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Inleiding
In dit lustrumjaar is de vereniging er in gelaagd om het werkplan meer dan volledig uit te
voeren. Er is een excursie gemaakt naar Praag, een lustrumcongres gehouden en de website is
weer in de lucht gegaan. Er is actief in de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid
geparticipeerd. Gesprek vakgroepen Sociale geneeskunde van de medische faculteiten tbv
strategische alliantie.
Het totale aantal leden is de laatste 4 jaar gedaald van 165 naar 144.
De vereniging wordt ondersteund door een medewerker die op het NIVEL is gestationeerd.
Het bestuur bestond op het einde van het jaar uit
- Paulien van Hessen voorzitter
- Jerry de Boer, secretaris
- Inge de Vries, penningmeester
- Willem Beamont, lid
- Ton Teunissen, lid
Omdat 2 leden aftreden namen Peter Bob Peerenboom en Jan Vosters aan een aantal
vergaderingen deel. Het bestuur vergaderde op;
- 18-5-05 over nascholingsprogramma, opleiding, reiscommissie, website, begroting,
interuniversitair overleg en nieuwe leden
- 2-6-05 over bestuursconferentie, wetenschappelijke commissie, stageplekken en de
opleiding
- 1-9-05 over statuten, besluitenlijst, vergaderrooster, penningschap, website, NPHF,
Praagreis, secretariaat, KAMG en opleiding M&G
-16-11-05 over statuten, voortgang besluiten/ huishoudelijk reglement, lustrumcongres,
KAMG, vergaderrooster 2006, archief, opleidingen en PR
- 8-12-08 over lustrumcongres, SNPOH, portefolio en KKB en de opleiding
De leden
Het aantal leden bedroeg op het einde van het jaar 144 en daalde dus licht (eind 2002 165,
2003; 152, 2004; ?)
De ledenvergaderingen waren op
- 24-2-05 over jaarrekening 2004, kascommissie 2005, onderwijs, 25 jarig bestaan, PR
commissie en Jaarplan
- 1-9-05 over begroting 2006, studiereis, congres, secretarisfunctie, wetenschappelijke
commissie, PR commissie
Workshops
Na de ledenvergaderingen werden themamiddagen in de vorm van workshops gehouden.
- 2-6-05 over WMO met inleidingen door mw mr G Hendriksen-Neijssen beleidscoördinator
CVZ-WMO en prof.dr H Nijhuis bijzonder hoogleraar Grote Stad en Gezondheidszorg.
- 1-9-05 over “Patiëntenveiligheid. Omgaan met fouten in de gezondheidszorg met een
inleiding door prof J Legemaate

Vertegenwoordigingen
NPHF;
W Beaumont
KAMG;
P van Hessen
NSPOH;
G de Boer en W Beaumont
Lustrumreis
Van 5-9 oktober vond een studiereis naar Praag plaats voor een kennismaking met de
Tsjechische gezondheidszorg.
Programma;
- Nationaal.Instituut voor Public Health; rondleiding olv prof. Jaroslav Volf – directeur
lezingen in aanwezigheid van mw Alida Ritsema Nederlandse ambassade in Praag
- Municapal Institute van Prof Polanetski Regional Institute of PH
- Ceska Lipa (ca.80 km boven Praag), regionaal ziekenhuis dr. Vratislav Beran, directeur
- lunch met dr.Beran en stafleden, uitwisselingsmogelijkheden met Tsjechisch collega’s
Lustrumcongres
Op 16-12-05 over “Het nieuwe Zorgstelsel en de arts Beleid, Management en
Onderzoek”. Op 16 december 2005 vierde de Nederlandse Verenging voor Artsen Beleid
Management en Onderzoek zijn 25 jarig bestaan met een congres over de stelselwijziging en
de rol van de artsen BMO daarbij. Bijna 100 leden en gasten kwamen bijeen in het Medisch
Centrum Haaglanden in Den Haag.
Wetenschappelijke/ onderwijscommissie (Nieske Heerema); 2 secties; wetenschap en bijen nascholing (Marthein Gaasbeek Janzen) en sectie opleiding M&G in 2 fasen (Willem
Beaumont); curriculum vastgesteld OGGZ en Advisering met VAGZ (Marij v Eijndhoven,
Arlinke Bokhorst).
De PR commissie is eind 2004 van start gegaan. De commissie bestaat uit 3 personen, Peter
Bob Peereboom, Arlinke Bokhorst en Marij van Eijndhoven, portefeuillehouder PR vanuit het
bestuur.
2005 was voor de vereniging en de PR commissie een druk en succesvol jubileumjaar. In
2005 is veel energie gestoken in de ontwikkeling en invoering van de nieuwe website. Deze is
eind 2005 gelanceerd. Een van de nieuwe functionaliteiten van de website is de mogelijkheid
om via een vorm van communicatiesoftware gezamenlijk standpunten en discussies te kunnen
voeren. Dit zal in 2006 onder de leden gecommuniceerd gaan worden.
De PR commissie heeft daarnaast haar bijdrage geleverd aan de presentatie van de vereniging
met een stand tijdens het Nederlands congres Volksgezondheid op 14 en 15 april. Daar is ook
de nieuwe naam van de vereniging gepresenteerd. Hiervoor zijn de nieuwe folders, post-its,
jubileumbuttons en presentatiemappen ontwikkeld. Tevens is vanuit de commissie actief
geparticipeerd in de ontwikkeling van de jubileumreis naar Praag en het jubileumcongres op
16 december. Foto’s van deze succesvolle activiteiten van 2005 zijn beschikbaar via de
website.
Rekening
Zie apart verslag

