandse Public Health Federatie (NPHF)
In het tweede jaar van zijn bestaan (klopt niet met tweede alinea pagina 1!) kreeg de NPHF
steeds meer inhoud. Aan het eind van het verslagjaar waren 15 beroepsverenigingen en 8
instellingen formeel toegetreden tot de Federatie. Op zijn beurt was de Federatie de
Nederlandse vertegenwoordiger bij de European Public Health Association (EUPHA) en de
World Federation of Public Health Associatians (WFPHA). Dankzij een subsidie van VWS

kon de NPHF en begin maken met de opbouw van een eigen ondersteunend bureau,
gehuisvest in het gebouw van de NSPH in Utrecht. De NPHF manifesteerde zich in de loop
van het jaar steeds meer als vertolker van het inhoudelijk belang van Public Health. Over
diverse rapporten en actuele ontwikkelingen formuleerde de Federatie standpunten en trad
daarmee ook naar buiten. Het hoogtepunt van deze reeks was het verkiezingsprogramma dat
in september door de Federatieraad werd vastgesteld. De NPHF heeft met dit ’10-puntenprogramma’ de politieke partijen trachten te beïnvloeden in de richting van een meer Public
Health getinte richting. Deze poging is deels geslaagd. Aan deze inspanningen zal in het
verkiezingsjaar 2002 een vervolg worden gegeven, met als zwaartepunt de fase rond de
coalitievorming na de verkiezingen.

Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
De KAMG is de federatie van 8 beroepsverenigingen van artsen binnen het deelgebied
‘maatschappij en gezondheid’ van de sociale geneeskunde. Behalve de NVAG zijn dat NVJG
en LFC (jeugd- en consultatiebureau-artsen) GAV en VAGZ (medisch adviseurs van
verzekeraars) VIA (indicatieartsen), VIZ-OGZ (infectie-artsen) en VvAwT (TBC-artsen).
Sinds de oprichting op 27 april 2001 heeft het bestuur van de KAMG zich voornamelijk
beziggehouden met (her)registratieproblemen, het beroepsprofiel, de capaciteitsplanning en
de opleiding Maatschappij en Gezondheid (zie onder). Bij het verder ontwikkelen van
activiteiten stootte de KAMG steeds hinderlijker op de capacitaire grenzen van een
vrijwilligersorganisatie. Om de sprong naar een meer professionele organisatie te kunnen
maken heeft het bestuur van de KAMG een projectsubsidie aangevraagd bij het Ministerie
van VWS.

Opleiding Maatschappij en Gezondheid (Opleiding M&G)
De discussie over de start van de Opleiding M&G – de opvolger van de huidige opleidingen
AGZ en JGZ – duurt reeds een (te) groot aantal jaren. Naast de inhoudelijke punten van
geschil was er geruime tijd ook nog een begroot tekort van ruim 1,5 miljoen gulden. Na lang
talmen bleek het Ministerie van VWS tegen het einde van 2000 bereid dit tekort te dekken. Met
enige verdere vertraging kon in de loop van 2001 een initiatiefgroep van start gaan om de
daadwerkelijke start van de opleiding vorm te geven. In deze groep waren vertegenwoordigd:
GGD-Nederland, VNG, VWS, NSPH en KAMG. Verdere concretisering van de
oorspronkelijke begroting bracht aan het licht dat er – ondanks de VWS-subsidie – nog een
aanzienlijk tekort dreigde. Dit werd veroorzaakt door (sterk) gestegen loonkosten voor de
arts-assistenten en voor de diensten van de NSPH (verantwoordelijk voor het cursorisch
onderwijs). Daarnaast werd steeds duidelijker dat binnen GGD-kringen er minder
inhoudelijke steun voor de nieuwe opleiding bestond dan aanvankelijk werd aangenomen. Het
dreigende financieringsgat en de afbrokkelende inhoudelijke steun leidde eind september
2001 tot een voorlopige afwijzing van de voorstellen door de Ledenvergadering van GGDNederland. In vervolg hierop kwam in december 2001 een ad-hoc commissie bijeen om
nogmaals te bezien of de start van de nieuwe opleiding wenselijk en mogelijk is. De
ondubbelzinnige conclusie van deze commissie was dat de nieuwe opleiding per 1 april 2002
van start moet gaan; uiteraard op voorwaarde van een dekkende begroting.
De initiatiefgroep is inmiddels opgevolgd door een formeel bestuur van de Stichting
Opleiding Maatschappij en Gezondheid. Deze Stichting is verantwoordelijk voor de algemene
regie, het contracteren van opleidingsinstituut, opleidingsinstellingen en opleiders, het
werven en toewijzen van arts-assistenten en het beheren en verdelen van de centrale

inkomsten (VWS-subsidie en gelden uit de GGD-en). In het Stichtingsbestuur zijn
vertegenwoordigd: GGD-Nederland, VNG en KAMG.

Vertegenwoordigingen.
De NVAG is in verschillende organen vertegenwoordigd. Hier volgt een opsomming van deze
vertegenwoordigingen op 31 december 2001.
KAMG (bestuur):
NPHF (bestuur):
SGRC:

EUPHA:
Public Health congres:
Capaciteitsorgaan:

J.G.J. Huurman
J.G.J. Huurman
mevrouw S.M.G.A. van der Lans
H. Raat
W. Klop (plv.)
H.W.M. Plagge (plv)
J.G.J. Huurman
J.B.J. Drewes
B. van der Linden
J.B.J. Drewes

De SGRC
De SGRC is een uitvoerend orgaan voor de besluiten van de College Sociale Geneeskunde
(CSG) betreffende de erkenning van opleidingsinstituten en opleiders, de inschrijvingen in het
opleidingsregister en daarna in het register van sociaal-geneeskundigen, de accreditatie van
bij- en nascholingen en de herregistratie van sociaal-geneeskundigen. Wat betreft de
registraties is van belang dat recentelijk drie nieuwe sociaal-geneeskundige specialisten titels
zijn vastgesteld. Voor sociaal-geneeskundigen tak AGZ is arts voor maatschappij en
gezondheid de nieuwe titel. Deze verbreding van het specialisme waarvoor een voormalig
AGZ-arts wordt ingeschreven, gaat gepaard met een plicht tot "verbredende bijscholing" bij
de eerstkomende herregistratie. De herregistratie is een relatief nieuwe fenomeen
waaromtrent in 2001 een aantal uitvoeringsregels is gespecificeerd, onder andere, op
initiatief van de NVAG, wat betreft de definities van passende "werkzaamheden" voor het
specialisme maatschappij en gezondheid, geredeneerd van uit het NVAG-beroepsprofiel AGZ.
Vanuit de NVAG en de op voordracht van de NVAG benoemde SGRC leden werd in 2001
over dergelijke AGZ kwesties geadviseerd. Parallel aan het nieuwe specialisme "arts voor
maatschappij en gezondheid" wordt een nieuwe sociaal geneeskundige opleiding
maatschappij en gezondheid voorbereid door de NSPH. Vanuit de SGRC is in 2001, mede in
overleg met de NVAG, gewerkt aan de uitwerking van erkenningseisen voor opleiders,
opleidingsinstituten en opleidingsinrichtingen. Deze zullen worden toegepast bij de nieuwe
opleiding. Momenteel loopt er een proeftraject met de nieuwe procedure, waarin de voorzitter
van de accreditatiecommissie vanuit de NVAG meedoet.

Themamiddagen
Aansluitend aan de ledenvergaderingen zijn twee goed bezochte en geaccrediteerde
themamiddagen georganiseerd. In het voorjaar was het thema “Medisch opvang asielzoekers”
en in het najaar“ Strategieën voor zorgvernieuwing ”. Beide middagen waren zeer goed
bezocht. Tevens was de NVAG mede-organisator van het jaarlijks public health congres.

Eupha
De NVAG is lid van de EUPHA. Vanaf 1 januari 2002 is de NVAG niet langer zelfstandig lid.
Het Nederlandse lidmaatschap gaat dan over naar de NPHF. NVAG leden zijn op deze wijze
nog steeds EUPHA lid. De verzending van het tijdschrift blijft op de oude manier gehandhaafd.

Tot slot
Het jaar 2001 is een jaar gebleken waarin de samenwerking in de public health voorop stond.
Helaas bleek het in 2001 nog niet mogelijk om de nieuwe opleiding community medicine al te
realiseren. De NVAG heeft in dit verslagjaar haar bestaansrecht opnieuw bewezen. Wel wordt
echter steeds duidelijker dat in de komende jaren een heroverweging moet plaatsvinden over de
rol en positie van een aparte beroepsvereniging voor sociaal geneeskundigen algemene
gezondheidszorg.
H.W.M. Plagge
secretaris

