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Voorstel programma versterking arts M&G: 2017-2020  
 
Inleiding 
Zoals de minister van VWS medio 2016 in haar brief aan de Tweede Kamer schreef, verdient de 
kwaliteit en kwantiteit van de opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid extra aandacht in de 
komende jaren. Publieke gezondheid/public health – het beschermen, bewaken en bevorderen van 
(volks)gezondheid – verdient een stevige verankering in de Nederlandse/Europese gezondheidszorg. 
Juist daar waar de dominante oriëntatie en focus nog altijd uitgaat naar het behandelen van ziekten 
en vergezeld gaat van steeds verdergaande (super)specialisatie, is het van belang om de waarde, 
kracht en potentie van preventieve gezondheidszorg gericht op behoud en versterking van de 
gezondheid van individuen en risicogroepen en de volksgezondheid te erkennen en te benutten.  
De public health moet en zal in de toekomst een veel grotere rol spelen in het Nederlandse 
zorgstelsel. Het huidige stelsel van zorg, gericht op cure en care is in snel tempo ineffectief en 
onbetaalbaar aan het worden, omdat het alleen "aan de achterkant" van alle gezondheidsproblemen 
werkt ("dweilen met de kraan open") en de integrale aanpak aan de voorkant die steeds 
noodzakelijker is geworden, grotendeels mist.  
Kortom, we moeten de omslag maken van cure naar preventie. Wat de samenleving op termijn aan 
integrale en preventieve zorg nodig heeft, wordt niet geleverd door het huidige stelsel en ook niet 
door de huidige opleiding, noch door het huidige onderzoek in de geneeskunde.  
Voldoende en goed opgeleide geneeskundig specialisten in de publieke gezondheidszorg leveren  
daaraan een belangrijke bijdrage. Juist in de verbinding met de curatieve gezondheidszorg maar ook 
met dwarsverbanden naar jeugdhulp, welzijn en het sociale domein. Een stevig fundament voor 
basaal academisch research naar gezondheid, veel voorkomende en potentieel vermijdbare 
ziekten/ziektelast die de volksgezondheid het meest bedreigen is daarbij onontbeerlijk.  
 
Eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS constateert dat de instroom in de 
opleiding(en) tot arts M&G structureel en significant achterblijft bij de benodigde capaciteit, zoals 
periodiek wordt berekend door het Capaciteitsorgaan. Bij ongewijzigd beleid levert dit problemen op 
voor de continuïteit en kwaliteit van de beroepsuitoefening en de uitvoering van de publieke 
gezondheid.  Meer centrale sturing en regie is nodig om de instroom in de opleidingen arts M&G te 
bevorderen. Hiervoor is het concept van landelijk werkgeverschap (naar goed voorbeeld van/voor de 
huisartsen) bedacht. Dat wordt momenteel verder uitgewerkt.  
Maar – zoals ook de minister aangeeft – er is meer nodig om de instroom in de opleidingen te 
stimuleren en te verhogen. Het landelijk werkgeverschap is een instrument/maatregel in een 
totaalpakket dat het beroep/vak/specialisme arts Maatschappij en Gezondheid aantrekkelijk moet 
maken en houden. Meer geneeskundestudenten moeten met overtuiging en enthousiasme 
(kunnen) kiezen voor een vervolgopleiding en carrière in de publieke gezondheidszorg/public 
health. Het vraagt ook om investering in het traject daarvoor én daarna. Concrete verbeteringen in 
de weg naar de medische vervolgopleiding (de basisopleiding) en in de weg van uitstroom naar 
werk.  Geneeskundestudenten kunnen immers kiezen uit een groot scala en zeer uiteenlopende 
specialisaties, met veel aantrekkelijke kanten. Kortom, het verder leren en werken in de public health 
moet een volwaardig en aantrekkelijk alternatief zijn ten opzichte van de vele andere mogelijkheden 
om je als arts te specialiseren. Het gaat dus naast en in aanvulling op het landelijk werkgeverschap 
om: (naams)bekendheid van het vak/specialisme, het imago, status, aard en inhoud van het werk, 



 
 

Concept 15-06-2017 KAMG Ronald Duzijn  2 
 

werkgelegenheid en carrièremogelijkheden, arbeidsvoorwaarden, inhoud/kwaliteit van de 
opleiding, etc. etc. 
 
Programmalijnen 
Dit voorstel voor een meerjarenprogramma is gericht op de versterking van het specialisme arts 
Maatschappij & Gezondheid. Het meerjarenprogramma is gericht op boeien en binden van artsen 
voor de public health en wordt ingedeeld in de volgende programmalijnen.  
1. Bekendheid en Imago 
2. Goed Opleiden en Academiseren 
3. Uitdagend Werken in de publieke gezondheidszorg. 
  
 
Onderstaand worden de programmalijnen verder uitgewerkt in te ondernemen activiteiten op 
hoofdlijnen, verdeeld over de komende jaren. 
 
 
1. Programmalijn Bekendheid & Imago 
 
Korte Analyse 
De keuze voor het specialisme arts M&G/sociale geneeskunde is voor de meeste 
geneeskundestudenten niet de eerste of de meest voor de hand liggende. Allereerst speelt hier 
mogelijk het probleem van onbekend maakt onbemind. Daarnaast speelt vermoedelijk/mogelijk het 
imago en status van het specialisme/beroep/werkveld een rol in de achterblijvende belangstelling. 
Tegelijkertijd biedt het specialisme/vak ook kansen voor geneeskundestudenten en/of ervaren 
artsen die wat ‘anders’ en meer willen dan dagelijks patiënten zien en behandelen. 
 
Doelstelling 

- Naamsbekendheid vergroten 
- Voorstellingsvermogen inhoud/strekking van het vak vergroten 
- Sterke en boeiende aspecten van het vak voor het voetlicht brengen. 
- Een volwaardige optie/alternatief kunnen bieden aan geneeskunde studenten 

 
Activiteiten 

Wat  Wie Wanneer 
  2017  2018  2019  2020 
Onderzoek/peiling bekendheid en 
imago onder geneeskundestudenten, 
artsen/specialisten (zij-instromers) en 
werkgevers 

KAMG in samenwerking 
met LOSGIO en De 
Geneeskunde Student 

 � � 

Zichtbaarheid, bekendheid en 
meerwaarde van de arts M&G 
vergroten richting beleidsmakers, 
adviesorganen, maatschappelijke 
organisaties, zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars. 

KAMG, 
wetenschappelijke 
verenigingen,  

 � � � 
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Verbeteren inbedding/verankering 
(volks)gezondheid (public health) in 
basiscurriculum geneeskunde 
Fundamenteel andere opzet, inrichting 
van het raamplan voor basiscurriculum 

KAMG in samenwerking  
met IOSG, LOSGIO, De 
Geneeskundestudent en 
LAD. 
KAMG in overleg met 
KNMG, FMS, LHV 

�  � � 

Heroverwegen/nadenken over 
herkenbare en aansprekende naam 
specialisatie arts M&G 

KAMG in overleg met 
GGD GHOR, Actiz, 
LOSGIO en De 
Geneeskundestudent  

�  � 

Professionalisering en versterken 
landelijk infrastructuur coschappen en 
stageplaatsen sociale geneeskunde in 
de public health 

KAMG, GGD GHOR NL, 
Actiz in overleg met 
medische faculteiten en 
IOSG 

� � � � 

Ontwikkelen nieuw/actueel 
promotiemateriaal (digitale 
brochure/factsheet/website/facebook
/ ten behoeve van werving 
 

KAMG, LOSGIO, GGD 
GHOR NL, Actiz en 
opleidingsinstituten 

 � � 

Ontwikkelen, opzetten en invoeren 
landelijk programma voor 
kennismaking met de arts M&G/public 
health in de praktijk 
(meeloopdagen/speeddaten) naar 
voorbeeld van de bedrijfsartsen. 

KAMG, LOSGIO, GGD 
GHOR NL, Actiz, NSPOH, 
TNO 

� � � � 

Gericht wervingstraject opzetten en 
uitvoeren ten behoeve van bevorderen 
van de instroom in de opleiding arts 
M&G door bekendheid te geven aan 
landelijk werkgeverschap aios en 
vakgebied: bezoeken medische 
faculteiten, faculteitsraden, 
studieverenigingen, congressen, 
carrièrebeurs, etc.  

KAMG, IOSG, SBOH, 
NSPOH, TNO, LOSGIO 
Geneeskundestudent 

 � � � 

Organiseren van een netwerk van 
ambassadeurs en boegbeelden arts 
M&G/public health 

KAMG in samenwerking 
met het werkveld 
(waaronder GGD GHOR 
NL en ActiZ 

 � � � 

 
 
2. Programmalijn Goed Opleiden en Academiseren 
 
Korte Analyse 
De decentralisatie van zorg en welzijn naar het gemeentelijke/publieke domein, gepaard met 
vernieuwing en complexe medisch-maatschappelijke vraagstukken noodzaken ons inziens om stevig, 
goed en breed opgeleide artsen M&G. Specialisten die vanuit hun sociaalgeneeskundige expertise als 
een spin het web en verbinder, burgers, gemeenten, medische professionals, welzijn….. etc. kunnen 
adviseren en ondersteunen. Zowel praktisch medisch inhoudelijk, gericht op het individu als wel 
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beleidsmatig en onderzoeksgericht. Een volwaardig gesprekspartner zijn voor behandelend 
artsen/medisch specialisten en tegelijkertijd voor de directeur publieke gezozndheid en de 
wethouder. Dit vraagt voor de nabije toekomst om artsen Maatschappij & Gezondheid met een 
volledig sociaalgeneeskundig competentieprofiel en de mogelijkheid om zich te verdiepen in een 
deskundigheidsgebied (jeugd, infectieziekten & milieu, medische advisering,…..)  
Het vakgebied is versnipperd geraakt door ‘losse’ profielopleidingen en titels, waarbij een  
kunstmatige scheiding en onlogische drempel/overgang is ontstaan tussen een eerste fase (de 
profielopleiding) en een twee fase (het specialisme arts M&G). Dit heeft zijn effect op de eenheid, 
gezamenlijkheid en inzetbaarheid van artsen werkzaam in de public health. Daarbij is ongelijkheid 
en onduidelijkheid ontstaan tussen de privaatrechtelijke erkenning van de profielarts en de 
publiekrechtelijke erkenning van de specialist. De Wet BIG kent maar twee smaken: arts en 
specialist, oftewel basisarts en arts M&G. De Wet BIG (er)kent de profielarts niet.  
Uit gesprekken met huidige en toekomstige artsen in opleiding komt steeds weer naar voren dat een 
volwaardige opleiding tot specialist arts M&G bij kan dragen aan de overweging om voor 
sociaalgeneeskundige vervolgopleiding te gaan en een loopbaan in de publieke gezondheid te kiezen. 
Daarbij biedt een 4-jarige opleiding arts M&G veel betere mogelijkheden om integrale leerlijnen 
uit te zetten en de gewenste academisering van het vakgebied daadwerkelijk een impuls te geven. 
Momenteel is er onvoldoende zicht op en mogelijkheid voor ontwikkeling van wetenschappelijk 
talent binnen de sociale geneeskunde. Er is slechts een beperkt aanbod van promovendi in de 
sociale geneeskunde, waardoor er niet genoeg aanbod is voor toekomstige universitaire 
onderzoekers en daarmee ook hoogleraren sociale geneeskunde met een achtergrond als arts M&G. 
Geconstateerd is dat er behoefte is: 
- aan meer verbinding tussen onderzoek, praktijk en beleid, en daarmee ook met opleiding 
- stevige wetenschappelijke basis van het vakgebied 
- gezamenlijke onderzoeksagenda voor de toekomstige uitdagingen binnen sociale geneeskunde en 
public health. 
- behoefte aan combinatie van de opleiding arts M&G en promotietraject, analoog aan de aiotho 
plaatsen bij huisartsgeneeskunde (en ook in het kader van aantrekkelijkheid van het vak). 
 
Doelstelling 

- Eén herkenbare, aantrekkelijke en kwalitatief goede opleiding tot specialist arts M&G. Een 
opleiding die zich kan meten met andere medisch specialistisch opleidingen als basis voor het 
landelijk werkgeverschap. Losse profielopleidingen worden omgebogen naar 
deskundigheidsgebieden/uitstroomdifferentiaties, onderdeel van één 4-jarige opleiding tot 
specialist in en voor de public health. 

- Een opleiding die voldoende binding heeft met en voeding krijgt vanuit de medische 
faculteiten/universiteiten en hoogleraren. 

- Een opleiding die het opleiden tot arts M&G combineert met het doen van 
promotieonderzoek 

 
Activiteiten 
Vanuit de KAMG is reeds een Bestuurlijke Cie voor implementatie van het opleidingsplan ingesteld en 
een implementatieplan opgesteld. Een deel van de implementatieactiviteiten betreft de verdere 
inhoudelijk uitwerking van de deskundigheidsgebieden. De activiteiten in dit programmavoorstel zijn 
gericht op consensus/draagvlak voor de overgang naar het nieuwe opleidingsplan en de 
verbinding/samenhang tussen het landelijk opleidingsplan en het landelijk werkgeverschap voor aios.   
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Tevens hebben KAMG, IOSG en NSPOH met een eerste gedachtewisseling reeds het initiatief 
genomen om een impuls aan de academisering van de sociale geneeskunde/arts M&G te geven.  
 

Wat  Wie Wanneer 
  2017  2018  2019  2020 
Betere aansluiting curriculum 
geneeskunde (basisarts) en medische 
vervolgopleiding arts M&G 

KAMG, IOSG, NFU  � � � 

Ambities 4-jarige opleiding arts M&G 
synchroniseren. Peiling onder 
individuele werkgevers. 
Overeenkomen condities en moment 
van transitie van huidige 
profielopleiding en 2e fase opleiding 
naar een 4-jarige integrale opleiding 
arts M&G.  

Bestuurlijke Cie KAMG 
in overleg met GGD 
GHOR NL en ActiZ 
 
 

� �  

Uitwerken/verbinding maken tussen 
invoering landelijk opleidingsplan arts 
M&G en bekostiging daarvanuit vanuit 
het landelijk werkgeverschap. 
Aandachtspunt uitwerking financiering 
en instroom. 

KAMG met consultatie 
van GGD GHOR NL, 
ActiZ en in overleg met, 
MEVA (evt. beoogd 
landelijk werkgever). 

�  � 

Ontwikkelen van een landelijk raamplan 
voor het instellingsopleidingsplan 
(praktijkopleiding), afgeleid van het 
nieuwe LOP. 

Concillium KAMG, GGD 
GHOR NL, Actiz, NSPOH 
en TNO 
 

� � �  

Voorstel en uitwerken academisering 
(opleiding) arts M&G: 

- Ontwikkelen landelijke 
onderzoeksagenda public 
health 

- Verbinding praktijk, beleid, 
onderzoek 

- Verbinding opleiding arts M&G 
en faculteiten sociale 
geneeskunde 

- Inrichten en bekostigen 
gecombineerde plaatsen 
opleiding/promotie 

KAMG, LOSGIO, IOSG, 
NSPOH, TNO  in overleg 
met GGD GHOR 
NL/ActiZ en 
academische 
werkplaatsen PH 
 
 

�  � � � 

Agenderen, prioriteren, initiëren en 
versterken van het medisch-
wetenschappelijke onderzoek naar  
‘gewone ziekten’ met grote gevolgen 
voor de volksgezondheid 

KAMG, IOSG in overleg 
met NFU, ministerie van 
VWS en in afstemming 
met ZonMw 

 � � � 
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3. Programmalijn Uitdagend Werken  
 
Korte Analyse 
Met het goed en volwaardig opleiden hoort ook passend en uitdagend werk en werkveld. Het werk 
en werkveld zijn flink in ontwikkeling: transities/decentralisaties, transformaties, reorganisaties, 
fusies, zelforganiserende teams, etc. De visie/perspectieven op werk en toekomstig werkveld voor de 
arts M&G in de public health zijn deels verouderd, niet nog onvoldoende verkend en/of gedeeld met 
elkaar. Daarbij is de vraag of de arts M&G ten volle (optimaal) wordt ingezet. Dit vraagt om 
heroverweging, een visie op toekomstig werk in de public health, het benoemen van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden als mede borging van deskundigheidsniveau in wet- en 
regelgeving.  
Daarbij ondervinden meerdere regio’s in Nederland moeite met het vervullen van vacatures voor 
artsen in de publieke gezondheid.  
Dit vraagt naast naamsbekendheid, bekend met het vak, een goed imago, een volwaardige opleiding 
tot specialist en academisering, ook investeren in uitdagend werk en uitdagende werkomgeving met 
perspectieven die passen bij de competenties en ambities van een goed opgeleide arts. 
 
Doelstelling 

- Komen tot een helder gezamenlijk kader/perspectief voor het toekomstig werk/werkveld van 
de arts M&G: nuttig, noodzakelijk en aantrekkelijk.  

 
Activiteiten 
 

Wat  Wie Wanneer 
  2017  2018  2019  2020 
Proeftuinen innovatief werken en 
brede, duurzame inzetbaarheid arts 
M&G in/voor de public health 

KAMG in samenwerking 
met werkveld 

 � � � 

Versterken/onderbouwen/laten zien 
positie arts M&G in professionele 
organisaties en werkveld public health 
(is samenhang met andere PH-
professionals).  
 

KAMG in samenwerking 
met werkveld en 
VV&VN 

 � � 

Ontwikkelen modern/aantrekkelijk 
beroepsprofiel, gebaseerd op een 
gezamenlijke visie op public health. 

KAMG in overleg met 
werkveld (waaronder 
GGD GHOR NL, ActiZ), 
VWS, VNG,   

 � �  

Vastleggen/borgen deskundigheids-
/kwaliteitseisen in wet- en regelgeving 

KAMG in overleg met 
VWS 

 � � � 

Herijken en ontwikkelen veldnormen 
publieke gezondheid 

KAMG in samenwerking 
met werkveld en 
kennisinstituten 

 � � � 


