JAARVERSLAG 2008
NVAG VERENIGING VOOR
ARTSEN BELEID, MANAGEMENT EN ONDERZOEK

Inleiding
Een groot deel van het werkplan is uitgevoerd.
De themamiddagen werden goed bezocht.
Er is actief geparticipeerd in de Koepel Artsen werkzaam in het domein Maatschappij
en Gezondheid.
De vereniging werd ondersteund door een secretarieel medewerker die bij Cantrijn in
dienst is. Het beleidsplan 2008-2010 werd door de ALV vastgesteld.
Een aantal leden bezochten de EUPHA conferentie in Lissabon.
Al met al was het een actief verenigingsjaar, waar het bestuur met plezier en enige
trots op terugkijkt.

Leden
Het aantal zakte van 164 tot 159.
De leden vergaderden op:
- 03-04-08 over het jaarverslag en jaarrekening 2007, jaarplan 2008, beleidsplan
2008-2010 en de aansluiting van de KAMG bij de KNMG
- 28-11-08 over het jaarplan en de begroting 2009

Bestuur
Het bestuur bestond in 2008 uit:
Voorzitter
Paulien van Hessen
Secretaris
Jan Vosters
Penningmeester
Peter Bob Peerenboom
Lid
Willem Beaumont
Lid
Marij van Eijndhoven
Lid
Ton Teunissen
Het bestuur vergaderde op;
08-01-08 o.a. over aansluiting KNMG, beleidsplan, jaarplan, profiel B&A en
ledenwerving
31-01-08 o.a. over de opleiding
12-02-08 o.a. over OGGZ, Jaardag, overgangsregeling en de Nieuwsbrief
03-04-08 o.a. over managen van artsen door artsen
21-04-08 o.a. over buddy’s voor nieuwe leden, InterCollegiale Toetsing en commissie
opleidingen
05-06-08 o.a. over evaluatie GAIA, secties BMO en themamiddagen
04-09-08 o.a. over de NPHF, PR commissie, nascholing en Bougainville
30-10-08 o.a. over Positie Sociaal Geneeskundigen, opleiding
08-12-08 o.a. over programma 2009 en de NPHF

Rekening
Zie apart verslag

Secretariaat
Het secretariaat is bij Cantrijn ondergebracht en is gehuisvest bij de Domus.
Secretarieel medewerker is Chantal Verzijl.

Jaardag
Op 28-11-08 werd de jaardag gehouden. Het thema was licht verstandelijk
gehandicapten Een bezoek aan Steinmetz-Compaan in Den Haag werd
gecombineerd met een minisymposium op locatie over verslaving en licht
verstandelijk gehandicapten.

Externe vertegenwoordigers
NPHF
Willem Beaumont
KAMG
DB Paulien van Hessen, ALV Willem Beaumont
OC-KAMG
Vacature
KAMG congres
Ronald Duzijn
Cie compensatie
Jerry Boer, vacature
Consilium
Willem Beaumont
VAGZ
Marij van Eijndhoven
Capaciteitsorgaan
Jac Drewes
Profielcommissie
Henk Rengelink, Ineke Smit
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, nodigt
het bestuur hen eenmaal per jaar uit voor een gezamenlijk etentje.

Commissie Opleiding
De onderwijscommissie NVAG is in 2008 in een nieuwe samenstelling van start
gegaan. De commissie heeft inhoudelijk commentaar gegeven op de
onderwijsmodulen van de opleiding tot arts Beleid en Advies, zoals deze door de
NSPOH is vormgegeven. Tevens is een plan opgesteld voor de instelling van een
NVAG jaarprijs wetenschappelijk onderzoek public health. De prijs is bedoeld voor
studenten geneeskunde en artsen om onderzoek op het terrein van public health en
met name op het terrein van beleid en management en de rol van sociaal
geneeskundigen hierin te stimuleren.
De commissie bestaat uit:
Voorzitter
Marc Soethout
Lid
Yvonne Drewes
Lid
Yvonne van Pareren

Commissie Nascholing
De Commissie Bij/Nascholing van de NVAG heeft als taak het organiseren van
postacademische bij- en nascholing voor het specialisme M&G. Vaak gebeurt dit
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 verder
te verdiepen.
De leden van de commissie zijn:
Voorzitter:
Marthein Gaasbeek Janzen
Secretaris:
Jo Wiersum (aftredend)
Webcoördinatie:
Geesje Nijhof
Lid:
Anton Dalhuijsen
Lid:
Magda Vuijk (tevens contactpersoon voor commissie PR en
contactpersoon voor intercollegiale toetsing)
Namens Bestuur: Willem Beaumont
De commissie is in 2008 viermaal bij elkaar gekomen en heeft regelmatig per e-mail
afgestemd. Daarnaast is met vertegenwoordigers van Bougainville en VAGZ
overlegd.
Nascholingsbijeenkomsten
In 2008 zijn vier bijeenkomsten georganiseerd door de commissie en is meegewerkt
aan de NVAG jaardag van december. In maart was er daarnaast een gezamenlijke
bijeenkomst met de VGAZ. Na het geslaagde experiment in september 2007 met een
afwijkend tijdstip, t.w. aan het einde van de middag, zijn de themamiddagen
afwisselend ‘vroeg’ en ‘laat’ in de middag gehouden. Verslagen van de
bijeenkomsten zijn te vinden op de website.
In januari was er een bijeenkomst over public health en senioren. Tijdens het
workshopgedeelte werd nagedacht over mogelijkheden vanuit de public health om de
omstandigheden waarin ouderen verkeren te verbeteren.
De maartbijeenkomst samen met de VAGZ had als titel: “Wat is een mensenleven
waard?” Omdat de druk op de gezondheidszorg groter wordt is volgens de RVZ (juni
2006) duidelijkheid nodig over welke zorg wel en welke zorg niet uit
gemeenschapsgelden moet worden betaald. In deze themamiddag is nagedacht over
het stellen van kwantitatieve grenzen en de verschillende uitgangspunten verkrijgen
die te hanteren zijn bij het waarderen van een leven.
In april 2008 vond een themamiddag plaats over niet-geregistreerden en zorg.
“WMO revisited” was het onderwerp van de nascholing in juni 2008. Een eerste
inzicht in de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals met
deze participatiewet.
De themamiddag in september 2008 was georganiseerd door de commissie samen
met vertegenwoordigers van vereniging Bougainville. Voor deze bijeenkomst over
“OGGZ voor jeugd” waren wij te gast bij het ministerie voor jeugd en gezin. Onder de
aanwezigen waren zowel professionals werkzaam op dit gebied, als algemeen
belangstellenden. Na een presentatie over beleid voor het veld van openbare
geestelijke gezondheidszorg voor jeugd werd in de workshops gekeken naar
knelpunten in de uitvoering van de taken van OGGZ voor jeugd en mogelijke
oplossingsrichtingen.
De jaardag van onze vereniging is eind november gehouden. De organisatie van
deze geslaagde dag met werkbezoek aan Steinmetz de Compaan lag in handen van
een speciale commissie.

In 2008 heeft de Commissie Nascholing de makelaarsfunctie voor ICT-groepen
overgenomen van de Commissie PR. Magda Vuijk is contactpersoon voor de
intercollegiale toetsing geworden. Er is een aantal documenten over intercollegiale
toetsing en intervisie geschreven dat op de website geplaatst zullen worden.
Gekeken wordt naar de verdere invulling van de activiteiten op dit gebied.

Commissie PR
De commissie vergaderde 4 maal en bestond uit:
Voorzitter:
Sylvia van der Lans vanaf juni
Lid:
Arlinke Bokhorst,
Webmaster:
Peter Bob Peerenboom
Contactpersoon bestuur:
Jan Vosters
Contactpersoon cie nascholing: Jo Wiersum tot november en Magda Vuijk vanaf
november
Er werd beraadslaagd over
- publiciteit ten behoeve van de themamiddagen
- een voorlichtingsmap voor (aspirant en nieuwe) leden
- de website
ICT werd aan de commissie nascholing overgedragen. Via Magda Vuijk blijft de
commissie PR op de hoogte.
De stand op het Nederlands Congres Volksgezondheid werd bemenst, Er zijn 8
nieuwsbrieven uitgebracht, allen digitaal en er is een beamer aangeschaft.

Platform OGGZ
Samenstelling:
Ineke Smidt, voorzitter
Peter Bob Peerenboom, secretaris
Leden: Willem Beaumont, Rene Boog, Jack Drewes, Marij van Eijndhoven, Renée
van Erven Dorens, René Héman, Niek Jaspers, Cisca Koning, Igor van Laere,
Aaldert Mellema, Barend Middelkoop, Joan Onnink, Yvonne van Pareren, Ronald
Smit, Jooske Verburg, Jan Vosters
Toehoorders: Judith Wolf en Wil Voogt
2008 was voor het platform OGGZ een vruchtbaar jaar. Het platform is plenair
driemaal bijeen gekomen. Eerste contacten zijn gelegd met de academische
werkplaatsen en GGD-Nederland. Belangrijkste onderwerp voor het platform zelf was
het door een werkgroep opgestelde visiedocument. De discussie daarover is
aanleiding geweest voor een actieve uitwisseling van ideeën en standpunten. Het
document zal begin 2009 door het platform worden afgerond waarna het door het
bestuur en ALV kan worden vastgesteld. Als vervolgstap zal worden getracht een
artikel in Medisch Contact te plaatsen. Daarnaast heeft er een werkgroep jeugd en
onderzoek gefunctioneerd, wat echter nog niet tot concrete resultaten heeft geleid.
Een aantal bestaande registraties zijn in kaart gebracht.
Vanuit het platform is door een aantal leden gediscussieerd over de nieuwe
regelingen rond de illegalen en onverzekerden.
Het platform heeft besloten om in overleg met de commissie nascholing volgend jaar
een themamiddag te organiseren. Daarnaast zal worden getracht tijdens het NCVG
congres in april a.s. een workshop over jeugd in te richten.

Nog lopende zaken
Stand van zaken van nog niet volledig uitgevoerde activiteiten uit het jaarplan 2008:
 De website zal verder worden uitgebouwd en gevuld. De ledenlijst zal interactief
door de leden zelf kunnen worden bijgehouden. Hieruit resulteert een ledenprofiel
en een smoelenboek.
 De NVAG blijft ook dit jaar gespitst op ontwikkelingen. Het bestuur wil met de
leden een aantal relevante thema’s uitwerken tot NVAG standpunten met behulp
van de vernieuwde website. Het bestuur roept haar leden op om hier actief aan
deel te nemen.
 We gaan werken met een ‘VerenigingsHandboek’, een verzameling documenten
die gezichtsbepalend zijn vóór en/of de meest essentiële informatie bevatten óver
de NVAG.
 De NVAG streeft naar NVAG-lidmaatschap van ICT leden.
 De NVAG zet zich in voor een adequate financiering van een gezamenlijke
opleiding voor artsen profiel B&A, I&A (en OGGZ?).
 De NVAG wordt meer onder de aandacht gebracht van potentiële leden. Streven
is het ledental met tenminste 20 te laten stijgen.
 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.
 Er wordt een aanzet gegeven met de uitvoering van het beleidsplan 2008-2010
 Er komen secties voor Beleid, Management en Onderzoek
 Het bestuur gaat de participatie van de leden bevorderen en probeert meer
inzicht te krijgen in de competenties van de leden
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