JAARVERSLAG 2002 NVAG (vastgesteld ledenvergadering 25 maart 2003 )
Inleiding
De NVAG heeft in 2002 te maken gekregen met een paradoxale ontwikkeling. Het aantal leden
dat zich actief bezig houdt met de verdere ontwikkeling van de beroepsgroep in commissies,
studiedagen of anderszins neemt toe. Veel van de doelstellingen waar de afgelopen jaren aan
werd gewerkt zijn in 2002 omgezet in bereikte resultaten; een actieve KAMG, een zich
positionerende NPHF en de daadwerkelijke start van de opleiding. Het totale aantal leden
neemt echter af mede doordat de nieuwe titel arts M&G onvoldoende binding geeft voor artsen
werkzaam in het veld van de public health en/of algemene gezondheidszorg. Op grond van de
nieuwe brede doelgroep profilering zoals eind 2002 door de ledenvergadering werd vastgesteld
zal de NVAG met nieuw elan en nieuwe doelstellingen de komende jaren tegemoet gaan.

Leden
Het aantal leden is in 2002 opnieuw gedaald. De nieuwe aanmeldingen nemen nog steeds
duidelijk af. Eind 2001 waren 165. leden geregistreerd tegenover 197 eind 2000. Er zijn in
2001 door het bestuur geen maatregelen genomen om het ledental te vermeerderen.

Algemene ledenvergadering
In 2002 zijn twee ledenvergaderingen en een beleidsdag gehouden. Onderwerpen waren ook dit
jaar 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 start van de nieuwe opleiding, de (her)registratie van artsen Maatschappij en
Gezondheid. Uitgebreid is stilgestaan bij de noodzaak zogenaamde alternatieve instroomroutes
te garanderen voor artsen die later in hun carrière de sociale geneeskunde kiezen als
specialisatie. Tijdens de beleidsdag in september is naast de toekomstige koers van de NVAG
uitvoerig stilgestaan bij een kader
voor bij- en nascholing opgesteld door onze
onderwijscommissie. Dit kader (zie nieuwsbrief oktober 2002) werd door alle aanwezigen
onderschreven en is ingebracht in KAMG verband als kader voor de verder beleidsvorming in
het veld van de artsen M&G. In de najaarsvergadering van november is met name uitvoerig
gesproken over de positionering van de NVAG als beroepsvereniging van artsen werkzaam in
beleid en management. Een beleidsnota hierover is vastgesteld.

Het bestuur
Het bestuur vergaderde zes keer. Het jaar 2002 kende een beperkt uitbreiding van het bestuur.
Toegetreden tot het bestuur is in 2002 M. van Eijndhoven.. In 2002is de voorzitter voor een
nieuwe periode van vier jaar benoemd door de ledenvergadering. In 2003 zullen twee
bestuursleden hun zetel statutair ter beschikking stellen waarbij in principe verlenging mogelijk
is voor een tweede termijn.

Op 31 december 2002bestond het bestuur uit:
J.G.J. Huurman, voorzitter (lid bestuur sinds najaar 1998, herbenoemd voor een
tweede periode in november 2002)
vrijgevestigd sociaal geneeskundige, Nijmegen
H.W.M. Plagge, secretaris (lid bestuur sinds voorjaar 1999)
De Plaatse, Eindhoven/Duizel
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
M van Eijndhoven, lid (lid bestuur sinds najaar 2002)

Commissies
Accreditatiecommissie Algemene Gezondheidszorg (door R. Stumpel)
De commissie bestond in 2002 uit, C. Koning, H. Raat en R. Stumpel (vz. en secr.). De
commissie kreeg 52 adviesaanvragen binnen. De adviezen werden alle binnen de gestelde
termijn van één maand - via een schriftelijke procedure - uitgebracht. De commissie hoefde in
het verslagjaar dan ook niet bijeen te komen. Zeven maal werd een negatief advies uitgebracht.
In de regel was dat omdat het onderwerp niet relevant werd geacht voor de beroepspraktijk van
de arts AGZ (als richtsnoer bij die beoordeling werd het door de NVAG opgestelde
beroepsprofiel van de arts AGZ gehanteerd). Aangenomen dat accreditatie wel voor een ander
specialisme (bijvoorbeeld Arbeid en Gezondheid) wordt verleend (vaak wordt accreditatie bij
verschillende beroepsverenigingen aangevraagd), kan de arts AGZ - indien gewenst - de
scholing dan opvoeren in het kader van de 25 procent die ‘van elders kan worden betrokken’.
Een enkele maal werd een negatief advies gegeven omdat de scholing meer leek aan te sluiten
bij de (bedrijfsmatige) wensen van de werkgever, dan bij de (inhoudelijke) scholingsbehoefte
van de arts AGZ. Tenslotte werden twee scholingen aangeboden waarvan de relevantie de
commissie überhaupt ontging.
Er werden stappen gezet om de adviezen van de commissie direct op de website van de NVAG
te plaatsen. Tijdens het zetten van die stappen deed de SGRC de toezegging om het uiteindelijk
oordeel, dat deze commissie toekomt, sneller dan tot op heden op haar eigen website te zetten.
Begin 2003 moeten de resultaten daarvan nog worden afgewacht, maar wordt voorlopig pas op
de plaats gemaakt met het plaatsen van (slechts) de adviezen op de NVAG-website. Onder de
aanname dat de SGRC de toezegging waar kan maken, zal op de NVAG-website een link naar
de site van de SGRC aangebracht kunnen worden, zodat de leden wel direct toegang krijgen tot
deze belangrijke informatie.
Aan het bestuur werd kenbaar gemaakt dat het wenselijk zou zijn de commissie uit breiden met
in ieder geval een lid vanuit de VAGZ en vanuit de sectie Openbare Gezondheidszorg (OGZ)
van de Vereniging voor Infectieziekten. In afwachting van het mogelijk in 2003 ontstaan van
een accreditatiecommissie op het niveau van de KAMG, zijn nog geen concrete stappen in deze
richting gezet.

De onderwijs commissie(door P. van Arkel)
Het afgelopen jaar heeft de onderwijscommissie zich vooral bezig gehouden met het
ontwikkelen van een kader voor de professionalisering en bij- en nascholing van Artsen
Maatschappij en Gezondheid. De aanleiding vormde een bijna geheel nieuwe samenstelling
van de Onderwijscommissie. Samenstelling van de OC-NVAG in 2002: P. van Arkel
(voorzitter), E. de Graaf-Groot, R. Haneveld, N. Heerema, H. Kruisselbrink en M. Soethout.
De nieuwe leden van deze commissie zijn enthousiaste mensen die eigenlijk direct aan de slag
wilden gaan met concrete zaken. Toch besloten een pas op de plaats te maken en eerst te
werken aan een positiebepaling van de onderwijscommissie en een verkenning te maken van
de nogal turbulente omgeving waarin wij ons als vereniging bevinden. Denk daarbij aan de
perikelen rond accreditatie en verbredende scholing, het probleem van zij-instromers, de
nieuwe opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid, het raamplan voor de medische
opleiding en de “arts van straks” en de oprichting van de KAMG en de NPHF. Reden
genoeg dus om eerst een kader te ontwikkelen dat bruikbaar zou moeten zijn, niet alleen voor
de NVAG, maar ook voor alle bij de Koepel KAMG aangesloten verenigingen. Op de
beleidsdag in September hebben we de nota voor het eerst “getest” en in de nieuwsbrief van
Oktober 2002 is de nota gepubliceerd. In dit jaarverslag verwijzen we voor de inhoud gaarne
naar deze nieuwsbrief. Inmiddels heeft op 5 februari 2003 een studiebijeenkomst
plaatsgevonden met alle onderwijscommissies van de bij de KAMG aangesloten verenigingen.
Daarbij is de nota gebruikt als uitgangspunt voor de discussie over de toekomst van bij- en
nascholing. Het is de bedoeling dat er zeer binnenkort een nieuwe onderwijscommissie van de
KAMG zal worden opgericht. In het volgende jaarverslag hopen we uitvoerig in te kunnen
gaan op de relatie van onze commissie met deze van de KAMG.

Nieuwsbrief
Ook in 2002 is de NVAG-nieuwsbrief verschenen. In totaal zijn er 2 uitgebreide nummers
verschenen onder redactie van de heren Huurman en Plagge. Daarnaast is er met beknopte
nieuwsbrieven met de leden gecommuniceerd. Eind 2002 is M. van Eijndhoven bereid gevonden
de website te gaan beheren. Hiermee is het mogelijk geworden de site van meer actuele
informatie te blijven voorzien.

Nederlandse Public Health Federatie (NPHF)
De NPHF bereikte in het derde jaar van zijn bestaan en vrijwel volwassen status.Nog eens 7
instellingen traden toe, zodat er in totaal 15 beroepsverenigingen en ook 18 instellingen deel
uitmaken van de federatie.
Ondersteund door een professioneel bureau kon de NPHF zich steeds meer profileren als
vertolker van het inhoudelijk belang van Public Health. Belangrijke aandachtspunten waren
het beïnvloeden van de politieke partijen op weg naar de verkiezingen, het becommentariëren
van regeerakkoord en de VWS-begroting en het opstellen van een advies over de planning van
beroepskrachten in deze sector. De NPHF nam voorts het initiatief tot het bundelen van een
aantal bladen tot één nieuw vakblad voor gezondheid en maatschappij; het eerste nummer
van ‘G’ verschijnt in februari 2003. Ook onderzocht de federatie de mogelijkheden om de
kennisinfrastructuur te bundelen in een gemeenschappelijk instituut. De NPHF was tenslotte
prominent aanwezig op het jaarcongres van de European Public Health Association
(EUPHA) in Dresden.

Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG)
Ook de KAMG maakte in 2002 de stap naar professionele ondersteuning. De bureaus van
NPHF en KAMG zijn gezamenlijk gehuisvest: in 2002 binnen het gebouw van de NSPH te
Utrecht.
De federatie van acht wetenschappelijke verenigingen binnen de hoofdstroom Maatschappij
en Gezondheid concentreerde zich in het verslagjaar op kwaliteit van beroepsuitoefening,
opleiding en nascholing, en herregistratie. De publicatie van het rapport De Arts van Straks
gaf aanleiding om binnen het bestuur fundamenteel te discussiëren over de opzet van de
vervolgopleiding in onze hoofdstroom. Mede als gevolg daarvan heeft de KAMG (samen met
de GAV) er bij de Colleges voor Sociale Geneeskunde op aangedrongen aandacht te besteden
aan de problematiek van de ‘zij-instromers’. Naar het oordeel van de KAMG is de nieuwe
opleiding Maatschappij en Gezondheid net de enige ingang naar een registratie tot Arts
M&G. Deze registratie moet ook haalbaar zijn voor artsen met een andere specialisme die
later in hun carrière kiezen voor M&G, of voor artsen die zich willen verbreden na een
vakgerichte vervolgopleiding in één van de takken van M&G. Het CSG heeft inmiddels een
werkgroep zij-instromers ingesteld, waarin de KAMG ruim is vertegenwoordigd.

Opleiding Maatschappij en Gezondheid (Opleiding M&G)
Na jaren van discussie en zoeken naar financiële dekking is in september 2002 de nieuwe
opleiding M&G van start gegaan. Dit historische en heugelijke moment is voorafgegaan door
hard werken van een voorbereidingsgroep en (later) het bestuur van de Stichting Opleiding
Maatschappij en Gezondheid. Het selecteren van opleidings-GGD’en en kandidaatassistenten-in-opleiding vergde in deze maanden de meeste aandacht. Uiteindelijk zijn per 2
september 2002 16 arts-assistenten begonnen met het eerste cursorische blok, verzorgd door
de NSPH. Deze gebeurtenis werd opgeluisterd door een minisymposium waarin de
belangrijkste spelers in de voorbereiding optraden. Later in het jaar zijn de arts-assistenten
praktisch aan de slag gegaan binnen de vier consortia van opleidings-GGD’en.

Vertegenwoordigingen
De NVAG is in verschillende organen vertegenwoordigd. Hier volgt een opsomming van deze
vertegenwoordigingen in 2002.
KAMG (bestuur):
NPHF (bestuur):
SGRC:

EUPHA:
Public Health congres:
Capaciteitsorgaan:
1

J.G.J. Huurman
J.G.J. Huurman
S.M.G.A. van der Lans (tot eind 2002)1
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

Opgevolgd door: H. Kruisselbrink (vanaf begin 2003)

Themamiddagen en congressen
Aansluitend aan de ledenvergaderingen zijn twee goed bezochte en geaccrediteerde
themamiddagen georganiseerd. In het voorjaar was het thema “Veranderende regelgeving en
financiering in de zorgverzekering” en in het najaar“ kwaliteitsmanagement en
implementatie ”. Beide middagen waren zeer goed bezocht. Op donderdag 23 mei werd
alweer het 10de V&W/NVAG Congres gehouden, dat onder de titel Nederlands Public Health
Congres ditmaal in Nijmegen werd georganiseerd. Na het gebruikelijke ochtendprogramma
met voordrachten over lopend onderzoek en workshops, was het middagprogramma gewijd
aan het thema ‘Communicatie of concurrentie’. Daarbij kwam zowel de samenwerking tussen
artsen als de relatie arts-patiënt aan de orde. Het was weer een geslaagd congres met zo’n
250 bezoekers.

Tot slot
Het jaar 2002 is een jaar gebleken waarin veel doelen die de NVAG heft ondersteund of heeft
geïnitieerd uit het verleden werden omgezet in concrete resultaten. De NVAG heeft in dit
verslagjaar haar bestaansrecht opnieuw bewezen. Toch wordt het van groot belang dat de
NVAG met de in het najaar gekozen nieuwe doelgroep profilering een groter aantal nieuwe
leden gaat bundelen rond het thema arts en management. In 2003 zal door het bestuur hierop
actie worden ondernomen en concrete voorstellen aan de ledenvergadering worden voorgelegd.
H.W.M. Plagge
secretaris

