JAARVERSLAG 2009
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.
Een aantal leden bezocht de EUPHA conferentie in Lotz (Polen).
Al met al was het een actief verenigingsjaar, waar het bestuur met plezier en enige
trots op terugkijkt.

Leden
Het aantal leden steeg van 159 naar 165 (8 opzeggingen, 14 aanmeldingen).
Er waren op 02-04-09 135 profielartsen Beleid en Advies. Het is niet bekend hoeveel
daarvan lid van de NVAG zijn.
Er is een ledenenquête gehouden waarvan de respons ruim 40% bedroeg.
De leden vergaderden op:
- 02-04-09 over het jaarverslag en jaarrekening 2008. Paulien van Hessen en Willem
Beaumont werden opnieuw als bestuursleden benoemd. Er vond een discussie
plaats over de financiële reserve en over ondervonden problemen bij herregistratie.
- 03-12-09 over het jaarplan en de begroting 2010. De nieuwe website werd
gepresenteerd.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2009 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:
05-02-09 o.a. over overleg met Bougainville en procedure standpuntbepaling
02-04-09 o.a. over de opleiding en de oprichting van de secties Beleid, Management
en Onderzoek.
04-06-09 o.a. het profiel OGGZ en over nieuwe leden.
03-09-09 o.a. over de vertrouwelijkheid van de ledenlijst
09-10-10 bestuursdag
02-11-10 o.a. organisatorisch actieve artsen in de bedrijfsgezondheidszorg en
jeugdgezondheidszorg
09-12-09 o.a. over het lustrumjaar 2010
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- Samen met de VIA en de VAGZ kijkt de NVAG of het zinvol is onze commissies
opleiding gezamenlijk opleidingsinstelling te laten worden, met contracten met
kleinere organisaties waar de aios echt werkt. De GAV doet zoiets al. Maakt dat
artsen die bij kleinere organisaties werken, organisaties die zelf de moeite niet willen
nemen opleidingsinstelling te worden, toch in opleiding kunnen.
- Met de VIA en de VAGZ kijkt de NVAG of we de opleidingsmodules kunnen
reshuffelen, zodat mensen voortaan eerst een aantal modules kunnen lopen die
meetellen. Als ze vervolgens officieel in opleiding gaan zijn de opleidingstijd en de
kosten gespreid:
- In KAMG verband wordt meegewerkt aan een onderzoeken naar de mogelijkheden
van dubbelregistratie arts M&G met enerzijds MPH en anderzijds MBA / MHA. Er
wordt gedacht aan de mogelijkheden dat een ander opleidingsinstituut dan NSPOH
wordt betrokken voor die MBA-variant.
- Na onderzoek door René Héman en op zijn advies hebben we in bestuur besloten
voorlopig niet te streven naar een apart profiel OGGZ.

Rekening
Zie apart verslag

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

Jaardag
Vanwege het EUPHA congres, het OGGZ congres (GGD Flevoland en Julius
Centrum) en de tweede bijeenkomst van de sectie management is van een jaardag
afgezien.

Externe vertegenwoordigers
Om het contact tussen bestuur en deze vertegenwoordigers te bevorderen, nodigt
het bestuur hen eenmaal per jaar uit voor een gezamenlijk etentje.
Accrediteur AbSg
Capaciteitsorgaan
Cie compensatie
Consilium
Geschillencommissie
KAMG
KAMG congres
NCVGZ
NPHF cie Europa
Profielcommissie
VAGZ

René Stumpel, Fred Alwon vanaf 1-12-09
Jac Drewes
2 vacatures
Willem Beaumont
Jos dos Santos
AB Paulien van Hessen, ALV Willem Beaumont
Ronald Duzijn
Jan Huurman, Jac Drewes
Dineke Venekamp en Jan Vosters
Henk Rengelink, Ineke Smidt
Marij van Eijndhoven

Indirecte (via) vertegenwoordigingen
SGRC (KAMG)
OC (KAMG)

Paul Rasch
Marc Soethout
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Commissie Opleiding
De onderwijscommissie NVAG heeft inhoudelijk commentaar gegeven op de nieuwe
opzet van de Algemeen Militair Artsen -opleiding, zodanig dat deze kan leiden tot
een profielregistratie Beleid en Advies.
Er is een NVAG jaarprijs ingesteld om het sociaal geneeskundig onderzoek te
stimuleren. 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. Helaas is de
prijs in 2009 niet toegekend door het ontbreken van geschikte kandidaten.
De commissie bestaat uit:
Voorzitter
Marc Soethout
Leden
Yvonne Drewes
Yvonne van Pareren

Commissie Nascholing
De Commissie Nascholing van de NVAG 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.
De leden van de commissie zijn:
Voorzitter
Marthein Gaasbeek Janzen
Secretaris
Vacature
Leden
Willem Beaumont (contactpersoon bestuur)
Anton Dalhuijsen
Geesje Nijhof (webcoördinatie)
Paul Rasch
Magda Vuijk (tevens contactpersoon voor commissie PR en
contactpersoon voor intercollegiale toetsing)
Jo Wiersum (in 2009 aftredend secretaris)
De commissie is in 2009 driemaal bij elkaar gekomen en heeft regelmatig per e-mail
afgestemd. Daarnaast is met vertegenwoordigers van Bougainville en VAGZ
overlegd.
Nascholingsbijeenkomsten
In 2009 zijn vier bijeenkomsten georganiseerd door de commissie. De in 2007
gestarte traditie van een gezamenlijke bijeenkomst met Bougainville is voortgezet.
Zoals in 2008 zijn de bijeenkomsten afwisselend ‘vroeg’ en ‘laat’ in de middag
gehouden.
• In februari 2009 ging het nascholingsjaar inspirerend van start met een
themamiddag over epidemiologie waarin aanwezigen handvatten kregen voor het
kritisch lezen van wetenschappelijke artikelen.
• In april 2009 vond een themamiddag plaats in samenwerking met het platform
OGGZ. Er werd aandacht besteed aan de vraag waarom verbetering van de
positie van zwerfjongeren zo moeizaam op gang komt.
• Vraaggestuurde zorg en de gevolgen voor de cliënt waren onderwerp van de
nascholing in juni 2009.
• De themamiddag in september 2009 was georganiseerd door de commissie
samen met vertegenwoordigers van vereniging Bougainville met als onderwerp
de publiciteitscampagne voor de HPV en Mexicaanse griep vaccinaties, Voor
deze bijeenkomst waren wij te gast bij de GGD Nederland in Utrecht.
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Op 3 december fungeerde het OGGZ congres in Lelystad als nascholing ook voor
onze leden
InterCollegiale Toetsing
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.
In 2009 zijn 16 weblinks op de website gezet. Deze verwijzen naar websites met
nuttige informatie over intercollegiale toetsing en intervisie. Ook is er een document
geschreven met besprekingen van boeken die gaan over intercollegiale toetsing en
intervisie. Het al langer bestaande overzicht van ICT-groepen op de website werd
ook in 2009 aangeboden. De contactpersoon intercollegiale toetsing heeft gegevens
in het overzicht aangepast. Ook heeft zij een aantal keren per e-mail en mondeling
informatie verstrekt over het overzicht van ICT-groepen, de overige informatie met
betrekking tot intercollegiale toetsing en intervisie op de website en de eind 2008
geboden mogelijkheid aan de contactpersonen van de ICT-groepen om zelf de
gegevens op de website aan te passen.

•

Commissie PR
De commissie vergaderde 4 maal en bestond uit:
Voorzitter
Sylvia van der Lans
Webmaster
Peter Bob Peerenboom
Leden
Arlinke Bokhorst
Jan Vosters (contactpersoon bestuur)
Magda Vuijk (contactpersoon cie nascholing)
Er werd beraadslaagd over:
- Programma van eisen voor een nieuwe website
- Bijdragen aan publiciteit bij NCVGZ en KAMG congres
- Ledenonderzoek
- Aanschaf PR materiaal
- Informatie aan nieuwe leden en inhoud informatiemap
- Lay out Visiedocument OGGZ
- Jubileumjaar 2010
- Ontwikkeling van een onderwijsmodule
De stand op het Nederlands Congres Volksgezondheid werd bemenst. Er zijn 6
digitale nieuwsbrieven uitgebracht.

Platform OGGZ
Door het platform OGGZ zijn in het afgelopen jaar veel initiatieven ontplooid. De 3
gehouden vergaderingen vormen voor de kernleden een echt forum voor uitwisseling
van ideeën en ervaring. Er is herhaaldelijk gesproken over zorg aan onverzekerden
en hoe hierover de juiste gegevens verzameld kunnen worden.
Medio 2009 is de tekst van het visiedocument OGGZ definitief vastgesteld door
platform en bestuur. Het document zal worden uitgegeven als brochure en officieel
door de voorzitter van de NVAG worden aangeboden aan de voorzitters van KAMG
en KNMG tijdens het jubileumcongres van de KAMG eind januari 2010. Tevens zijn
er voor dat congres twee workshops in voorbereiding.
Succesvol was de samen met de commissie nascholing gehouden themamiddag
zwerfjongeren op 2 april.
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Er is meegewerkt aan een internationale inventarisatie door FEANTSA inzake
ongelijkheid. Deze inventarisatie is ook onder de aandacht gebracht van andere
organisaties.
Er is een werkgroep Jeugd, Onderwijs en Onderzoek opgericht en deze zal in 2010
de te ondernemen activiteiten aan het platform voorleggen.
Minder enthousiast is gereageerd op een initiatief om de rol van de GGD bij exgedetineerden in een discussieforum op internet te voeren.
In overleg met het bestuur is er door een extern bureau geïnventariseerd in hoeverre
er in het veld van werkgevers behoefte is aan een apart profiel OGGZ binnen de arts
M&G-opleiding. Dat lijkt niet het geval. Na discussie over dit teleurstellende resultaat
heeft het platform besloten het accent te gaan leggen op modulair onderwijs voor
huisartsen en sociaalgeneeskundigen. Dit moet voor artsen M&G uitmonden in een
door de vereniging bijgehouden ‘aantekening’.

Sectie Management
Op 24 juni van dit verslagjaar is de sectie management van de NVAG opgericht.
Onder de titel “De dokter als manager: wie wordt er beter van?” werd na een lezing
van prof. Mathieu Weggeman samen met de aanwezigen dit heuglijke feit gevierd.
De aanleiding tot het oprichten van de sectie was de wens, vastgelegd in het
beleidsplan 2008-2010, om als NVAG een breder en herkenbaarder platform te
worden voor de diverse bloedgroepen binnen de KAMG. Specifiek voor de sectie
management geldt dat er vele potentiële leden zijn, artsen die werken als manager /
bestuurder, maar geen lid zijn van de NVAG, en ook niet geregistreerd als arts M&G.
Dat moet beter kunnen!
De sectie Management heeft in 2009 een collectieve ambitie geformuleerd, die als
volgt luidt:
“De sectie Management van de NVAG is een dynamisch onderdeel van deze
beroepsvereniging. De sectie biedt een thuishaven aan artsen die actief zijn in het
management in de gezondheidszorg. Deze artsen voldoen aan de competenties,
zoals die worden beschreven in het beroepsprofiel van de NVAG. De sectie richt zich
in het bijzonder op artsen op het niveau van een eindverantwoordelijke
managementfunctie. De sectie bevordert de samenhang tussen de medische
professionaliteit en het algemeen management en bestuur en daarmee het medisch
leiderschap. De sectie stimuleert de deskundigheid van haar leden door middel van
opleiding, intervisie, werkbezoeken en andere deskundigheidsbevorderende
activiteiten. Per jaar worden minimaal drie van dergelijke activiteiten georganiseerd.”
Op 11 november heeft de sectie een lezing door prof. Jan Moen georganiseerd met
de titel “Ambities van dokters in management: leiderschap als stethoscoop”. Na
afloop van deze goedbezochte lezing werd uitvoerig gesproken over de ambities van
de sectie. Voor 2010 staan dan ook weer nieuwe activiteiten op het programma.

Nog lopende zaken
Stand van zaken van nog niet volledig uitgevoerde activiteiten uit het jaarplan 2009:
• 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.
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De NVAG streeft naar NVAG-lidmaatschap van ICT leden met een NVAG profiel.
De NVAG zet zich in voor een adequate financiering van een gezamenlijke
opleiding voor artsen profiel Beleid & Advies, Indicatie & Advies (en Openbare
Geestelijke GezondheidsZorg).
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 komen secties voor Beleid en Onderzoek.
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