JAARVERSLAG 2007
NVAG VERENIGING VOOR
ARTSEN BELEID, MANAGEMENT EN ONDERZOEK

Inleiding
Een groot deel van het werkplan is uitgevoerd. Het totale aantal leden is met 12 gestegen tot
164.
De themamiddagen werden goed bezocht. Er is een platform OGGZ opgezet,
Er is actief geparticipeerd in de Koepel Artsen werkzaam in het domein Maatschappij en
Gezondheid. Aan het KAMG congres “Vil het Verschil” is actief bijgedragen.
De vereniging werd ondersteund door een secretarieel medewerker die bij Cantrijn was
gestationeerd. Op een beleidsdag is een eerste concept beleidsplan opgesteld.
De studiereis naar zweden was uiterst leerzaam maar ook goed om elkaar beter te leren
kennen.
Al met al was het een actief verenigingsjaar, waar het bestuur met plezier en enige trots op
terugkijkt.
Leden
Het aantal steeg van 152 tot 164.
De leden vergaderden op;
15-02-07 over het jaarverslag 2006, jaarplan 2007 en het dynamisch reglement
26-04-07 en 14-5-07 over een statutenwijziging
23-11-07 over het jaarplan 2008 en het beleidsplan 2008-2010
Bestuur
Het bestuur bestond in 2007 uit
Voorzitter
Paulien van Hessen,
Secretaris
Jan Vosters,
Penningmeester
Peter Bob Peerenboom,
Lid
Willem Beaumont, lid
Lid
Marij van Eijndhoven, lid
Lid
Ton Teunissen, lid
Het bestuur vergaderde op;
16-01-07 over het KAMG congres en InterCollegiale Toetsing
15-02-07 over aansluiting van de KAMG bij de KNMG en de Zwedenreis
03-04-07 over een nieuwe folder en de opzet van een beleidsdag
12-06-07 over de oprichting van een werkgroep OGGZ
05-90-07 over de ledenlijst, opleiding en nascholing
13-11-07 over het beleidsplan 20008-2010
Rekening
Zie apart verslag
Secretariaat
Het secretariaat is bij Cantrijn ondergebracht en verhuisde in april naar de nieuwe Domus.
We namen afscheid van Wilma van Wijnbergen en verwelkomden Chantal Verzijl.

Beleidsdag
13 leden hebben onder leiding van Pim van Arkel op 5-9-07 in het Kontakt der Kontinenten
een beleidsdag gehouden om te komen tot een nieuw beleidsplan
Jaardag
Op 23-11-07 werd de jaardag gehouden over militaire geneeskunde met een bezoek aan het
Calamiteitenhospitaal in Utrecht en en een minisymposium in de opleidingskazerne in
Hilversum.
Externe vertegenwoordigers
NPHF
Willem Beaumont
KAMG
DB Paulien van Hessen, ALV Willem Beaumont
OC-KAMG
Vacature
KAMG congres
Jan Vosters
Cie compensatie
Jerry Boer, vacature
Consilium
Willem Beaumont
VAGZ
Marij van Eijndhoven
Capaciteitsorgaan
Jac Drewes
Profielcommissie
Henk Rengelink, Ineke Smidt
NCVGZ
Jan Huurman, Jac Drewes
Accrediteur AbsG
René Stumpel
Richtlijn OGGZ
Wim Gorissen
Onderwijsontw. B&A NSPOH
Willy-Anne van Stiphout
SGRC (KAMG)
Paul Rasch
Om het contact tussen bestuur en deze vertegenwoordigers te bevorderen eenmaal ssamen
gegeten.
Commissie Opleiding
Bestaat uit;
Voorzitter
vacant
Lid
Annette Postma
Lid
Els Groot
Lid
Marc Soethout
Lid
Yvonne Drewes
Lid
Yvonne van Pareren
Lid
Joan Onnink
Lid
Lisette van Dingenen
Namens bestuur
Willem Beaumont (bestuur).
Deze commissie kwam niet bijeen maar vergadert gewoonlijk gezamenlijk met de VAGZ voor
de optimale afstemming van de 1e fase curricula Beleid & Advies, OGGZ en van 2e fase van
de opleiding.
Namens de NVAG neemt Willy-Anne van Stiphout deel aan de projectgroep bij de NSPOH
die bezig is concreet onderwijs te maken van dit curriculum.
Overgangsregeling
Een aantal leden heeft gebruik gemaakt van de overgangsregeling voor al diegenen die
werkzaam zijn in het werkveld M&G maar door het ontbreken van een passende opleiding
niet opgeleid konden worden.
Commissie Nascholing
De Commissie Nascholing heeft als taak het organiseren van postacademische bij- en
nascholing voor het specialisme M&G, vaak i.s.m. met universiteiten en/of hoogleraren
sociale geneeskunde en/of andere wetenschappelijke verenigingen op het gebied van de
sociale geneeskunde.

Daarnaast neemt de commissie het initiatief om waar mogelijk onderwerpen van de
bij/nascholingen verder te verdiepen.
De leden van de commissie zijn:
Voorzitter
Marthein Gaasbeek Janzen
Secretaris
Jo Wiersum (tevens contactpersoon voor commissie PR)
Webcoördinatie
Geesje Nijhof
Lid
Anton Dalhuijsen
Namens Bestuur
Willem Beaumont
De commissie is in 2007 tweemaal bij elkaar gekomen en heeft regelmatig per e-mail
afgestemd. Daarnaast is met vertegenwoordigers van Bougainville en VAGZ overlegd.
In 2007 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd door de commissie en is meegewerkt aan het
NVAG congres van december.
In januari was er een druk bezochte bijeenkomst over sociaal-economische
gezondheidsverschillen. Tijdens het workshopgedeelte werd nagedacht over hoe op de
eigen werkplek beleidsmatige aandacht gevraagd kan worden voor dit onderwerp.
In de aprilbijeenkomst “Big brother in public health? IGZ, OGZ en toezicht’ werd samen met
sprekers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg kritisch gekeken naar de ontwikkeling
en effecten van indicatoren voor de OGZ en voor andere takken van de gezondheidszorg.
Jammer genoeg waren er weinigen aanwezig op deze zeer stimulerende middag. Hierna is
na overleg met de commissie PR en met het NVAG bestuur besloten de themamiddagen
extra aan te kondigen naast de uitnodiging en de reeds ingeburgerde aankondiging via
nieuwsbrief en website.
In juni waren veel NVAG leden deelgenoot van het afscheidssymposium voor Guus
Schrijvers, dat in het teken stond van managed care zoals die wordt geleverd door het
bekende systeem Kaiser Permanente in de VS. Deze bijzondere bijeenkomst verving de
reeds geplande bij/nascholing in juni.
Op dinsdag 4 september ging de wens in vervulling om een gezamenlijke bijeenkomst te
houden met leden van vereniging Bougainville (alumni van de MPH-opleiding). De ruim 40
deelnemers dachten met sprekers en in kleinere workshopgroepen na over verzekerbaarheid
van preventieve zorg. Tijdstip (dinsdag 16u30) en locatie (IGZ Utrecht) waren afwijkend maar
vielen goed. Deze bijeenkomst was gratis, waarbij locatie en catering door Bougainville
werden aangeboden en de NVAG accreditatiekosten voor zijn rekening nam.
In december 2007 is als vervolg op de jaardag 2006 het Platform OGGZ van start gegaan
met als doelstelling een verdieping in de reflectie over beleid, management en opleiding op
het gebied van OGGZ.
Verslagen van de bijeenkomsten zijn te vinden op de website.
Commissie PR
De commissie vergaderde 4 maal en bestond uit
voorzitter
vacature
Lid
Jerry Boer (tot september),
Lid
Arlinke Bokhorst,
Webmaster
Peter Bob Peerenboom,
Namens bestuur
Jan Vosters
Namens cie nascholing
Jo Wiersum.
Er werd een huisstijl vastgesteld, een nieuwe folder gemaakt en een expand quick screen
(banier) aangeschaft.
Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van de makelaarsfunctie voor InterCollegiale
Toetsing. Potentiële ICT groepen zijn gevraagd naar vacatures voor artsen profiel B&A en op
de website geplaatst. Deze website heeft een discussie en stemfunctie gekregen en is voor
de ledenadministratie interactief geworden.
Er is een aanzet tot een fotoarchief gemaakt.
Er is een ledenregistratieformulier vastgesteld en voor nieuwe leden in gebruik genomen.
Er zijn 4 nieuwsbrieven uitgebracht, waarvan een nog op papier.

Studiereis naar Zweden
Van woensdag 3 oktober – zondag 9 oktober waren 21 leden en een aantal van hun partners
op studiebezoek in Zweden. Bezoeken werden afgelegd aan de Zweedse Nationaal Instituut
voor Public Health (het European Centre for Disease Control en de Zweedse Vereniging
voor gemeenten en regio's SALAR. Tijdens enkele avonden werd een 10 puntenprogramma
opgesteld Gezondheid en Jeugd.
OGGZ
Als trekker van het profiel OGGZ binnen M&G zal de NVAG de contacten verstevigen met
relevante personen en verenigingen binnen het werkveld OGGZ ten behoeve van
(gezamenlijk) onderwijs en versterking van de (wetenschappelijke) samenwerking. De NVAG
wordt meer onder de aandacht gebracht van potentiële leden. Streven is het ledental met
tenminste 15 te laten stijgen.
Nog lopende zaken
 ‘VerenigingsHandboek’, een verzameling documenten die gezichtsbepalend zijn vóór
en/of de meest essentiële informatie bevatten óver de NVAG.
 Artsen BMO functioneren in een Europese context. Hiervoor zullen contacten met de
EUPHA en/ of EPHA worden geïntensiveerd.
 Er komt een ledenpool ten behoeve van gesprekken met studenten en stagiaires die
voornemens zijn om werkzaamheden uit te voeren op het terrein van BMO.

