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Inhoud

Context: denken over publieke gezondheid en  
opleiden

Wat er veranderd in het nieuwe plan



Vakmanschap = ....... 



Public health: op weg waarheen?

• Voorwaarden creëren voor Gezonde Samenleving

• Gezondheid bepaald door determinanten buiten het VGZ domein

• Aanpak sociale epidemieën meer nut dan aanpak medische 
epidemieën 

• Minder geld voor zorg

• Effectief bestuur = faciliteert professionals

• Politieke wil tot verandering

Bron: Koos van der Velden, NVAG symposium, september 2016



Wat wordt gevraagd …….. Wat er gebeurt …….

• Populatiegerichte verbinding welzijn 

preventie en zorg voor positieve gezondheid 
(M .Huber et al 2011)

• Denken in gezondheidssystemen met public 
health als verbindingdiscipline
(Julio Frenk et al The Lancet 2010)

• Proactieve dienstverlening met protocollen 
als steun (‘Air Asia’ werkwijze) 

• Kostenbewuste dokters en effectief bestuur 
(McKinsey 2013)

• Biomedisch dominant zonder aandacht voor 
sociaal (’NFU rapport Sustainable Health’)

• Denken in profielen en bijna taboe op           
multidisciplinaire samenwerking
(KAMG/NVAB/NVVG in één)

• Zelfgenoegzame houding, afwachten en  
protocollen als excuus (‘KLM’ werkwijze)

• Bestuurlijke drukte, lobby en trivia

Bron: Koos van der Velden, NVAG symposium, september 2016



Toekomstvisies voor de gezondheidszorg
Voor een optimale volksgezondheid nu en in de toekomst, is 

betere sturing op de benodigde expertise voor de publieke 

gezondheidszorg noodzakelijk. (Proefschrift M. Jambroes, 

2015)



Sociale geneeskunde & de curatieve sector

Medical
care

Public health and
preventive
medicine

Medical care

Public health and
preventive medicine

A B



B B1

Medical care

: Huisartsgeneeskunde

Public health and
preventive medicine

Medical care

Public health and
preventive medicine

Vrij naar Levy & Wegman

Huisarts met volksgezondheidsblik



B B2

Public health and
preventive medicine

Medical care

Medical care



 : Cardiologie

Public health and
preventive medicine

Vrij naar Levy & Wegman

Cardiologie met volksgezondheidsblik



visies gezondheidszorg



Ontwikkelingen en consequenties voor professies 

Er zijn efficiëntere manieren om kennis te genereren en te verspreiden! 

Korte termijn veranderingen in werk: 

• Gebruik van data en technologie–

• Nadruk op taken 

• Verdeling taken 

• Andere functies, horizontale en verticale substitutie

• Samenwerken 

• Minder professionals





Doel geneeskunde opleiding

‘The goal of medical education is not simply 

to produce physicians. 

It is to improve 

the health of patients and their communities.’

Bron: Lucey CR. Medical education: part of the problem and part of the solution. JAMA Intern Med. 
2013 Sep 23;173(17):1639-43



Uitdagingen arts MG, kom uit je hok

• Preventie; leefstijl, omgeving (incl. klimaat), gezonde samenleving 
• Multimorbiditeit ; 2.3 billion mensen hebben meer dan 5 ziekten
• Ouderen; buiten de traditionele deskundigheidsgebieden
• Sociaal economische gezondheidsverschillen;  buiten de grenzen van de 

gezondheid
• Het buitenland komt naar ons toe; MDRO, vluchtelingen
• Verwachtingen van burgers en maatschappij
• Meesterschap is noodzakelijk maar niet voldoende 
• Leiderschap

Bron: Global Burden of Disease Study 2013

Marie-Louise Essink, KAMG bijeenkomst  april 2016

Koos van der Velden, NVAG bijeenkomst september 2016



Huidige opleidingsplan

Verouderd

Onderscheid 1e en 2e fase

8 profielen en enkele in  wording/gedachte

Niet integraal



Wat namen we mee? 

• Hoe doen andere specialismen het?  BOEG, internisten 

• Koers en kwaliteitskader

• Anders denken over PH, beroepen

• Ontwikkelingen in de omgeving

• Nieuwe definitie gezondheid

• Veranderende lijn RGS, meer toezicht bij WV

• Kwaliteit en borging specifieke deskundigheid van belang



Basis: Doel publieke gezondheidszorg

Bevorderen van volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid door 
populatiegerichte interventies gericht op gezondheidsbescherming, 
gezondheidsbevordering of ziektepreventie’



Proces en uitgangspunten

• Herzien competentieprofiel arts MG, vastgesteld 2014, omvat alle 
profielcompetenties

• Constatering, eenheid in verscheidenheid, veel meer gemeen dan we 
denken,

• Nieuwe uitgangspunt; een specialist, een opleiding

• Integrale benadering; dat wat ons bindt, wat samen kan ,doen we 
samen

• Doorlopende leerlijnen in 4 jaar (ipv 2 fases), toename in complexiteit

• Micro- meso naar macro



Kerntaken arts MG, specialist

1. monitoren en rapporteren van gezondheid of determinanten van 
gezondheid en het signaleren van ontwikkelingen daarin;

2. opsporen en preventie van ziekten of gezondheidsrisico’s;
3. gezondheidsbevordering door populatie- of omgevingsgerichte 

interventies;
4. gezondheidsbescherming;
5. geneeskundige hulp bij en oefening en preventie van rampen;
6. integraal gezondheidsbeleid;
7. onderzoek naar en innovatie van de publieke gezondheidszorg;
8. waarborgen van voldoende en competente beroepsbeoefenaren;
9. kwaliteitsborging;
10.vangnetfunctie.



Proces
• Uitwerken thema´s obv 10 kerntaken publieke gezondheid

• Koppelen thema´s en competenties

• Per thema uitwerken Kritische Beroepsactiviteit (KBA)

• KBA omzetten naar leeruitkomst

• Benoemen deskundigheidsgebieden – differentiatie, onderdeel van 
specialisme 

i. Infectieziekten en milieu (IZB, MMK en TBC).

ii. Jeugd 

iii. Medische advisering (NVAG, VAGZ, VIA).

iv. Bijzondere doelgroepen (FMG, vertrouwensartsen, OGGZ).

v. Zorgproducten (NvFG, NvDG). 



Start opleiding in deskundigheidsgebied, praktijkleren

Praktijkopleiding 3 stages:

1. Minimaal twee stages binnen het eigen deskundigheidsgebied.

2. Minimaal één stagein een tweede deskundigheidsgebied (minimaal zes  
maanden).

3. Minimaal vijftien dagen buiten de gezondheidszorg



Competentiegebied De arts Maatschappij en Gezondheid… 

Medisch handelen o bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied

Communicatie

o past communicatieve methoden toe per situatie voor opleiding en scholing van 
sociaalgeneeskundigen, andere professionals en studenten binnen het domein van 
de (publieke) gezondheid

Samenwerking

o draagt zorg voor goede samenwerking met opleidingsinstituten voor medische 
professionals en andere zorgprofessionals

o agendeert en onderbouwt de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan artsen 

Maatschappij en Gezondheid

Kennis en 
wetenschap

o signaleert scholingsbehoeften bij andere sociaalgeneeskundigen (in opleiding), 
(medisch) studenten en andere professionals

o analyseert en beoordeelt de competenties en kwaliteit van medisch handelen van 

sociaalgeneeskundigen (in opleiding), (medisch)studenten en andere professionals
o verbetert competenties en kwaliteit van het medisch handelen van 

sociaalgeneeskundige professionals en studenten binnen het domein van de 

publieke gezondheid en maakt hierbij gebruik van wetenschappelijke publicaties.
o deelt zijn kennis en bevordert de competenties van sociaalgeneeskundige 

professionals door vastlegging van (wetenschappelijke) vakkennis in richtlijnen en 

standaarden
o geeft scholingen aan (medisch)studenten en medische professionals ten behoeve 

van de public health

o treedt op als hoofdopleider voor de praktijkopleiding of praktijkopleider van artsen 
in opleiding tot specialist Maatschappij en Gezondheid

o treedt op als opleider en/of stagebegeleider van medisch studenten / coassistenten

Maatschappelijk 
handelen

o handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen en draagt bij aan de 
ontwikkeling van het wettelijk kader van eisen voor bevoegd- en bekwaamheid

o draagt het belang uit van public health in de opleiding tot basisarts en tot 

geneeskundig specialisten
o promoot de opleiding en het beroep van arts Maatschappij en Gezondheid

Organisatie

o draagt bij aan een onderbouwde capaciteitsplanning
o superviseert studenten binnen het domein van de publieke gezondheid, 

coassistenten, artsen (in opleiding) en andere professionals

o draagt bij aan het opstellen en/of onderhouden van een 
kennismanagementsysteem ten behoeve van de public health op lokaal-, regionaal-
en bovenregionaal niveau

Professionaliteit

o hanteert de kwaliteitscyclus bij de beoordeling de kwaliteit van het eigen 
sociaalgeneeskundig werk en die van de organisaties of professionals in de 
(publieke) gezondheidszorg

o hanteert de ethische en gezondheidsrechtelijke principes van de medische 
beroepsgroep

o maakt ethische afwegingen en is zich daarbij bewust van de eigen persoonlijke en 

professionele normen en waarden
o treedt op voor anderen als een verantwoordelijk rolmodel
o stelt zich toetsbaar op en staat open voor feedback



Niveau Toetsing

KBA Leeruitkomsten Competenties jr 1 jr 2
jr
3 jr 4

8.1

De aios laat zien dat hij anderen kan coachen en begeleiden en hen effectief 
feedback kan geven met als doel bij te dragen een hun professionele 
ontwikkeling:
1x binnen het primaire proces
1x binnen op organisatorisch niveau
1x binnen op beleidsmatig niveau.

Medisch handelen
Samenwerken
Professionaliteit 

3 5
o KPB
o LPB
o MSF

8.2
De aios laat zien dat hij medische inhoudelijke lessen kan verzorgen op een 
didactisch verantwoorde wijze met als doel de kennis te vergroten bij 
anderen 

Medisch handelen
K&W
Communicatie
Professionaliteit

3 4
o KPB
o MSF

8.3
De aios laat zien dat hij op didactische verantwoorde wijze 
(medisch)studenten en aios kan beoordelen en dit kan verantwoorden en 
uitleggen 

Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen

3 4
o KPB
o MSF

8.4
De aios toont aan dat hij door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan 
en portfolio sturing kan geven aan zijn registratie en herregistratie met als 
doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te borgen 

Maatschappelijk handelen
Professionaliteit 3 5

o Portfolio
o IOP

Toetskaart thema 8



Waar staan we, wat gaat nog gebeuren?

2017

Concilium: uitwerking omschrijving deskundigheidsgebied en differentiatie: criteria 
en normen uitwerken en vaststellen. 

• basis leggen voor kwaliteitsborging en registratie deskundigheid/differentiatie 
binnen specialisme MG

• consequenties voor scholing en stages en voor bij- en nascholing, 
loopbaanverandering tussen deskundigheidsgebieden.  

Bestuur: uitwerken randvoorwaarden zoals financiering, borging en zichtbaarheid 
deskundigheid/differentiatie, landelijk werkgeverschap, kamerbrief juli 2016.



Specialist, arts MG van 2025: 
In Varietate Concordia, meesterschap en leiderschap, buiten de hokjes

Dank namens
Leden Concilium KAMG 
en Losgio
met warme herinnering 
aan Marie-Louise 
Essink-Bot


