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Samenvatting 

Aanleiding en opdracht 

De instroom in de medische vervolgopleiding arts maatschappij en gezondheid (arts M&G) 
blijft al jaren achter bij de ramingen van het Capaciteitsorgaan. Dat geldt voor alle 
profielopleidingen in de 1e fase en voor de 2e fase. Dat betekent dat er minder artsen 
opgeleid worden dan er naar verwachting nodig zijn met als gevolg dat het potentieel van de 
publieke gezondheidszorg niet volledig benut wordt. 

Een deel van de 1e en 2e fase opleidingsplaatsen wordt publiek gefinancierd door het 
ministerie van VWS: opleiding voor jeugdartsen, artsen infectieziektenbestrijding, artsen 
tuberculosebestrijding en medisch milieukundigen. Om de instroom van deze gefinancierde 
opleidingen te verhogen en de kwaliteit van de opleidingen te bevorderen heeft VWS beleid 
ontwikkeld.  

Speerpunten in het beleid zijn: 

• Een landelijk werkgeverschap voor nieuwe artsen in opleiding tot sociaal geneeskundige 
(aios). 

• Kwaliteit verbeteren van de opleidingen tot arts M&G en aantrekkelijker maken van het 
beroep en de opleidingen voor geneeskundestudenten en basisartsen. 

• Meer coördinatie en afstemming met betrekking tot de instroom en capaciteit van de 
opleiding in de praktijk. 

Het eerste punt is bij de SBOH (stichting beroepsopleiding huisartsen) belegd. Voor de 
andere twee punten is besloten een nieuwe opleidingsinfrastructuur te ontwerpen. Het 
ministerie van VWS heeft advies gevraagd voor de inrichting van deze 
opleidingsinfrastructuur met betrekking tot:  

• De organisatiestructuur die nodig is voor opleidingsinstituut overstijgende taken; 
• Welke taken opleidingsinstituut overstijgende taken in deze structuur ondergebracht 

kunnen worden; 
• De aansluiting en samenwerking van opleidingsinstituten met de academische sociale 

geneeskunde in de UMC’s. 

Belangrijk criterium bij dit advies is dat de infrastructuur robuust is en ruimte biedt voor 
toekomstige ontwikkelingen. 

Gesprekken met stakeholders 

Er zijn interviews gehouden met stakeholders uit het veld. Landelijk werkgeverschap, 
oprichten van een nieuwe stichting voor het uitvoeren van boven-institutionele taken, 
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academisering worden breed gesteund. Wel wordt aangegeven dat er meer moet gebeuren 
om de gestelde doelen te realiseren. 

Omgevingsanalyse ten behoeve van de opleidingsinfrastructuur 

Er is een korte, globale omgevingsanalyse uitgevoerd waarbij met name is gekeken naar 
recente adviezen ten aanzien van ontwikkelingen in zorgopleidingen en het wettelijk kader 
van de publieke gezondheidszorg.  

De commissie Kaljouw en later Kervezee hebben twee toonaangevende rapporten 
uitgebracht over de innovatie van zorgberoepen opleidingen. De rapporten beschrijven de 
zorg van de toekomst in vier zorgdomeinen; voorzorg, gemeenschapszorg, laag-complexe 
zorg en hoog-complexe zorg. Door de zorg te organiseren vanuit de zorgvraag en het 
functioneren van mensen verschuift het zwaartepunt van de zorg naar voorzorg en 
gemeenschapszorg en verdwijnen de bestaande schotten tussen nulde, eerste en tweede lijn, 
door geïntegreerde zorg te leveren. En voor geïntegreerde zorg is een continuüm van 
bekwaamheden noodzakelijk voor zorgprofessionals. 

Bij de vier zorggebieden van Kaljouw zijn twee dominante financiers betrokken, gemeenten 
en zorgverzekeraars en diverse wettelijke kaders. 

 Gemeenten zijn sterk betrokken bij voorzorg en gemeenschapszorg, zorgverzekeraars bij 
laagcomplexe- en hoogcomplexe zorg. Beide financiers krijgen steeds meer met elkaar te 
maken als het gaat om geïntegreerde zorg.  

Om integrale dienstverlening te kunnen realiseren, zijn er verbindingen nodig op uitvoerend 
niveau binnen het gemeentelijk sociaal domein en tussen het sociaal domein en 
zorg/medisch domein dat door de zorgverzekeraars wordt gefinancierd. Er zijn verbindingen 
nodig op beleidsniveau binnen gemeenten en regio, en tussen beleid en uitvoering om de 
beweging van nazorg naar voorzorg in gang te zetten. Naast meer verbindingen op beleids-
en uitvoerend niveau ook meer flexibiliteit en innovatie. 

Daarmee komen we bij een andere belangrijke ontwikkeling: het verschuiven van taken van 
Rijk naar gemeenten. Eén van de doelen van de decentralisatie van taken van Rijk naar 
gemeenten in de afgelopen jaren is het versterken van de zorggebieden voorzorg en 
gemeenschapszorg. Gemeenten worden op die manier in positie gebracht om meer 
verbindingen te organiseren tussen niet alleen de sociale domeinen, maar ook tussen het 
sociaal domein en het zorg/medisch domein, conform hun taak in de wet publieke 
gezondheid. Maar hebben gemeenten bij het uitvoeren van hun taken niet te veel last van de 
verschillende wettelijke kaders? 

Wat betreft de afstemming van de wettelijke kaders en de afstemming tussen de WMO 2015, 
de Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid (Wet PG) deed de Raad voor het Openbaar 
Bestuur onlangs enkele aanbevelingen aan het ministerie van VWS ter verbetering van de 
integrale zorg.  
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De belangrijkste voor dit advies zijn:  

1. Verbreed het begrip integrale dienstverlening uit de WMO 2015 (artikel 2.1.2, vierde lid, 
onder a) naar andere zorgwetten en wetten in het sociale domein op het gebied van 
maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.  

2. Integreer de kennis en kunde van de publieke gezondheid in het maatschappelijk en 
jeugddomein. Toelichting: integrale dienstverlening bij gemeenten gebeurt vooral in het 
sociale domein. In het domein van de publieke gezondheid is veel kennis beschikbaar 
over preventie en jeugdgezondheidszorg die meer benut kan worden voor 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Kwetsbare groepen waar 
gezondheidsdiensten zich op richten zouden meer in samenhang met maatschappelijke 
ondersteuning kunnen worden benaderd. 

Voorstellen inrichting opleidingsinfrastructuur  

Op basis van de interviews met stakeholders in het veld  (hoofdstuk 1)  en de 
omgevingsanalyse (hoofdstuk 2) worden in hoofdstuk 3 voorstellen gedaan t.a.v.de vragen 
die door de stuurgroep zijn gesteld.   

1. Welke organisatiestructuur is nodigt voor opleidingsinstituut overstijgende taken? 

Voor het uitvoeren van opleidingsinstituut overstijgende taken wordt geadviseerd een 
stichting op te richten, vergelijkbaar met de Stichting Samenwerkende Opleidingen tot 
specialist Ouderengeneeskunde (SOON) en Stichting Huisartsopleiding Nederland. 

Het doel van de stichting is het faciliteren en stimuleren van samenwerking tussen de 
opleidingsinstituten voor arts M&G en het bevorderen van de instroom, de kwaliteit en de 
uitvoering  van de opleiding arts M&G.  

2. Welke taken opleidingsinstituut overstijgende taken in deze structuur ondergebracht 
kunnen worden? 

De taken die bij de stichting worden ondergebracht betreffen die taken welke op grond van 
kwaliteit, doelmatigheid en kostenefficiency het beste centraal kunnen worden geregeld. De 
taken zijn te verdelen in drie hoofdtaken: 

a. Taken die de uitvoering van de opleiding ondersteunen. 

b. Taken ter bevordering van de kwaliteit en instroom van de opleiding. 

c. Het onderhouden van contacten en signaleren van ontwikkelingen die relevant zijn 
voor de opleiding. 

3. Hoe kan de aansluiting en samenwerking van opleidingsinstituten met de academische 
sociale geneeskunde in de UMC’s  kan worden geborgd? 

Ter bevordering van de aansluiting van de opleiding arts M&G met de academische sociale 
geneeskunde wordt geadviseerd een werkgroep Academisering in te richten. Het doel van de 
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werkgroep is optimale integratie van opleiding, academie en praktijk. De werkgroep kan 
ingesteld worden vanuit de stichting (taak 2). 

4. Ter versterking van de opleidingsinfrastructuur en in aanvulling op de voorstellen wordt 
geadviseerd om een onderwijsadviesraad (opleiding) arts M&G in te richten. In deze 
adviesraad zijn de wettelijke, financiële, uitvoerende en professionele organisaties van de 
publieke gezondheidszorg vertegenwoordigd met als doel om de aansluiting van de 
opleiding bij maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de gezondheidszorg 
te garanderen. Voorgesteld wordt een commissie met een voorzitter vanuit de IOSG, met 
als ambtelijk secretaris de directeur van de stichting SGON. 

Aanbevelingen 

In aanvulling op de opdracht van het ministerie van VWS kwamen uit de gesprekken niet 
alleen voorstellen naar voren, maar ook een aantal aanbevelingen die van belang zijn voor 
een toekomstgericht opleidingsinfrastructuur en de implementatie daarvan: 

1. Het is belangrijk om op korte termijn tot een akkoord te komen over valuteerbare arbeid 
en een heldere, adequate overgangsregeling m.b.t.de huidige profielen.  

2. Diverse gesprekspartners vinden dat de financiering en het landelijk werkgeverschap 
moet worden uitgebreid naar de totale opleiding arts M&G. Op korte termijn ligt het in 
elk geval voor de hand om het landelijk werkgeverschap uit te breiden naar de 
opleidingen in het deskundigheidsgebied  Medische expertise kindermishandeling en 
huiselijk geweld en Forensische geneeskunde (MG).  

3. GGD GHOR Nederland en Actiz vragen om een nader uitgewerkt voorstel te maken voor 
een flankerend programma  dat als doel heeft om een visie op de positie en rol van 
artsen M&G te ontwikkelen, in het sociale domein en in de verbinding tussen het sociale 
domein en de zorg, gezien de ontwikkelingen in het veld vanaf 1 januari 2015 en de te 
verwachten ontwikkelingen. Daarbij rekening houdend met de rol van gemeenten, en de 
verschuiving van nazorg naar voorzorg.  

4. Onderzoek of de nieuwe opleidingsstructuur ook  zorgt voor negatieve bijwerkingen, 
zodat deze kunnen worden weggenomen.  
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Inleiding 

1. Aanleiding 

In 2014 schreef het NIVEL haar rapport “knelpunten rond de opleidingsplaatsen voor 
jeugdartsen, infectieziekten artsen, medisch milieukundigen en tuberculoseartsen”. 
Aanleiding voor dit rapport was dat de jaarlijkse instroom in de opleiding tot de hiervoor 
genoemde artsen, achter loopt bij wat VWS aan opleidingsplaatsen beschikbaar stelt op basis 
van het ramingsadvies van het capaciteitsorgaan. Het NIVEL heeft in opdracht van VWS de 
belemmeringen voor een adequate instroom onderzocht. Belangrijkste conclusie is dat de 
achterblijvende instroom in de profielarts en M&G-opleidingen op centraal niveau wél, maar 
op decentraal niveau niet als problematisch wordt ervaren. Daarvoor ziet NIVEL drie 
oorzaken: 

1. De relatieve kosten voor het behalen van een opleidingsaccreditatie en het in de praktijk 
opleiden van artsen zijn voor sommige organisaties te hoog. 

2. Instellingen leiden op naar eigen behoefte, de urgentie van landelijk dreigende tekorten 
worden niet ervaren. 

3. Er is weinig coördinatie tussen en van publieke gezondheidsorganisaties. 

Daarop aansluitend komt NIVEL met de aanbeveling cq. oplossingsrichting “vanuit de 
veldpartijen, branche-en beroepsorganisaties zou een regieorgaan in het leven kunnen 
worden opgeroepen”. 

Begin 2016 hebben GGD GHOR, Actiz en KAMG, naar aanleiding van het rapport van NIVEL, 
aan de minister van VWS advies uitgebracht over welke vorm van regie mogelijk is en op 
welke wijze deze het beste vormgegeven kan worden. In haar reactie op het advies van de 
partijen memoreert de minister van VWS het knelpunt dat de instroom in de opleidingen in 
de bestaande situatie afhankelijk is van de afweging van de afzonderlijke werkgevers om een 
werknemer al dan niet een opleidingsmogelijkheid aan te bieden. Ook wijst ze op andere 
knelpunten uit het NIVEL-onderzoek. Zij wil met de diverse betrokkenen in de sector een 
breder traject starten waarin naast de organisatie en financiering van de vier werkvelden die 
binnen de wet publieke gezondheid (WPG) vallen, ook gekeken wordt naar o.a.de positie van 
publieke gezondheid in de opleiding tot basisarts; academisering van de publieke 
gezondheidszorg (PG)opleidingen; de beroepsprofielen en de borging. In dat kader stelt de 
minister voor om vanaf 2018 de stichting SBOH  te vragen de rol in te vullen van landelijk 
werkgever voor de nieuwe aios (artsen in opleiding tot specialist) voor de publieke 
gezondheidszorg. In de brief geeft de minister aan dat haar voor ogen staat dat de 
beroepsorganisatie (KAMG) hiertoe samen met UMC’s, opleidingsinstituten, aios, bestuurders 
van GGD-regio’s (wethouders) en aanbieders het traject start.  
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2. Opdracht 

Op initiatief en onder leiding van VWS is voor het traject een stuurgroep gestart. Actiz, GGD 
GHOR Nederland en KAMG, LOSGIO, NSPOH en TNO zijn lid van de stuurgroep.  
Als doel heeft de stuurgroep geformuleerd (zie bijlage 1): 

Tot stand brengen van een robuuste opleidingsinfrastructuur, om te komen tot: 

1. Hogere kwaliteit van de medische vervolgopleidingen voor de PG-zorg (o.a. integraal 
opleidingsplan en academisering) en aantrekkelijker maken van de medische beroepen 
en opleidingen voor de publieke gezondheidszorg voor geneeskunde studenten en 
basisartsen. 

2. Meer coördinatie en afstemming met betrekking tot de instroom en capaciteit van het 
opleiden in de praktijk.  

De stuurgroep heeft besloten aan Paul van der Velpen te vragen om als verkenner op te 
treden en haar uiterlijk in december 2017 uitgewerkte voorstellen te doen (zie bijlage 1): 

1. Voor een organisatiestructuur als kader waarbinnen opleidingsinstituut-overstijgende 
taken ter hand kunnen worden genomen. Deze moeten robuust zijn om veranderingen 
in de opleiding te kunnen realiseren; 

2. Welke opleidingsinstituut-overstijgende taken bij deze organisatiestructuur kunnen 
worden ondergebracht?; 

3. Hoe de aansluiting en samenwerking van opleidingsinstituten met relevante sociaal 
geneeskundige instituten van UMC’s kan worden geborgd (academisering)? 

 
Vervolgens zullen de financiële gevolgen van de door de stuurgroep overgenomen 
aanbevelingen door de SBOH in kaart gebracht worden en in de gesprekken met VWS 
meegenomen worden. In het voorjaar 2018 moet de definitieve subsidie bepaald worden. 
Tevens zal dan een overkoepelende stichting zijn opgericht die in de zomer de werving en 
selectie van aios lichting 2019 kan starten. 

3. Scope 

Door het instellen van de stuurgroep geeft de minister gevolg aan de aanbeveling van NIVEL 
om een regie-orgaan in te stellen, maar anderzijds geeft de minister ook aan dat dit niet 
voldoende zal zijn om de knelpunten aan te pakken. De stuurgroep zelf vindt dat ook. Met 
de term opleidingsinfrastructuur wordt een breder kader geplaatst dan alleen een regie-
orgaan. Het geeft mijn inziens aan dat er meerdere stakeholders moeten worden betrokken 
om de knelpunten weg te nemen. Bínnen de opleidingsinfrastructuur, maar dus in relatie met 
andere stakeholders, plaatst de stuurgroep een organisatiestructuur. Als volgende stap heeft 
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de stuurgroep besloten tot een verkenning. Om te zorgen dat die verkenning binnen een 
korte periode (half september 2017-december 2017) is een scope bepaald: 

1. De sociale geneeskunde kent twee hoofdstromen, arbeid en gezondheid (A&G) en 
maatschappij en gezondheid (M&G). Binnen de hoofstroom A&G bestaan twee BIG-
erkende geneeskundig specialismen: bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde. 
De hoofdstroom M&G kent één BIG-erkend specialisme: arts M&G. Binnen dat 
specialisme zijn in 2007 door het CGS zeven (privaatrechtelijke) profielregisters 
geopend. Later is daar een 8e profiel (donorgeneeskunde) aan toegevoegd. Voor de wet 
BIG blijft de profielarts basisarts. Daarnaast kent het specialisme arts M&G een vrije 
richting. Dat wil zeggen een ongedeelde 4 jarige opleiding tot arts M&G, zonder profiel. 
Na het succesvol afsluiten van de (tweede fase) M&G-opleiding kan de (profiel)arts 
registratie aanvragen in het specialistenregister M&G van de RGS. Binnen de 
hoofdstroom M&G subsidieert het ministerie van VWS vier van de acht  
profielopleidingen en de bijbehorende tweede fase opleidingen: jeugdarts, arts 
infectieziekten bestrijding, medisch milieukundige, arts tuberculosebestrijding. Deze 
vier profielen vallen binnen de wet publieke gezondheid. De vier andere profielen van de 
acht profielen alsmede de vrije richting van opleiding arts M&G worden buiten de scope 
van dit traject gelaten. Ook de opleiding bedrijfsgeneeskunde en opleiding 
verzekeringsgeneeskunde worden buiten beschouwing gelaten.  

2. De KAMG werkt ook aan een nieuw landelijk opleidingsplan arts Maatschappij en 
Gezondheid. Dit kent een eigen traject en valt buiten de reikwijdte van de opdracht aan 
de verkenner. De infrastructuur moet voldoende robuust zijn om de uitkomsten van dit 
traject te kunnen implementeren.(zie bijlage 1). 

De voorstellen van de verkenner in deze rapportage zijn dus gericht op de vier door VWS 
gefinancierde profielen van de opleiding arts M&G. Buiten de scope van het advies vallen: 

a. De niet door VWS gefinancierde profielen van M&G. 
b. Het nieuwe landelijk opleidingsplan arts M&G in ontwikkeling. 
c. De opleidingen in de hoofdstroom A&G. 

Belangrijke randvoorwaarde voor het advies over de organisatiestructuur is dat de 
voorgestelde structuur robuust moet zijn, om mee te bewegen met toekomstige 
veranderingen in de opleidingen (zoals vanwege het nieuwe opleidingsplan en 
ontwikkelingen in de praktijk). 

4. Werkwijze  

Als eerste stap in de verkenning heb ik er voor gekozen om te spreken met de organisaties 
die vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep (Actiz, GGD GHOR Nederland, KAMG, LOSGIO, 
TNO en NSPOH). Gesprekspartners zijn bestuursvoorzitter of directeur of 
eindverantwoordelijk voor opleidingen, en kunnen worden beschouwd als vertegenwoordiger 
van de organisaties. Het gaat om: Jeannette de Boer en Petrien Uniken Venema (NSPOH), 
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Symone Detmar, Karien Wielaart en Menno Reijneveld (TNO), Elise Buiting (KAMG), Saskia 
Boelema (Actiz), Hugo Backx (GGD GHOR Nederland), Nienke vd Berg en Sabine Bantjes 
(LOSGIO). Al snel werd duidelijk dat ook de inbreng vanuit de UMC’s van belang is. Daarom 
is gesproken met de voorzitter van het Interfacultair Overleg Sociale Geneeskunde (Koos vd 
Velden). In de opleidingscommissie van de KAMG zijn alle wetenschappelijke verenigingen 
vertegenwoordigd. Daarom  zijn Clementine Wijkmans en Mariëlle Jambroes (Concilium van 
de KAMG) geïnterviewd. 

Omdat KNMG en College Geneeskundig Specialismen belangrijke stakeholders zijn binnen de 
opleidingsinfrastructuur is ook gesproken met Rene Heman en Marc Soethout. Beiden geven 
aan dat ze hun bijdrage hebben geleverd op persoonlijke titel. Met Eric vd Geer, voorzitter 
bestuur Stichting Opleiding Ouderengeneeskunde Nederland (SOON) is gesproken omdat 
door een aantal mensen SOON wordt gezien als voorbeeld voor een nieuwe 
organisatiestructuur.  

De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een vragenlijst (zie bijlage 2). De 
gespreksverslagen zijn door alle gesprekspartners goedgekeurd en in bezit van de 
verkenner. Tijdens de verkenning is met nog meer mensen gesproken (o.a. Frank van 
Leerdam, Louise Gunning-Schepers, Masha Kamphuis, Ines Rupp) of omdat ze actief contact 
met me zochten of omdat ik dacht dat ze aanvullende informatie konden geven.  

Daarna heb ik een gesprek gehad met de voorzitter van de stuurgroep (Henk Soorsma, 
Michiel Geschiere) om mijn eerste bevindingen te delen. Dat heb ik mondeling gedaan, met 
een korte PowerPointpresentatie. Het leek me goed om dit te doen, zodat ik de 
tussenrapportage zo kon inrichten dat er een rapportage zou komen waarmee de stuurgroep 
aan de slag kon. Daarbij heb ik geen namen genoemd, geen gespreksverslagen gedeeld. 

Daarna heb ik de tussenrapportage geschreven en half november aan de gesprekspartners 
toe gestuurd, met het verzoek om uiterlijk 20 november te reageren. Op deze manier wilde 
ik zorgen dat de informatie uit alle gesprekken zou worden gedeeld met alle 
gesprekspartners, en de gesprekspartners me konden corrigeren als ik te ver van de 
opdracht zou afdwalen of aanbevelingen zou doen die geen relatie zouden hebben met 
gesprekken of opdracht. Vervolgens heb ik concept-rapportage geschreven en naar de 
gesprekspartners gestuurd met verzoek voor 19 december te reageren. Die reacties heb ik 
verwerkt in de definitieve rapportage die ik 22 december naar Henk Soorsma heb gestuurd, 
als voorzitter van de stuurgroep. 

5. Rapportage 

In hoofdstuk 1 wordt verslag gedaan van de opvattingen van de gesprekspartners t.a.v. een 
nieuwe opleidingsinfrastructuur. Daarbij wordt de structuur van de gebruikte vragenlijst 
gevolgd. In hoofdstuk 2 wordt, op basis van ’n zeer kort literatuuronderzoek, een globale 
schets gegeven van ontwikkelingen in het veld. In hoofdstuk 3 staan de voorstellen waarom 
in de opdracht wordt gevraagd en in hoofdstuk 4 staan vier aanvullende aanbevelingen.  
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Hoofdstuk 1. Wensen, ideeën t.a.v. opleidingsinfrastructuur en 
organisatiestructuur 
 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de mening van de gesprekspartners ten aanzien 
van zeven onderwerpen: de doelen van de opleidingsinfrastructuur, het landelijk 
werkgeverschap, boven-institutionele taken, academisering, taken van de 
opleidingsinstituten, rollen en bevoegdheden en tenslotte de scope van deze verkenning. Per 
onderwerp wordt aangegeven in hoeverre er overeenstemming is tussen de gesprekspartners 
en welke aandachtspunten, kanttekeningen er worden geplaatst. Het hoofdstuk sluit af met 
de randvoorwaarden die uit de interviews naar voren kwamen. 

1. Doelen 

De doelen van een opleidingsinfrastructuur die door de gesprekspartners worden genoemd 
zijn te clusteren tot drie hoofddoelen:  

1. Instroom: voor huidige opleidingen moet instroom omhoog; voor een eventuele 
toekomstige nieuwe opleiding arts M&G moeten nieuwe berekeningen worden gemaakt 
door capaciteitsorgaan (o.a. vanwege taakschikking). 
• “Logische plek en moment van opleiding arts M&G in keuzetraject van basisartsen”. 
• “Bekendheid en aantrekkelijkheid vergroten van de opleiding arts M&G”.  
• “Aantrekkelijker opleiding door op meerdere plekken opleiding te kunnen volgen”. 
 

2. Versterken kwaliteit van de opleiding en daarmee van het vak arts M&G 
• “Betere verbinding met universiteiten”. 
• “Academisering. Echte verbinding met de universiteiten, promotieplekken”. 
• “Meer verbinding met andere medische disciplines”; “sterkere relatie met klinieken”. 
• “Betere selectie”. 
• “Professionalisering van de opleiding”. 

 
3. Opleiding beter en sneller kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden 

• “Sterkere relatie met het veld (via academische werkplaatsen)”. 

Diverse gesprekspartners zien relaties tussen de doelen, zoals “als de kwaliteit van de 
opleiding wordt versterkt, zal de instroom ook omhoog gaan”.  
Door de meeste gesprekspartners is als aandachtspunt mee gegeven dat er meer moet 
gebeuren dan alleen een sterkere vervolgopleiding om deze doelen te realiseren. O.a. meer 
sociale geneeskunde in de basisopleiding, financiering van de gehele vervolgopleiding, beter 
arbeidsmarktperspectief arts M&G en betere borging van deskundigheidseisen in het domein 
de publieke gezondheid (door wetgeving, regelgeving, veldnormen en/of inspectiekader). 
 



 13 

2. Landelijk werkgeverschap 

Het besluit van de minister om voor de nieuwe aios voor de publieke gezondheidszorg te 
komen tot een landelijk werkgeverschap wordt door iedereen waarmee is gesproken, 
ondersteund. Dat geldt ook voor het besluit om het landelijk werkgeverschap neer te leggen 
bij de SBOH.  
Men gaat ook akkoord met de bijbehorende taken van SBOH: 

a. Dienstverband voor de duur van opleidingsovereenkomst. 
b. Eigen cao: gelijk salaris en secundaire voorwaarden. 
c. Eigen P&O medewerkers. 
d. Verzuimbegeleiding en re-integratie. 
e. Aandacht voor veilige werkomgeving.  
f. Advies over risico’s zwangere aios. 

 
Voordelen die worden gezien door de gesprekspartners: 

• “In de opleidingsperiode krijgt, op deze manier, de opleiding meer aandacht dan de 
productie”. 

• “Biedt mogelijkheid voor een gevarieerdere, bredere opleiding”. 
• “Maakt het mogelijk om de opleiding diverser in te richten en meer verbindingen te 

leggen”. 

3. Boven-institutionele taken 

Alle gesprekspartners geven aan dat er taken zijn die nu worden uitgevoerd door de 
opleidingsinstituten (NSPOH en TNO), maar die beter boven-institutioneel kunnen worden 
georganiseerd. Op de invitational conference (21 september 2017) zijn zeven boven-
institutionele taken door Kees Esser (raad van bestuur SBOH) gepresenteerd. Ze zijn 
geïnspireerd op de taken die door SOON en stichting Huisartsopleiding Nederland worden 
uitgevoerd: 

a. Werving, selectie, toewijzing aios. 
b. PR voor de opleiding. 
c. Toetsing aios. 
d. Ontwikkeling curriculum. 
e. Werving en scholing van opleiders. 
f. Overleg universiteiten/hoogleraren. 
g. Overleg met beroeps-en brancheorganisaties. 
 
In de gesprekken zijn de zeven hierboven genoemde taken voorgelegd. Voor het boven-
institutioneel uitvoeren van vier taken is breed draagvlak. Van twee taken (c en e) vindt de 
NSPOH dat ze maar ten dele boven-institutioneel zijn.  
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De taak “ontwikkeling curriculum” levert bij diverse gesprekspartners onduidelijkheid op 
over de verantwoordelijkheden van KAMG, opleidingsinstituten en nieuwe stichting. Er 
worden diverse begrippen gebruikt: o.a. onderwijscurricula, curriculum, landelijk 
opleidingsplan, instellingsopleidingsplan etc. 

TNO vraagt zich wat betreft de taak “ontwikkeling curriculum” af hoe gedetailleerd dat 
curriculum is. NSPOH wijst erop dat zolang de huidige regelgeving van kracht blijft de 
wetenschappelijke verenigingen (KAMG) het competentieprofiel en landelijk opleidingsplan 
vaststellen, en de instituten het curriculum invullen dat weer goedkeuring behoeft van de 
wetenschappelijke verenigingen. 

Als het gaat om de governance van de boven institutionele taken, denken alle 
gesprekspartners aan een nieuwe stichting, waarbij SOON en stichting Huisartsopleiding 
Nederland regelmatig als voorbeeld worden genoemd. Alle gesprekspartners vinden het 
prima dat de subsidie voor deze boven-institutionele taken van de SBOH komt.  

4. Academisering 

De noodzaak tot academisering wordt unaniem gedeeld. Wat er onder wordt verstaan 
verschilt weliswaar tussen de gesprekspartners maar grofweg gaat het om het curriculum en 
de structuur.  

Academisering van het curriculum: 

• Toegang tot wetenschappelijke literatuur. 
• Wetenschappelijke stages/onderzoek (ook al ga je later geen onderzoek doen) onder 

verantwoordelijkheid van een UMC of academische werkplaats. 
• Promotieonderzoek mogelijk te combineren met opleiding (à la huisartsenopleiding)/ 

aiotho-plaatseni). Bij de specialistenopleiding promoveert 50% van de aios of is al 
gepromoveerd. Bij de huisartsenopleiding is als norm gesteld dat 10% van de aios 
promoveert. 

• Academische vaardigheden praktijkopleiders vergroten. 
• Onderzoek naar kwaliteit van de opleiding. 

 
Academisering via de structuur:  

Argument dat vaak wordt genoemd om een nieuwe stichting op te richten is dat door de 
nieuwe stichting te verbinden met de UMC’s, de universiteiten beter bij de opleidingen 
worden betrokken en zo uitvoering gegeven wordt aan de wens tot academisering. (KAMG, 
LOSGIO, GGD GHOR, TNO, IOSG, Concilium, AMC-sg, Soethout). Daarnaast is de sociale 
geneeskunde dan mogelijk ook, via de umc’s, meer in verbinding met het curriculum tot 
basisarts en zo meer zichtbaar voor studenten in de basisopleiding geneeskunde. 
Academisering wordt zo als taak toegevoegd door de gesprekspartners aan de zeven taken. 
In elk geval wordt alleen overleg met universiteiten als onvoldoende beschouwd. Ook wordt 
gewezen op de relatie met de academische werkplaatsen omdat daarin universiteiten en 
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instellingen al samenwerken. Heman pleit voor het verbinden met de acht opleidingsregio’s: 
Daar zouden sociaal geneeskundigen in opgenomen moeten worden. Goed voor de 
onderlinge contacten tussen aios. Nu alleen gericht op aios die in ziekenhuizen werken. 
Huisartsen worden nu wel gekoppeld aan opleidingsregio’s.  

Om de betrokkenheid van de umc’s te vergroten moet er bestuurlijke betrokkenheid zijn van 
de UMC’s. Die is er nu niet. Daardoor heeft de inbreng van een academische groep sociale 
geneeskunde nu binnen het UMC de status van “liefdewerk oud papier”, aldus één van de 
gesprekspartners. Het wordt niet (h)erkend als een inbreng namens c.q. een taak vanuit het 
UMC. Betrokkenheid bestuurlijk is nodig om die (forse) taak adequaat te faciliteren, wellicht 
zelfs op te nemen in de leeropdracht. Zou goed zijn als de stichting als taak op zich neemt 
om de betrokkenheid van UMC’s te vergroten. 

5. Taken opleidingsinstituten 

Op dezelfde invitational conference werden door Kees Esser ook de taken gepresenteerd 
voor de opleidingsinstituten. Ook in dit geval is gekeken hoe dit is geregeld tussen 
Huisartsopleiding Nederland en de opleidingsinstituten (UMC’s) en tussen SOON en de 
opleidingsinstituten (UMC’s). 

a. Koppelt aios aan opleider/opleidingsplek.  
b. Visiteert opleidingsplekken.  
c. Verzorgt onderwijs aan aios en opleiders. 
d. Beoordeelt studievoortgang aios.  
e. Onderhoudt contact met opleider over aios.  
f. Treedt op bij conflicten en geschillen.  

Door alle gesprekspartners worden deze taken gezien als taken van de opleidingsinstituten. 

NSPOH geeft aan dat er een aantal nieuwe taken komen voor de opleidingsinstituten, waar 
ervaring mee moet worden opgedaan en die meer tijd kosten. Zoals taak a. NSPOH vraagt 
zich af wat taak b precies inhoudt. Wel veel meer contact gaan onderhouden, maar dat is 
nog geen visitatie. Wel een signaleringsfunctie? Bij blijvende tekortkomingen in 
randvoorwaarden moet er een sanctiemogelijkheid zijn en een ‘loket’ waar signalen kunnen 
worden neergelegd? RGS?  Ten aanzien van de taak “Treedt op bij conflicten en geschillen” 
vraagt de NSPOH zich af wat dan formeel de bevoegdheden van het opleidingsinstituut zijn. 
Instelling voordragen bij college geneeskundige specialismen om erkenning als opleider of 
instelling af te nemen? 

6. Rollen en verantwoordelijkheden 

In de gesprekken die zijn gevoerd is ook ter sprake gekomen hoe de verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden op dit moment zijn verdeeld in het veld van de opleiding(en) sociale 
geneeskunde. Uit de antwoorden bleek dat niet voor iedereen altijd duidelijk was hoe de 
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rollen zijn verdeeld tussen VWS, capaciteitsorgaan, college geneeskundig specialismen, 
KAMG etc. Daarom presenteer ik hier niet de antwoorden op deze vraag. In bijlage 3 heb ik 
een begrippenlijst opgenomen.   

7. Scope van de verkenning 

Aan alle gesprekspartners is de vraag voorgelegd wat zij vinden van de scope van de 
verkenning. Alle gesprekspartners vinden de huidige scope te smal. Vaak wordt aangegeven 
dat alleen naar de opleiding van artsen gekeken kan worden als ook naar de opleiding van 
verpleegkundigen wordt gekeken: als er breder en langer opgeleide (jeugd)artsen zijn ligt 
meer taakherschikking voor de hand. Dat kan alleen als er ook geïnvesteerd wordt in de 
opleiding van verpleegkundigen.  

GGD GHOR: Naast de vier profielen waar we het nu over hebben, zou je het zeker ook over 
forensische geneeskunde willen hebben maar wellicht ook de andere profielen (indicatie en 
advies en beleid en advies) die onder de arts M&G vallen. Het gaat om één specialisme. Dat 
uit elkaar trekken is vreemd, zeker ook gezien de meer generieke tweede fase. En ook kijken 
naar vertrouwensartsen.  

8. Randvoorwaarden 

Door verschillende gesprekspartners is gewezen op randvoorwaarden die van belang zijn om 
e.e.a. goed te laten verlopen.  

GGD GHOR: We moeten ook oog hebben voor de categorie (basis)artsen die relatief laat 
besluit om opleiding te gaan volgen. Het gaat ook om zijinstroom, dat moet mogelijk zijn en 
blijven.  Ook aandacht nodig voor het fenomeen ZZP’ers en hoe dat uitwerkt in opleiding en 
herregistratie.  

Wettelijke verankering is belangrijk om te borgen dat voldoende goed opgeleide artsen 
werkzaam zijn en blijven in de publieke gezondheidszorg. De huidige wetgeving biedt nu 
onvoldoende borging. Zeker bij de jeugdgezondheidszorg is er het risico dat vooral met 
basisartsen gewerkt gaat worden.  

Actiz (reactie Maurice Damen, bestuurslid Actiz jeugd): We praten over het opleiden van 
jeugdartsen zonder dat we met elkaar weten hoe de zorg voor jeugd er in de toekomst uit 
gaat zien. Die helderheid is nodig om te weten hoe de opleiding van jeugdartsen eruit zou 
moeten komen te zien zowel qua duur als qua inhoud. Daarnaast kun je geen plannen 
maken over het opleiden van jeugdartsen zonder dat je weet wat dat betekent voor andere 
disciplines in de zorg voor jeugd. Je kunt dus beter beginnen bij de zorg voor jeugd, hoe ziet 
die eruit over bv 10 jaar, welke deskundigheid hoort daarbij, welke beroepsgroepen bieden 
die deskundigheid en als allerlaatste en wat betekent dat voor een opleiding. 

TNO: KAMG heeft een mooie opleiding uitgedacht, maar de vraag is of de instellingen het 
willen en er geld voor over hebben. Schatting van TNO is dat een instelling voor 
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jeugdgezondheidszorg prima uit de voeten kan met 80% 1e fase jeugdartsen en er maximaal 
20% 2e fase nodig is.  

Er zijn nu scenario’s ontwikkeld voor 2030, en dan ziet de jgz-wereld er zeker anders uit. 
Alleen weten we niet precies hoe anders. Mogelijk is in 2030 inderdaad geen 2-jarige 
jeugdarts meer nodig, maar zoals het er nu uitziet in 2025 nog wel. Daarom lijkt het TNO 
verstandig om niet in l klap te stoppen met de profielartsen, de 1e fase. Sowieso een 
tweesporenbeleid. Er zullen zeker minder jeugdartsen nodig zijn. (..).Een belangrijke 
ontwikkeling is dat diverse taken van sociaal geneeskundigen door anderen worden 
overgenomen: epidemiologen, gezondheidswetenschappers.  

Soethout: het veld moet wel zo ingericht worden dat de artsen M&G met een brede opleiding 
aan de slag kunnen. Dat houdt volgens hem in: Horizontale en verticale taakdifferentiatie, 
een nieuwe rol voor de artsen M&G. Er moet volgens hem ook snel een goede 
overgangsregeling komen. (…).Belangrijke randvoorwaarde is ook dat in wet publieke 
gezondheid, of in ander wettelijk kader, wordt vastgelegd wat de positie is van arts M&G 
t.a.v. jeugdgezondheidszorg, infectieziekten bestrijding, medische milieukunde, en tbc en 
de andere profielen. Anders krijg je de gewenste kwaliteitsverbetering in het veld niet van de 
grond. 
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Hoofdstuk 2. Ontwikkelingen 

1. Inleiding 

Als we een robuuste opleidingsstructuur willen, zal het een structuur moeten zijn die zich 
kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Welke veranderingen in de zorg zijn de 
komende jaren te voorzien? Wat is strategisch HR-beleid op sectorniveau? Dan kunnen we bij 
het ontwerpen van de opleidingsinfrastructuur daarop aansluiten. Maar zoals het NIVEL 
aangaf in 2014 ontbreekt dit. Weliswaar zal elke afzonderlijke instelling HR-beleid voeren, 
maar dat is voor landelijk opleidingsbeleid minder relevant. Daarom in dit hoofdstuk een 
zeer globale schets van de ontwikkelingen, voor zover relevant voor deze verkenning. 

2. Van schotten tussen 1e, 2e en 3e lijn naar zorggebieden 

De Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (commissie Kaljouw) neemt aan dat de 
schotten tussen nulde, 1e, 2e en 3e lijn verdwijnen en voorziet dat er vier zorggebieden 
ontstaan:  voorzorg, gemeenschapszorg, (laag) complexe zorg, hoogcomplexe zorg.  
 

1. Voorzorg  

Voorzorg betreft de hele Nederlandse bevolking en richt zich op het bevorderen van gezond 
leven. Voorzorg is een maatschappelijke aangelegenheid waarbij veel domeinen betrokken 
zijn, waaronder de gezondheidszorg. Dat kan alleen met een integrale aanpak met aandacht 
voor gezondheidsvaardigheden in het onderwijs, het werk, de buurt en de zorg.  

2. Gemeenschapszorg 

Als er zorg nodig is wil iedereen het zoveel mogelijk zelf, samen en in de buurt regelen. 
Daarbij zijn ook andere voorzieningen zoals de woningbouw betrokken. Woningen en 
buurten dienen mogelijkheden te bieden die functioneringsproblemen voorkomen en 
daarnaast geschikt te zijn voor mensen met functioneringsproblemen. Bijvoorbeeld goede 
straatverlichting waardoor mensen zich ’s avonds op straat veilig voelen en brede stoepen 
waar je met een rollator kunt lopen. Mensen regelen alles zoveel mogelijk zelf en samen, 
maar als het nodig is, is professionele ondersteuning of behandeling beschikbaar en 
bereikbaar. Voor mensen die zorg mijden is er ‘n professioneel vangnet.  

3. Laagcomplexe tot complexe zorg  

Laagcomplexe tot complexe zorg is basiszorg en gespecialiseerde zorg, zowel voor acute als 
planbare zorg, met een hoge mate van voorspelbaarheid van de benodigde inzet en van het 
beloop. Beoordeling en toeleiding gaan aan de behandeling vooraf. Functioneren is het 
uitgangspunt.  
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4. Hoogcomplexe zorg  

Hoogcomplexe zorg is de zeer complexe behandeling met een lage mate van 
voorspelbaarheid van de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve inzet en van het beloop, en 
waarbij interventies continu worden bijgesteld op grond van diagnostiek en observatie, en 
grote gezondheidsrisico’s in het geding zijn. 

De verschuiving naar zorggebieden is nodig volgens de commissie  Kaljouw gezien de 
veranderingen in de vraag naar zorg. De commissie gaat er vanuit dat in 2030 meer mensen 
meerdere problemen/aandoeningen hebben en zich in meerdere zorggebieden bewegen.  

3. Zorgarrangementen door multidisciplinair samengestelde en samenwerkende teams 

De zorgprofessionals gaan, volgens de commissie, in verschillende teams  werken in 
verschillende zorggebieden. De multidisciplinair samengestelde en samenwerkende teams 
met daarin de noodzakelijke bekwaamheden zullen zorgarrangementen aanbieden die zijn 
afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt, de burger.  De burger maakt deel uit van 
het team en voert, indien mogelijk, zelf de regie. In samenspraak met de burger worden 
keuzes gemaakt en besluiten genomen (shared decision making). Wanneer de burger hier 
niet toe in staat is ondersteunt de teamregisseur (spelverdeler), die - afhankelijk van de 
situatie - kan wisselen.  

De teams worden samengesteld op basis van de zorgvraag en kunnen dus wisselen van 
samenstelling en/of locatie. De meeste zorgprofessionals zijn generalistisch en bewegen zich 
in de vier zorggebieden. Een kleinere groep zorgprofessionals richt zich primair op 
complexe zorg.  De teams worden samengesteld op basis van de zorgvraag en kunnen 
wisselen van samenstelling en/of locatie.  

4. Meer generalistische blik, continuüm van bekwaamheden  

Volgens de commissie is er sprake van grote fragmentatie van de zorg, beroepen en 
opleidingen. Er zijn meer dan 2400 verschillende zorg- en zorgverwante beroepen en 
functies en 1700 verschillende zorgopleidingen. Er worden weliswaar veel vernieuwingen 
ingezet, maar die vinden plaats vanuit het bestaande aanbod en beroepen en binnen de 
grenzen van de eigen discipline. Maar omdat meer burgers meerdere aandoeningen hebben, 
én omdat de aandacht minder ligt op aandoeningen en meer op functioneren op fysiek, 
psychisch en sociaal gebied, komt er een  eind aan de huidige schotten tussen de diverse 
patiëntengroepen binnen de medische sector. 

Door uit te gaan van de vraag en hierop afgestemde zorgarrangementen aan te bieden wil de 
commissie het huidige gefragmenteerde aanbod veranderen. De commissie presenteert geen 
beroepenstructuur, maar adviseert een dynamische continuüm van bekwaamheden die 
gericht zijn op de zorgvraag. Dit betekent continue aanpassing en afstemming en vergt veel 
meer flexibiliteit dan het huidige systeem. 



 20 

Iedere zorgprofessional beschikt over een aantal generalistische bekwaamheden die op alle 
zorgprofielen en soorten burgers, patiënten van toepassing zijn: 

1. Een nieuwe, generalistische bekwaamheid is het bevorderen van functioneren. Niet de 
aandoening of de kwaal staat centraal, maar de beperking in het functioneren die dit tot 
gevolg heeft. Behandeling is dus gericht op het herstel van functioneren of het 
voorkomen van erger. Dit betekent ook “niet behandelen als dit niet bijdraagt tot het 
functioneren”. 

2. Een tweede generalistische bekwaamheid is de-escaleren. Het professioneel handelen is 
gericht op het zelfstandig of zoveel mogelijk zelfstandig functioneren in de eigen 
leefomgeving. Mensen die in C of D een behandeling ondergaan keren zo snel mogelijk 
terug naar de eigen omgeving, waar nodig met hulp van het eigen netwerk. 

3. Een derde generalistische bekwaamheid is het gebruik en de toepassing van 
technologie. Hier gaat het over e-/mHealth, technologie thuis (domotica) en robotica. 

4. Andere generalistische bekwaamheden zijn netwerkvaardigheden, maatschappelijke 
bekwaamheden en kennis van de context waarin functioneringsproblemen zich 
voordoen. Vooral in de context zijn vaak oplossingen te vinden die nu niet of nauwelijks 
worden ingezet (onderwijs, woningbouw, veiligheid, sportvoorzieningen, infrastructuur). 

Natuurlijk zijn er ook specialistische kennis en bekwaamheden nodig. Ernstige en/of 
complexe aandoeningen vereisen dat. 

5. Decentralisatie en groter belang van gemeentelijk sociaal domein 

De ontwikkelingen die de commissie Kaljouw schetst worden versterkt door de 
decentralisatie van taken van het Rijk naar gemeenten. Gemeenten zijn samen met 
zorgverzekeraars de belangrijkste financiers in de sociale-zorgsector. Door de 
decentralisatie worden gemeenten in positie gebracht om meer verbindingen te organiseren 
binnen en tussen de domeinen die vooral gemeentelijk gefinancierd zijn: voorzorg en 
gemeenschapszorg.  Het leggen van verbindingen met de zorgdomeinen die vooral premie 
gefinancierd zijn (laagcomplexe en hoogcomplexe zorg) is ook de taak van gemeenten (art.2 
van de wet publieke gezondheid),opdat burgers zo min mogelijk last hebben van de 
schotten tussen de financiële stromen. Integrale dienstverlening, integrale gezondheidszorg, 
gericht op de klant, is wat iedereen wil.  

Er zijn verbindingen nodig, binnen de gemeenten, tussen gemeenten en regio, tussen beleid 
en uitvoering om de beweging van nazorg naar voorzorg in gang te zetten. Naast meer 
verbindingen op beleids-en uitvoerend niveau ook meer flexibiliteit en innovatie. Maar om 
dit te realiseren zullen de 380 gemeenten en 9 zorgverzekeraars samen met het Rijk hun 
beleid op elkaar af moeten stemmen. En omdat er ook diverse wettelijke kaders zijn, stelde 
de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Raad voor het Openbaar 
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Bestuur (ROB) de vraag: Hoe is het gesteld met de afstemming WMO 2015, Jeugdwet en Wet 
Publieke Gezondheid (Wet PG)?   

Samengevat luidt de analyse en het advies van de ROB als volgt: 

Taken zijn bij gemeenten neergelegd met minder geld, gemeenten worden geacht betere en 
integrale dienstverlening aan te bieden en zelfredzaamheid is daarbij het sleutelwoord.  Uit 
de analyse van ROB blijkt dat gemeenten moeten omgaan met verantwoordelijkheden van 
anderen, in het bijzonder de regio, het Rijk en zorgverzekeraars. Dat maakt het lastig, want 
verschillende actoren dragen verschillende verantwoordelijkheden en ze hebben 
verschillende rollen. 
Verder blijkt uit de praktijk dat de leefwereld van burgers en systeemwereld van de overheid 
botsen. Dat is niet nieuw, wel dat de professional in toenemende mate van doen krijgt met 
deze botsing. Factoren die tot zorgen in de uitvoering leiden zijn de stapeling van eigen 
bijdragen en afwenteling. Een andere zorg vanuit de hoek van de publieke gezondheid is dat 
kwetsbare groepen (bijvoorbeeld daklozen en verslaafden) onvoldoende in beeld zijn bij de 
maatschappelijke ondersteuning. De sociale sector en de gezondheidssector zijn twee 
gescheiden werelden met elk hun eigen taal, werkwijzen, mores en expertises. Daar is nog 
veel samenhang te realiseren. De praktijk laat ook zien dat er kansen liggen. Kennis en 
informatie bij GGD’en en jeugdgezondheidszorg kan beter worden benut voor 
gezondheidsbeleid zowel bij WMO 2015 als bij Jeugdwet. Verder zien gemeenten echte 
kansen om meer integraliteit te realiseren door meer samenhang na te streven in de 
uitvoering van zorgwetten en – breder – het sociale domein.  
Op grond van de analyse komt de Raad tot de conclusie dat het een beetje schuurt tussen de 
zorgwetten. In de regels (de wet), in de verantwoordelijkheidsverdeling (de pet) en in de 
financiële verhoudingen (het budget). In de praktijk wringt het soms bij de burger als die 
wordt vermalen in de bureaucratie. Het knelt bij de professionals waarvan wordt gevraagd 
dat zij binnen het systeem de ruimte opzoeken om maatwerk te leveren. Maar dan wel 
doelmatig, doeltreffend en rechtmatig. Het schuurt soms in de uitvoering waar partijen met 
cultuurverschillen en andere uitvoeringsopdrachten moeten samenwerken. Dat gaat niet 
vanzelf, daarin moet worden geïnvesteerd. En er is wrijving op het niveau van waarden: in 
het ene geval zorgt de overheid voor openbare gezondheidszorg (Wet PG), in het andere 
geval verwacht de overheid dat de burger zoveel mogelijk op eigen kracht doet (WMO 2015, 
Jeugdwet).  

De Raad doet een aantal aanbevelingen, waarvan er twee relevant zijn voor deze verkenning:  

1. Verbreed het begrip integrale dienstverlening uit de WMO 2015 (artikel 2.1.2, vierde 
lid, onder a) naar andere zorgwetten en wetten in het sociale domein op het gebied 
van maatschappelijke ondersteuning, publieke gezondheid, preventie, zorg, 
jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.  

2. Integreer de kennis en kunde van de publieke gezondheid in het maatschappelijk en 
jeugddomein. Toelichting: integrale dienstverlening bij gemeenten gebeurt vooral in 
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het sociale domein. In het domein van de publieke gezondheid is veel kennis 
beschikbaar over preventie en jeugdgezondheidszorg die meer benut kan worden voor 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Kwetsbare groepen waar 
gezondheidsdiensten zich op richten zouden meer in samenhang met 
maatschappelijke ondersteuning kunnen worden benaderd. 

Er zijn veel praktijkvoorbeelden te geven van het schuren. Hier enkele voorbeelden die 
relevant zijn voor deze verkenning. 

6. Sociale wijkteams tussen sociaal domein en (medisch)zorgdomein  

Met de decentralisatie van taken naar gemeenten hebben alle gemeenten sociale wijkteams 
gecreëerd. We kunnen dat zien als een voorloper van de ontwikkelingen die de commissie 
Kaljouw schetst: multidisciplinaire teams die snel en dichtbij kunnen reageren op de 
zorgvraag, met integrale dienstverlening. Movisie heeft onderzoek gedaan naar de 
samenstelling en het functioneren van de wijkteams, en daaruit blijkt o.a. dat de 
verwijzingen naar het wijkteam (86%) vooral komt vanuit huisarts en wijkverpleegkundigen, 
dat de wijkverpleegkundige in 58% van de gevallen deel uit maakt van een breed integraal 
team, in 8% van wijkteams neemt een huisarts deel (in 48% van de gevallen zijn wel 
afspraken gemaakt), in 26% een jeugdverpleegkundig, en in 25% iemand van de GGD. Aan 
preventief werken (voorzorg) komen de wijkteams nog niet toe. Preventie houdt ook 
aandacht in voor de omgeving van burgers, en niet alleen focus op individueel (ongezond) 
gedrag.  
In de wet wordt (daarom) van jeugdgezondheidszorg gevraagd beleidsinformatie te leveren. 
Het zou kunnen zorgen voor het versterken van de verbinding tussen uitvoering en beleid. 
Maar wordt dit op dit moment door de 380 gemeenten ook van de jeugdgezondheidszorg 
gevraagd  en zijn jeugdartsen daartoe opgeleid?  

In de jeugdwet wordt gesproken over demedicalisering en over de rol van huisartsen, 
specialisten, jeugdartsen t.a.v. verwijzing naar de jeugdhulp. In de toelichting wordt expliciet 
gesproken over de jeugdarts als sociaal geneeskundig specialist van kinderen en ziet (bijna) 
alle kinderen periodiek. Zo staat in de jeugdwet dat huisartsen, specialisten en jeugdartsen 
verwijzen naar de jeugdhulp, maar blijken er in diverse gemeenten verschillen van inzicht 
tussen artsen en gemeenten over hoe dit recht van direct verwijzen  in de praktijk moet 
worden uitgevoerd.  

7. Spagaat van de Ziekenhuiszorg   

Hierboven wordt gekeken naar de zorggebieden voorzorg en gemeenschapszorg, maar ook 
ziekenhuizen zijn bezig met de beweging van nazorg naar voorzorg. Ziekenhuizen lopen 
tegen de (financiële) grenzen aan, krijgen te maken met het dilemma productiegericht of 
populatiegericht, en zitten in de spagaat tussen topreferent ziekenhuis zijn of meer 
verbinding met voorzorg, met huisartsen met de regio.. Huisartsen zijn zoekende: veel 
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chronisch patiënten en veel problematiek m.b.t. levenseinden. Zowel ziekenhuizen als 
huisartsen krijgen te maken met de grotere rol van gemeenten in het zorgveld. 

8. Conclusies 

Deze schets is zeer globaal, maar levert een duidelijk beeld op dat er meer verbindingen 
gelegd gaan worden en dat daarbij een (andere) rol van artsen inclusief sociaal 
geneeskundigen verwacht wordt. Meer verbindingen tussen de medische disciplines en 
tussen medische disciplines en andere disciplines, want er gaat meer samengewerkt worden 
in multidisciplinaire teams. De uitdaging zal zijn om meer bureaucratie (vergaderen, regels 
volgen en plannen maken), te voorkomen en slagkracht te behouden.  

Verbinding tussen het gemeentelijk domein en het medisch domein. Artsen inclusief artsen 
M&G kunnen een bijdrage leveren om op uitvoerend niveau te komen tot integrale 
dienstverlening en verbinding te leggen tussen gemeentelijk gefinancierde deel (met daar in 
medische disciplines als jeugdgezondheidszorg, infectieziekten bestrijding, medische 
milieukunde, tb-bestrijding, forensische geneeskunde, vertrouwensartsen) en premie 
gefinancierde deel (0.a.huisartsen en specialisten), zodat de burger geen last heeft van die 
scheiding tussen de diverse domeinen en er integrale gezondheidszorg wordt geboden.  

Verbinding tussen uitvoering en beleid en tussen uitvoering en onderzoek zijn ook nodig om 
de geschetste ontwikkelingen de goede kant op te krijgen. 

Welke rol wordt van artsen M&G verwacht bij het creëren en onderhouden van deze 
verbindingen? Welke rol wordt ze gegeven door anderen (o.a. gemeenten, zorgverzekeraars, 
werkgevers, andere disciplines), niet alleen in de uitvoering, maar ligt er ook een rol in 
beleid en management? Welke opleiding hoort daar bij? 

Deze schets van ontwikkelingen hebben me er toe gebracht om:  

1. De opleidingsinfrastructuur (zie hoofdstuk 3) niet te beperken tot de 4 profielen binnen 
arts M&G die publiek gefinancierd worden. Een bredere blik wordt steeds belangrijker 
voor artsen en andere disciplines, en de ontwikkeling is naar minder verkokering, ook 
binnen de medische opleidingen. 

2. De voorstellen in hoofdstuk 3 te toetsen op drie criteria: robuustheid, coördinatie en 
wendbaarheid. Er gaat veel gebeuren en deze ontwikkelingen zijn uiterst relevant voor 
publieke gezondheid en dus de opleidingen van artsen die werkzaam zijn in de publieke 
gezondheid. Focus op van nazorg naar voorzorg en multidisciplinaire aanpak passen 
prima bij publieke gezondheidszorg. 

3. Aan te bevelen een flankerend programma te starten (zie aanbeveling 3). 
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Hoofdstuk 3: Voorstellen m.b.t. opleidingsinfrastructuur en 
organisatiestructuur 

1. Inleiding 

De opdracht is om voorstellen te doen:  
1. Voor een organisatiestructuur als kader waarbinnen opleidingsinstituut-overstijgende 

taken ter hand kunnen worden genomen. Deze moeten robuust zijn om veranderingen in 
de opleiding te kunnen realiseren. 

2. Welke opleidingsinstituut-overstijgende taken bij deze organisatiestructuur kunnen 
worden ondergebracht. 

3. Hoe de aansluiting en samenwerking van opleidingsinstituten met relevante sociaal 
geneeskundige instituten van UMC’s kan worden geborgd (academisering). 

Op basis van de gevoerde gesprekken (hoofdstuk 1) en de geschetste ontwikkelingen 
(hoofdstuk 2) zijn de gevraagde voorstellen ontwikkeld. Ze worden in dit hoofdstuk 
beschreven en staan in schema 1 in onderlinge samenhang weergegeven.  

2. Stichting  

Richt een stichting op voor opleidingsinstituut-overstijgende taken. Als de naam stichting 
Sociaal Geneeskundige Opleidingen Nederland (SGON) te ambitieus is, kan gekozen worden 
voor stichting Maatschappij en Gezondheid Opleidingen Nederland (MGON). De stichting is 
géén nieuw opleidingsinstituut. De Stichting levert een bijdrage aan de slagvaardigheid in de 
infrastructuur door professionalisering  en het faciliteren van de besluitvorming. De stichting 
SGON wordt gefinancierd door de stichting SBOH 

Alle gesprekspartners zien de meerwaarde van het uitvoeren van opleidingsinstituut-
overstijgende taken door een nieuwe stichting. Ze beschouwen SOON en Huisartsopleiding 
Nederland als goed voorbeeld. Beide stichtingen zijn faciliterend richting de 
opleidingsinstituten en hebben een sterke relatie met de UMC’s.  

Algemeen bestuur: onafhankelijk voorzitter, en vertegenwoordiging van (Concilium van) 
KAMG, NSPOH, TNO, IOSG, en LOSGIO. 

Directie: bestaande uit één persoon, met een aanstelling van 3-5 dagen per week. 

Doel: bevorderen, bewaken en borgen van de kwaliteit van de uitvoering van de opleiding tot 
arts M&G (vooralsnog m.b.t.de deskundigheidsgebieden ITM en jeugdgezondheidszorg) door 
het uitvoeren van die taken welke op grond van kwaliteit, doelmatigheid en kostenefficiency 
het beste centraal kunnen worden geregeld. 
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Schema 1: Voorstel: Infrastructuur opleiding artsen M&G (sociaal geneeskundigen) 
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2.1 Taken 

Neem de onderstaande tien taken op in de statuten van de nieuwe stichting SGON. 
 

A. Taken die de uitvoering van de opleiding ondersteunen. 

1. De werving en selectie van aios  

Unaniem wordt door alle gesprekspartners dit als opleidingsinstituut-overstijgende taak 
gezien. De stichting ontwikkelt een procedure voor de werving en selectie van aios, en 
bepaalt de voorwaarden die aan sollicitanten worden gesteld. De stichting zet een 
aanmeldings- en selectiestructuur op (inclusief reglementen, criteria, training van 
selectiecommissieleden). 

2. Centrale toetsing (minimaal 1x per jaar) als er meerdere opleidingsinstituten zijn 
voor één opleiding of ontwikkelt instrumenten daar waar dat aanvullend is. 

Deze opleidingsinstituut-overstijgende taak wordt niet expliciet in de statuten van SOON en  
Stichting Huisartsopleiding Nederland genoemd, maar wordt wel door beide stichtingen 
uitgevoerd. Dat ligt voor de hand omdat bij beide stichting respectievelijk 8 en 3 
opleidingsinstituten zijn betrokken. Vandaar dat hier deze taak is beperkt tot die 
opleidingen waarbij twee of meer opleidingsinstituten zijn betrokken. In de statuten van 
Stichting Huisartsopleiding Nederland wordt deze taak als volgt geformuleerd: “het bundelen 
van expertise met betrekking tot en uitvoeren van toetsontwikkeling, evaluatie en 
onderwijsontwikkeling”. 
 

B. Taken ter bevordering van de instroom en kwaliteit van de opleiding 

1. De PR voor de opleiding  

Unaniem wordt door alle gesprekspartners dit als opleidingsinstituut-overstijgende taak 
gezien.  

2. Het bieden van ondersteuning en coördinatie bij de ontwikkeling van instrumenten 
met betrekking tot werving, selectie, planning en inzet van praktijkopleiders ii voor 
opleidingen waar meerdere opleidingsinstituten voor zijn. 

Om de kwaliteit van de opleiding te versterken is het volgens veel gesprekspartners van 
belang te investeren in de kwaliteit van praktijkopleiders en de ruimte die zij hebben om de 
aios te begeleiden.  

3. Zorgdragen voor totstandkoming van het landelijk opleidingsplan  

In de gesprekken leverde de taak “ontwikkeling curriculum” van de nieuwe stichting veel 
discussie en onduidelijkheid op. Zowel in begrippen als in verantwoordelijkheden. Daarom 
heb ik me bij deze taak gebaseerd op KOERS en het huidige kaderbesluit sociale 
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geneeskunde. Beide documenten gebruiken het begrip curriculum, of opleidingscurriculum 
niet.  

KOERS: Opleidingsplannen zijn uitgewerkt op drie niveaus: een landelijk opleidingsplan van 
de wetenschappelijke verenigingen, een instellingsopleidingsplan (lokaal of regionaal) van 
het opleidingsinstituut en opleidingsinstelling(en) en het individuele opleidingsplan van de 
aios”. 

KOERS omschrijft  opleidingsplan als “een door het opleidingsinstituut in samenwerking met 
de wetenschappelijke vereniging opgesteld plan dat een overzicht geeft van de structuur en 
inhoud, de aard en de frequentie van de toetsvormen van de opleiding en dat de basis vormt 
voor het individueel opleidingsplan”. 

Kaderbesluit sociale geneeskunde spreekt ook over een individueel opleidingsplan, maar niet 
over een landelijk opleidingsplan. Opleidingsplan wordt omschreven als: een door het 
opleidingsinstituut in samenwerking met de wetenschappelijke vereniging opgesteld plan 
dat een overzicht geeft van de structuur en inhoud, de aard en de frequentie van 
toetsvormen van de opleiding en dat de basis vormt voor het individueel opleidingsplan. 

Gezien bovenstaande en het doel van de stichting heb ik gekozen voor de formulering 
“zorgdragen voor totstandkoming van het landelijk opleidingsplan”. 

4. Innovatieve projecten starten en faciliteren 

Deze taak staat niet expliciet genoemd in de statuten van SOON en Stichting 
Huisartsopleiding Nederland, maar ze voeren hem wel uit.  In de statuten van Stichting 
Huisartsopleiding Nederland staat wel expliciet als taak “het stimuleren en (laten) uitvoeren 
van onderzoeksactiviteiten ten behoeve van de huisartsenopleiding”. Diverse 
gesprekspartners geven aan het starten van innovatieve projecten deels een 
opleidingsinstituut-overstijgende taak te vinden. Het kan ook gaan om innovaties t.b.v.(de 
effectiviteit van) het onderwijs.  

5. Faciliteren van de toetsing van kwaliteit van de opleidingen. 

RSG heeft beleid ingezet dat kwaliteitstoetsing meer door opleidingsinstituten en 
opleidingsinstellingen zelf gebeurt. Dit sluit aan bij de Kwaliteitsvisie Opleidingen en 
Raamplan Sociale Geneeskunde (KOERS).  

C. Het onderhouden van contacten en signaleren van ontwikkelingen die relevant zijn voor 
de opleiding. 

1. Het vertegenwoordigen van de opleidingsinstituten in de relatie met de overheid, de 
financier, de aanpalende (beroeps-)organisaties en instellingen voor die opleidingen 
waar 2 of meer opleidingsinstituten voor zijn of waar nog geen opleidingsinstituut 
voor is. 

Deze taak is geïnspireerd op de taak die in de statuten van Stichting Huisartsopleiding 
Nederland staat: “het vertegenwoordigen van de uitvoerders van de huisartsenopleiding in de 
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relatie met de overheid, de financier, de aanpalende organisaties en instellingen alsmede het 
Concilium huisarts opleiding”. Omdat opleidingsinstituten ook hun eigen netwerk 
onderhouden is de passage toegevoegd: “voor die opleidingen waar 2 of meer 
opleidingsinstituten voor zijn of waar nog geen opleidingsinstituut voor is.” 

2. Het monitoren van voor de Nederlandse opleidingen sociale geneeskunde relevante 
ontwikkelingen in het buitenland. 

De taak “het monitoren van voor de Nederlandse huisartsopleiding relevante ontwikkelingen 
in het buitenland” staat opgenomen in de statuten van Stichting Huisartsopleiding Nederland 
en is te beschouwen als een opleidingsinstituut overstijgende taak. 

3. Ambtelijke ondersteuning leveren aan, faciliteren van overlegorganen die werken ten 
dienste van de opleidingen 

Deze taak wordt in de statuten van SOON en Stichting Huisartsopleiding Nederland niet 
expliciet genoemd, maar wordt wel essentieel gevonden én uitgevoerd. Zo is de directeur 
van Stichting Huisartsopleiding Nederland ambtelijk secretaris van het Concilium Huisarts 
Opleiding. De directeur van de nieuwe stichting SGON kan als ambtelijk secretaris de 
Onderwijsadviesraad Sociale geneeskunde ondersteunen.  

4. De aansluiting en samenwerking van opleidingsinstituten met relevante sociaal 
geneeskundige instituten van UMC’s versterken en borgen. 

De betrokkenheid van de UMC’s versterken bij de opleiding van sociaal geneeskundigen, 
wordt regelmatig genoemd door de gesprekspartners als reden om de stichting op te 
richten. Daarom ligt het voor de hand om dit als een opleidingsinstituut overstijgende taak 
bij de nieuwe stichting neer te leggen. Deze taak is niet expliciet bij SOON en Stichting 
Huisartsopleiding Nederland in de statuten genoemd. Dat hoeft natuurlijk ook niet, omdat 
de betreffende opleidingen worden uitgevoerd door de UMC’s, en de betreffende hoofden 
van de opleidingen binnen genoemde stichtingen samenwerken.  

Door taak tien expliciet op te nemen in de statuten van de nieuwe stichting, een hoogleraar 
namens IOSG op te nemen in bestuur van de stichting iii, en door het instellen van een 
onderwijsadviesraad (voorstel 4), wordt uitvoering gegeven aan de wens om relatie tussen 
opleidingen sociale geneeskunde en universiteiten te versterken. Diverse gesprekspartners 
wijzen er op dat het ook belangrijk is om de relatie met de acht onderwijs- en 
opleidingsregio’s (OORs) te versterken en met de academische werkplaatsen. 

2.2. Kwartiermaker 

Stel een kwartiermaker aan die de volgende taken krijgt:  

1. Zo spoedig mogelijk de stichting SGON oprichten. 
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2. Opstellen van profiel van de directie (passend bij de taken van de stichting) en een 
transparante, gedragen werving- en selectieprocedure voor de directiefunctie in gang 
zetten en afronden.  

3. De SBOH vragen een budget te berekenen dat nodig is om stichting SGON te 
exploiteren.  

TNO en NSPOH geven aan dat de opleidingsinstituut overstijgende taken extra 
werkzaamheden inhouden vergeleken bij de huidige werkzaamheden van TNO en 
NSPOH. Daarvoor is volgens hen extra financiering nodig. Diverse gesprekspartners 
geven aan dat het budget voor de stichting niet gehaald moet worden uit huidige 
budget voor de financiering van de opleidingen. 

4. Voorstel te doen m.b.t.de personele bezetting van de stichting 
5. Procedure in gang te zetten om tot keuze voor een onafhankelijk voorzitter te komen. 
6. Onderzoeken of de huidige regelgeving aan de voorstellen die hier worden gedaan 

aangepast moet worden. 

Opdracht van deze kwartiermaker is beëindigd zodra de stichting is opgericht, er een 
directie en onafhankelijk voorzitter is. Na deze fase gaat de stichting o.a. aan de slag om 
onderwijsadviesraad te creëren en de werkgroepen in positie te brengen.  

Binnenkort is de directeur van de Huisartsenopleiding Nederland beschikbaar om als 
kwartiermaker op te treden. Door hem deze taak te geven kan gebruik worden gemaakt van 
relevante expertise. 

3. De opleidingsinstituten  

Alle gesprekspartners zien voor de opleidingsinstituten de volgende taken: 

a. Koppelt aios aan opleider/opleidingsplek (Zie ook taak l van de nieuwe stichting). 
b. Houdt toezicht op de kwaliteit van de opleidingsplaats en de opleiders. 
c. Verzorgt onderwijs aan aios en opleiders. 
d. Beoordeelt studievoortgang aios. 
e. Onderhoudt contact met opleider over aios. 
f. Treedt op bij conflicten en geschillen. 

 

NSPOH en TNO leveren elk een hoofd opleidingsinstituut die plaats neemt in bestuur van de 
nieuwe stichting. 

4. Onderwijsadviesraad (opleiding) arts M&G 

Veel gesprekspartners zijn het er over eens dat het niet voldoende is om alleen een nieuwe 
stichting op te richten voor de opleidingsinstituut-overstijgende taken. De diverse gremia 
moeten elkaar vaker tegen komen, en er moet meer regie plaats vinden (zoals ook het NIVEL 
constateerde in 2014). 
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Creëer een “onderwijsadviesraad (opleiding) arts M&G” voor (vooralsnog) het specialisme 
M&G, gericht op het ontwikkelen en creëren van draagvlak en c.q. onderhouden van 
verbindingen rondom de opleiding sociale geneeskunde.  

Neem de huidige onderwijsadviescommissies die nu aan de opleidingsinstituten zijn 
verbonden hierin op, om dubbelwerk te voorkomen. De onderwijsadviesraad (opleiding) arts 
M&G is geen onderdeel van de stichting, maar is de plek waar de verschillende partijen 
elkaar ontmoeten waardoor er de gewenste regie c.q. coördinatie komt op het totale veld. 
Het is een samenwerkingsverband van diverse gremia. Maak verbinding tussen stichting en 
onderwijsadviesraad door directeur van stichting te benoemen tot ambtelijk secretaris van 
de onderwijsadviesraad. Stichting faciliteert niet alleen de opleidingsinstituten, maar ook de 
onderwijsadviesraad. 

4.1. Taken  

1. Adviseert de Stichting SGON gevraagd en ongevraagd over inhoudelijke ontwikkelingen 
en ontwikkelingen in het veld die samenhangen met de taken van de stichting. 
Onderwijsadviesraad kan ook advies geven aan de financiers, de instellingen, UMC’s en 
instituten. 

2. Bundelt de inbreng van diverse betrokken partijen op het gebied van de opleiding M&G 
en zorgt voor een goede aansluiting van de opleiding met het veld. 

Wanneer het flankerend programma (zie aanbeveling 3 in hoofdstuk 4) is afgerond, zal de 
onderwijsadviesraad worden betrokken bij het implementeren van maatregelen, voor zover 
ze relevant zijn voor de opleidingen. 

Samenstelling van de onderwijsadviesraad hoeft op dit moment nog niet te worden 
vastgesteld. Maar ik stel voor het IOSG te vragen om de voorzitter te leveren, en de directeur 
van de stichting SGON ambtelijk secretaris te maken.  

Voor de hand ligt om dit aan te vullen met de voorzitters van de zes werkgroepen 
(academisering, ITM, JG, MG, MA, DF), vertegenwoordigers van LOSGIO en werkgevers en de 
opleidingsinstituten.  

Enkele gesprekspartners wijzen er op dat voorkomen moet worden dat de 
onderwijsadviesraad adviseert aan organisaties die in de onderwijsadviesraad 
vertegenwoordigd zijn. Dat zou kunnen betekenen dat óf de onderwijsadviesraad alleen aan 
de stichting adviseert, of dat de onderwijsadviesraad alleen bestaat uit mensen die niet één 
van de instellingen vertegenwoordigen. Maar zoals gezegd over de samenstelling van de 
onderwijsadviesraad kan in een later stadium besloten worden. 
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5. Werkgroep academisering 

Bijna alle gesprekspartners gaven aan dat academisering niet alleen betekent dat de 
verbinding moet worden versterkt tussen UMC’s en opleiding maar ook dat het curriculum 
op dit punt versterkt moet worden.  

Gezien het belang dat alle gesprekspartners hechten aan academisering ligt het voor de 
hand op korte termijn daarvoor een werkgroep samen te stellen en een specifiek budget 
beschikbaar te stellen.  

5.1. Taken 

Opdracht aan de werkgroep academisering zou kunnen zijn: 

1. Adviseren ten aanzien van betere aansluiting tussen beleid, praktijk en onderzoek en 
het veld, de opleiding en de UMC’s. 

2. Evaluatie van en voorstellen tot verbetering van de wetenschappelijke inhoud van de 
opleiding en het curriculum.  

3. Voorstellen ter stimulatie van promotietrajecten M&G (incl. aanboren van financiering). 
Door veel gesprekspartners wordt waarde gehecht aan het doen van  
(promotie-)onderzoek om o.a. (vooral?) nieuw sociaal geneeskundig academisch kader 
te trainen. Dat kader is ook nodig binnen UMC. Aan de kant van de UMC’s wordt een 
tekort aan sociaal geneeskundigen die actief zijn binnen de UMC’s ervaren. Als norm 
wordt regelmatig genoemd “10% van de aios promoveert”. Daarvoor zijn nu, vanuit de 
opleidingsgelden, geen financiën beschikbaar. 

Samenstelling van de werkgroep is een kwestie waar nu nog niet over hoeft te worden 
besloten, maar gedacht kan worden aan hoogleraren, instituutsopleiders en 
praktijkopleiders, en vertegenwoordigers van opleidingsinstituten en eventueel overige 
academische/kenniscentra. 

6. Werkgroepen 

Om o.a. de onderwijsadviesraad te voeden zijn er werkgroepen nodig, vergelijkbaar met de 
profielcommissies die nu binnen de opleidingsinstituten functioneren 

Stel vijf werkgroepen samen, voor elk deskundigheidsgebied één: Infectieziekten bestrijding, 
Tuberculosebestrijding en Medische milieukunde (ITM), jeugdgezondheidszorg (JG), 
Medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld en Forensische geneeskunde 
(MG), Medische advisering (MA), Donor- en Farmaceutische geneeskunde (DF). Neem de 
profielcommissies op in de werkgroepen om dubbelwerk te voorkomen. 
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Deelname van vertegenwoordigers vanuit het Concilium KAMG die de vijf 
deskundigheidsgebieden vertegenwoordigen aan de werkgroepen (en als ze daarvan 
voorzitter zijn ook deelnemen aan de onderwijsadviesraad) ligt voor de hand.  

7. Criteria 

Door de stuurgroep wordt gesproken over een robuuste opleidingsinfrastructuur en wordt in 
de doelstelling aangegeven dat meer coördinatie moet plaatsvinden. Als derde criterium 
waarop de opleidingsinfrastructuur getoetst moet worden noemen diverse gesprekspartners 
wendbaarheid. Veranderingen zouden ook wat sneller doorgevoerd moeten worden.  

a. Coördinatie: de stuurgroep spreekt in het doel over “meer coördinatie en afstemming 
met betrekking tot de instroom en capaciteit van het opleiden in de praktijk”. 

De nieuwe stichting en de onderwijsadviesraad (opleiding) arts M&G moeten gaan zorgen 
voor meer coördinatie. Ook de diverse verbindingen die zijn aangebracht zorgen voor meer 
afstemming. Zoals de directeur stichting SGON die ambtelijk secretaris van 
onderwijsadviesraad is, de onderwijsadviescommissies van de opleidingsinstituten die 
worden opgenomen in de onderwijsadviesraad (opleiding) arts M&G, en de profielcommissies 
die worden opgenomen in de werkgroepen. 

b. Robuustheid: de stuurgroep spreekt over robuustheid. Dat is in deze voorstellen 
ingevuld als “verwachte ontwikkelingen aankunnen, dat wil zeggen niet bij 
veranderingen van wensen uit het geld of veranderingen van financiële stromingen 
substantieel veranderen. Passen binnen Europese regelgeving (omdat Nederland zich 
daar niet van kan isoleren b.v. op gebied van infectieziekten bestrijding of forensische 
geneeskunde)” 

In de opdracht alleen gesproken over de jeugdarts, arts infectieziekten bestrijding, medisch 
milieukundigen en arts tuberculosebestrijding. Dit zijn de opleidingen die door VWS worden 
gefinancierd en zijn genoemd in de wet publieke gezondheid. Maar het is goed om deze 
opleidingen te plaatsen binnen het grotere geheel van opleiding artsen M&G en zodanige 
structuur te maken dat eventueel ook andere sociaal geneeskundigen, zoals 
verzekeringsgeneeskunde en arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Wanneer deze bewegingen 
worden ingezet/doorgezet kan dat binnen de hier gepresenteerde opleidingsinfra-structuur. 
Die opleidingsinfrastructuur sluit ook aan bij de ontwikkelingen die in hoofdstuk 2 staan 
beschreven: meer verbinding, minder verkokering. Huisartsen die meer met arbeid gaan 
doen, microbiologen die samenwerken met artsen infectieziekten bestrijding in kader van 
antibioticaresistentie, jeugdartsen en kinder- en jeugdpsychiaters. Het past ook bij het 
kaderbesluit sociale geneeskunde, wat geldt voor alle artsen M&G (en ook artsen A&G).  

Hierdoor wordt de robuustheid vergroot. Het is niet handig om de organisatiestructuur te 
laten bepalen door financieringsstromen. Anders moet de organisatiestructuur steeds 
veranderd worden zodra een financieringsstroom wordt verlegd. Het gaat om de 
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inhoudelijke samenhang binnen de opleidingsinfrastructuur. Het moet voor een basisarts 
niet uitmaken hoe/wie de medische vervolgopleiding financiert. 

Opleiding Infrastructuur is voldoende robuust om: 

1. Eventuele overgang naar vierjarige opleiding (niet 2 x 2, maar 1 x 4) aan te kunnen. 
2. Profielen M&G die nu buiten de primaire scope vallen inhoudelijk te ondersteunen, ook 

al geldt voor hen (vooralsnog) niet het landelijk werkgeverschap.  

 
Er is veel draagvlak voor deze verbreding, maar mag niet ten koste gaan van budget voor de 
huidige publiek gefinancierde PG-profielen. 

Wendbaarheid: Gesprekspartners wijzen op het belang van wendbaarheid, snelheid waarmee 
opleidingen en instroom kunnen worden veranderd. Ze wijzen op snelheid, 
onvoorspelbaarheid en complexiteit van ontwikkelingen in de praktijk. Snel kunnen 
veranderen in opleiding en scholing als er een tekort komt of andere eisen worden gesteld, 
nieuwe technieken of nieuwe werkwijzen ontstaan. 

Door professionalisering kan de slagkracht worden vergroot. 

Indien de stichting SGON naast TNO en NSPOH ook andere opleidingsinstituten  gaat 
faciliteren zal het opleidingshoofd van betreffende opleidingsinstituten toetreden tot het 
algemeen bestuur van de stichting SGON. 



 34 

Hoofdstuk 4. Aanbevelingen  
 

In hoofdstuk 3 staan de voorstellen waar in de opdracht door de stuurgroep om wordt 
gevraagd. In dit vierde hoofdstuk worden vier aanbevelingen gedaan die strikt genomen 
buiten de scope van de opdracht vallen, maar recht doen aan de zorgen en wensen van het 
merendeel van de gesprekspartners en kunnen worden beschouwd als randvoorwaarden om 
de gestelde doelen te realiseren en de voorstellen zoals in hoofdstuk 3 worden gedaan te 
implementeren. 

Aanbeveling 1: op korte termijn akkoord over valuteerbare arbeid en overgangsregeling 

In 2018 wordt het landelijk werkgeverschap geïmplementeerd, zodat dit per l januari 2019 
operationeel is. Het is belangrijk om op korte termijn tot een akkoord te komen over 
valuteerbare arbeid en een heldere, adequate overgangsregeling m.b.t. de huidige profielen. 
De stichting SBOH is al in gesprek met stakeholders om tot een goede, werkende 
overgangsregeling te komen. De stuurgroep kan de opdracht geven aan betrokkenen om een 
overgangsregeling op te stellen. 
 
Toelichting: alle gesprekspartners onderschrijven het besluit van de minister van VWS om 
over te gaan naar een landelijk werkgeverschap per l januari 2019 voor de vier profielen die 
vallen binnen de wet publieke gezondheid. SBOH is daar met diverse stakeholders mee aan 
de slag. Op zich valt het traject buiten deze opdracht, maar in de gesprekken die ik heb 
gevoerd merk ik dat er veel draagvlak is voor het besluit om het landelijk werkgeverschap te 
implementeren, maar dat er zorgen zijn bij de instellingen over valuteerbare arbeid, en bij 
aios en professionals over een heldere overgangsregeling m.b.t.de huidige profielen. 

Aanbeveling 2: landelijk werkgeverschap breder implementeren 

VWS financiert de opleiding van jeugdartsen, artsen infectieziekten bestrijding, artsen  
Tuberculosebestrijding en medisch milieukundigen. Voor deze opleidingen wordt het 
landelijk werkgeverschap geïmplementeerd. Diverse gesprekspartners vinden dat de 
financiering en het landelijk werkgeverschap moet worden uitgebreid naar totale opleiding 
arts M&G. Op korte termijn ligt het in elk geval voor de hand om landelijk werkgeverschap 
uit te breiden naar de opleidingen in het deskundigheidsgebied  Medische expertise 
kindermishandeling en huiselijk geweld en Forensische geneeskunde (MG). De stuurgroep 
kan er voor zorgen dat dit wordt meegenomen in het beleidsstandpunt dat wordt voorbereid 
en in voorjaar 2018 naar de kamer gaat.  
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Toelichting: De reden dat VWS de vier opleidingen financiert is dat het werk van deze artsen 
behoort tot de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dat geldt ook voor het werk van 
vertrouwensartsen en voor (een deel) van het werk van forensisch artsen. Het werk van 
forensisch artsen bestaat uit drie taken: lijkschouwing, letselschade, en arrestantenzorg. De 
eerste taak is een gemeentelijke taak (wet op de lijkbezorging). Recent heeft commissie Hoes 
aangegeven dat lijkschouwing en letselschade gemeentelijke taken zijn. Of de minister dit 
advies overneemt en ook deze splitsing met arrestantenzorg gaat aanbrengen is nog 
onzeker. 

Er zijn twee mogelijkheden t.a.v.de financiering van de opleiding van forensische 
geneeskunde: 

1. Ongesplitst: dan ligt het voor de hand dat VWS volledige opleiding forensische 
geneeskunde financiert.  

2. Gesplitst: dan zijn er twee mogelijkheden: 
a. arrestantenzorg is huisartsenzorg dus uit budget voor huisartsenopleidingen 
b. arrestantenzorg wordt nu betaald door politie, ministerie justitie en veiligheid, dus 

dat budget gaat over naar VWS of wordt rechtstreeks vanuit ministerie justitie 
veiligheid betaald aan SBOH als ook voor opleiding forensische geneeskunde landelijk 
werkgeverschap wordt geïmplementeerd. 

De urgentie om zowel de opleiding van forensisch geneeskundigen als vertrouwensartsen te 
financieren is hoog. Er zijn 67 vertrouwensartsen in Nederland en een tiental vacatures. Het 
capaciteitsorgaan maakt geen schatting hoeveel er jaarlijks moeten worden opgeleid omdat 
er geen formele opleiding is voor vertrouwensartsen. Er is wel een opleidings- en 
beroepsregister. Gezien de leeftijdsopbouw gaat de komende 5 jaar een derde deel van de 
vertrouwensartsen met pensioen. Aan de andere kant is toename van de benodigde 
capaciteit en deskundigheid van vertrouwensartsen te verwachten. Want met de vorming van 
Veilig Thuis is het werk van de vertrouwensartsen uitgebreid met volwassenengeweld en 
ouderenmishandeling. Per 1 januari 2019 wordt de implementatie en gebruik van de 
meldcode per 1 januari 2019 verscherpt. De inspectie van elke Veilig Thuisorganisatie dat er 
24/7 een vertrouwensarts beschikbaar is. Als elke regio dat binnen de eigen organisatie wil 
regelen zijn er tussen de 150 en 200 opgeleide vertrouwensartsen nodig. 

Het Capaciteitsorgaan pleit voor een uitbreiding van de subsidieregeling naar de overige 
profielen en de 2e fase daarbij: Het subsidiebeleid van VWS heeft immers in zowel de 
huisartsengeneeskunde, de medisch specialismen als de sociale geneeskunde in relatief 
korte tijd geleid tot een gezonde arbeidsmarkt. Het capaciteitsorgaan maakt zich met name 
zorgen over situatie voor het profiel forensisch arts KNMG. De komende 5 jaar gaat een 
groot deel van deze artsen namelijk met pensioen, terwijl de instroom in dit profiel 
nagenoeg ontbreekt.   

In een recente brief  (11 december 2017) aan de Tweede Kamer schrijft de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beschikbaarheid van forensisch medische 
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expertise voor kinderen dat extra geld is toegekend voor het versterken van forensisch 
medische kennis op het terrein van kindermishandeling. Thans wordt ook nagedacht over 
een opleiding voor forensisch artsen en over de vorming van een masterclass voor 
vertrouwensartsen, forensisch artsen en kinderartsen. De minister geeft aan dat het voor de 
verdere implementatie van belang is dat het advies van dhr. Bos “verankering voor de 
toekomst, advies en aanbevelingen bij de verankering van FMEK”, en het rapport “toekomst 
forensische geneeskunde” van de Commissie Hoes en het rapport van de Taskforce 
Lijkschouw en Gerechtelijke sectie in samenhang worden bezien nu deze alle drie zien op (de 
functie van) forensisch arts. Mede namens mijn ambtgenoten van Justitie en veiligheid en in 
overleg met mijn ambtgenoot van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties wordt een 
beleidsstandpunt voorbereid dat uw kamer in het voorjaar van 2018 zal bereiken. Op dat 
moment kan ook nadere invulling worden gegeven aan het gereserveerde budget”. 

Inzet FMEK behoort ook tot de taken van de vertrouwensartsen. 
Inhoudelijk hoeven er geen hobbels te zijn om beide opleidingen te financieren. Zowel de 
opleiding voor vertrouwensartsen als forensisch geneeskundigen passen in het nieuwe 
landelijke opleidingsplan arts M&G, en zijn beide onderdeel van het deskundigheidsgebied 
Medische expertise kindermishandeling en huiselijk geweld en Forensische geneeskunde 
(MG). 

Aanbeveling 3: start een flankerend programma  

De stuurgroep vraagt aan GGD GHOR Nederland en Actiz om een nader uitgewerkt voorstel 
te maken voor een flankerend programma  dat als doel heeft om een visie op de positie en 
rol van artsen M&G te ontwikkelen, in het sociale domein en in de verbinding tussen het 
sociale domein en de zorg, gezien de ontwikkelingen in het veld vanaf 1 januari 2015 en de 
te verwachten ontwikkelingen. Daarbij rekening houdend met de rol van gemeenten, en de 
verschuiving van nazorg naar voorzorg. Om te zorgen dat de opleiding én de inzet van 
artsen M&G aansluit  op deze ontwikkelingen. Het is dus des te belangrijker dat beide 
gezamenlijk een visie ontwikkelen. Het zal hun taak zijn om ook VNG er bij betrekken (NIVEL 
constateert het ontbreken van betrokkenheid van gemeenten bij opleidingen). Maar ook 
KAMG en verpleegkundigen Maatschappij en gezondheid zijn relevante stakeholders.  

Toelichting: Alle gesprekspartners geven aan dat alleen het landelijk werkgeverschap en het 
oprichten van een nieuwe stichting voor boven-institutionele taken niet voldoende zal zijn 
om de drie doelen (zie hoofdstuk 1) te realiseren. Zie o.a. de uitspraken van enkele 
gesprekspartners zoals weergegeven bij de randvoorwaarden in hoofdstuk 8. Er is daarom 
tegelijkertijd een flankerend programma nodig waarbij in elk geval werkgevers, gemeenten, 
verzekeraars en artsen en verpleegkundigen zijn betrokken en met elkaar in gesprek gaan. 
Ook al is er een goede opleiding, en een goede instroom dat wil nog niet zeggen dat 
degenen die de opleiding hebben gevolgd goed landen in de praktijk. Dus belangrijk dat er 
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voldoende gemotiveerde instellingen overblijven die opleiden belangrijk en interessant 
vinden en voldoende opleidingsplekken aanbieden.  

Thema’s binnen het programma: 

a. Het is belangrijk om de visie te vertalen in niet vrijblijvende afspraken: concrete 
richtlijnen (NIVEL), of veldnormen, zodat de basis wordt gelegd voor wettelijke 
verankering door VWS (en een toetsingskader voor de inspectie). Zo wordt ook een 
achterdeur gesloten die anders door individuele instellingen kan worden gebruikt om 
toch basisartsen in dienst te houden of te nemen. 

b. Horizontale taakdifferentiatie. Tussen de arts disciplines b.v. tussen jeugdartsen en 
vertrouwensartsen, tussen tbc-artsen en longartsen, etc. Verticale taakdifferentiatie. 
Tussen artsen en verpleegkundigen.  

c. Meer betrokkenheid directies instellingen (te weinig betrokken, zien misschien alleen 
de nadelen). Draagvlak bij directies is ook van belang om te zorgen voor een cultuur 
binnen de organisaties die bevorderend is voor de opleidingen en afstemming tussen 
strategisch beleid van de organisatie en het HRM-beleid. 

d. En nieuwe rol voor de artsen M&G: b.v. regiefunctie voor artsen in de 
jeugdgezondheidszorg/sociaal domein ontwikkelen. Verlengde arm-constructie 
ontwikkelen, maar wel zorgen dat artsen M&G stukje patiëntenzorg blijft doen. Willen 
gemeenten (jeugd)artsen een meer indicerende rol laten spelen? Willen gemeenten dat 
sociaal geneeskundigen gaan zorgen voor verbinding tussen het gemeentelijk sociaal 
domein en de premie gefinancierde zorg (huisartsen, kinderartsen, psychiaters, 
gynaecologen etc.)? Dan zullen sociaal geneeskundigen daarvoor opgeleid moeten 
worden en in positie gebracht. En als een andere positionering van de arts M&G leidt 
tot een hogere inschaling, zijn financiers en werkgevers bereid hierin te investeren? 

e. Arbeidsmarkt: zorgen dat door financiers en werkgevers de meerwaarde wordt gezien 
van de nieuwe arts M&G t.o.v. bij voorbeeld beleidswetenschappers, 
gezondheidswetenschappers, bestuurskundigen als het om beleids-management-en 
onderzoeksfuncties gaat. Wil men het aantal artsen M&G dat bij gemeenten en 
instellingen werkzaam is in beleids-of managementfuncties verhogen om zo de relatie 
tussen beleid en uitvoering te versterken? Willen financiers en instellingen breed 
opgeleide artsen M&G in het werkveld hebben?  

f. Zorg dragen voor een adequate borging van de vervolgopleiding in de toekomst. 

Doorlooptijd: Als het flankerend programma uiterlijk 1 mei 2018 wordt gestart, moet het 
voor 1 mei 2019 zijn afgerond. De resultaten van het programma moeten o.a. eindigen met 
aanbevelingen voor VWS, VNG, de werkgevers en de gremia binnen de infrastructuur (zie 
hoofdstuk 3), met name het de onderwijsadviesraad. Aan het  capaciteitsorgaan kan (op 
grond van dit programma) gevraagd worden nieuwe ramingen te maken. 
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Financiering: Over de financiering van het flankerend programma zullen afspraken gemaakt 
moeten worden tussen VWS, Actiz en GGD GHOR. 

Het traject van KAMG, gericht op verbeteren van imago, goed opleiden & academisering en 
uitdagend werken in de publieke gezondheid, zal onderdeel zijn van dit flankerend 
programma en moet er zeker mee verbonden worden. 

Aanbeveling 4: onderzoek naar eventuele negatieve bijwerkingen. 

Stuurgroep kan de opdracht geven om te onderzoeken of de nieuwe opleidingsstructuur 
zorgt voor negatieve bijwerkingen, zodat deze kunnen worden weggenomen. En of er 
mogelijkheden zijn om het aantal opleidingen binnen zowel de hoofdstroom arts M&G, de 
hoofdstroom A&G als de vrije richting waarbij gewerkt wordt met het landelijk 
werkgeverschap (en daarmee landelijke financiering van de opleiding) op termijn uit te 
breiden. 

Toelichting: Er zijn gesprekspartners die wijzen op het ontstaan van twee varianten van 
werkgeverschap binnen de opleidingen sociale geneeskunde:  

1. Aios in één van de vier door VWS gesubsidieerde varianten, in dienst van SBOH. 

2. Aios in één van de andere varianten, niet in dienst van SBOH. Geldt voor een deel van 
de opleidingen binnen arts M&G en voor alle opleidingen binnen Arbeid en 
Gezondheid. 

Volgens een aantal gesprekspartners leidt de nieuwe opleidingsstructuur hiermee tot verdere 
versnippering en is het risico dat er werkgevers zijn van de niet-gesubsidieerde opleiding 
die geen artsen gaan opleiden in afwachting van de stappen van VWS over landelijk 
werkgeverschap voor de hele opleiding. Zij zullen, zo is de verwachting van deze 
gesprekspartners,  artsen gaan werven die net opgeleid zijn via het landelijk werkgeverschap 
en dan b.v. een bijscholing laten doen en kopen zo goedkoop aan een arts M&G en de 
instroom in de gesubsidieerde opleiding blijft achter. Aios die klaar zijn met hun 
gesubsidieerde opleiding via de SBOH kunnen met hun specialisme arts M&G ook gaan 
werken in deskundigheidsgebieden waarvoor de opleiding op dit moment niet wordt 
gesubsidieerd. 

Andere gesprekspartners vragen zich af hoe erg deze tweedeling is of wijzen erop dat kans 
zeer klein is dat de opleidingen binnen A&G publiek gefinancierd zullen worden. 
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 Bijlagen 
 
Bijlage 1: Taakopdracht aan de verkenner 
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Bijlage 2: Vragenlijst 

 

0. Achtergrond 

1. Doelen nieuwe opleidingsstructuur 

2. Landelijk werkgeverschap, bij SBOH 
Taken 
a. Dienstverband voor de duur van de opleidingsovereenkomst 
b. Eigen cao: gelijk salaris en sec. voorwaarden voor iedere aios 
c. Eigen P&O medewerkers, bedrijfsarts, psychologen, coaches 
d. Verzuimbegeleiding en re-integratie 
e. Aandacht voor veilige werkomgeving 
f. Advies over risico’s zwangere aios 

3. Boven-institutionele taken 
a. Werving, selectie, toewijzing aios 
b. PR voor de opleiding 
c. Toetsing aios 
d. Ontwikkeling curriculum 
e. Werving en scholing van opleiders 
f. Overleg universiteiten/hoogleraren 
g. Overleg met beroeps- en brancheorganisaties 
h. 100% gesubsidieerd door SBOH 

4. Taken opleidingsinstituut/instituten 
a. Twee of meer opleidingsinstituten 
b. Koppelt aios aan opleider/opleidingsplek 
c. Visiteert opleidingsplekken 
d. Verzorgt onderwijs aan aios en opleiders 
e. Beoordeelt studievoortgang aios 
f. Onderhoudt contact met opleider over aios 
g. Treedt op bij conflicten en geschillen 

5. Wat vind je van de scope van deze verkenning?  

6. Wat versta je onder academisering? 

7. Wensen t.a.v. verdere procedure? 

8. Zie je randvoorwaarden/ voor-en nadelen instellingen/ zorgen? 

9. Diversen/ zijn er nog meer zaken die relevant zijn voor deze opdracht, maar die nog 
niet zijn genoemd in bovenstaande vragen en antwoorden? 
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Bijlage 3: Begrippenlijst 
Definities zijn vooral ontleend aan kaderbesluit CSG en wel de versie gebaseerd op het 
besluit van 26 september 2008, gewijzigd bij besluit van 11 november 2015 

Aios Arts in opleiding tot (sociaal-geneeskundig)specialist (bron: Kaderbesluit 
CSG 11-11-2015) 

Algemene duur 
opleiding 

De algemene duur van de opleiding in een sociaal-geneeskundig 
specialisme bedraagt vier jaar en die van de opleiding in een 
geneeskundig profiel twee jaar, voor zover in een specifiek besluit niet 
anders is bepaald. (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Beroepsprofiel Beschrijving van de taken, competenties en verantwoordelijkheden van de 
sociaal-geneeskundige in het betreffende specialisme (bron: Kaderbesluit 
CSG 11-11-2015) 

Handboek  Handboek modernisering medische vervolgopleidingen sociale 
geneeskunde van het CSG (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Inrichting Al dan niet over meerdere locaties verspreide bestuurlijke of functioneel 
samenhangende organisatie waar sociaal-geneeskundigen werkzaam zijn 
en waar één of meer specialismen in de praktijk worden uitgeoefend 
(bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Het begrip opleidingsinrichting is inmiddels vervangen door 
opleidingsinstelling (Paul vd Velpen) 

Instituut Al dan niet over meerdere locaties verspreide bestuurlijke of functioneel 
samenhangende organisatie die de gehele opleiding kan coördineren en 
voor de uitvoering van het cursorisch onderwijs kan zorgdragen (bron: 
Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Instituutsopleiding Cursorisch onderwijs in een opleidingsinstituut, georganiseerd in 
leerlijnen, dat de competentieontwikkeling van de aios ondersteunt en dat 
met de praktijkopleiding een geïntegreerd geheel vormt. (bron: 
Opleidingsplan arts M&G, versie 24-10-2016) 

Instellings- 

opleidingsplan 

Een op basis van het landelijk opleidingsplan door het betreffende 
opleidingsinstituut in samenwerking met de betreffende 
opleidingsinstelling(en) opgesteld opleidingsplan, dat de structuur en 
inhoud van de opleiding tot sociaal-geneeskundige bevat en dat de basis 
vormt voor het individuele opleidingsplan (bron: KOERS, oktober 2015). 
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Individueel 
opleidingsplan 

Uitwerking van het opleidingsplan van het betreffende specialisme op 
individueel niveau. (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Opleidingsinstituut Instituut in Nederland dat ter zake door de RGS erkend is  (bron: 
Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Onderzoeksinstituut Onderdeel van een universiteit of een instelling die mede het uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek als kerntaak heeft. (bron: Kaderbesluit CSG 
11-11-2015)  

Kaderbesluit sociale 
geneeskunde 

Met het kaderbesluit stelt het CSG de regels die gelden voor opleiding, 
erkenning en (her)registratie, zowel ten aanzien van de aangewezen 
specialismen, als de profielen. (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

KOERS Kwaliteitsvisie Opleiding en Raamplan Sociale geneeskunde. Beschrijft het 
kwaliteitssysteem voor de opleidingen binnen de sociale geneeskunde 
(Jeannette de Boer) 

Landelijk 
opleidingsplan 

Een door de betreffende wetenschappelijke vereniging opgesteld en door 
het CGS vastgesteld opleidingsplan dat de structuur en inhoud van de 
opleiding tot sociaal-geneeskundige bevat en dat de basis vormt voor het 
instellingsopleidingsplan (bron: KOERS, oktober 2015) 

LPP Landelijk professionaliseringsplan praktijkopleiders in de sociale 
geneeskunde. Dit is op 23-10-2017 vastgesteld door de KAMG, 
NVVG/GAV en NVAB en gaat in per l januari 2018 (Jeannette de Boer) 

Opleider Een door de RGS voor de opleiding erkende specialist, werkzaam in een 
opleidingsinrichting, die de aios tijdens de praktijkopleiding begeleidt. 
(bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Opleidings-
inrichting 

Inrichting in Nederland die door de RGS is erkend voor de 
praktijkopleiding van aios. (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Het begrip opleidingsinrichting is inmiddels vervangen door  
opleidingsinstelling (paul vd Velpen) 

Opleidings-schema Een binnen het opleidingsschema passend overzicht van de begin-en 
einddatum , de volgorde en de locatie(s) van (onderdelen van)de opleiding 
van de aios (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Praktijkopleiding In een opleidingsinstelling leren van de vaardigheden en de daaraan ten 
grondslag liggende wetenschappelijke concepten respectievelijk de denk-
en werkwijzen die nodig zijn voor het functioneren als sociaal-
geneeskundige in het betreffende specialisme waarbij in toenemende mate 
zelfstandig wordt gewerkt onder begeleiding van een opleider en die met 
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de instituutsopleiding een geïntegreerd geheel vormt. (bron: 
opleidingsplan arts M&G, versie 24-10-2016) 

Profiel Een deelgebied van de geneeskunde zijnde een verdieping van het 
deskundigheidsniveau van de arts die (nog)niet leidt tot het 
deskundigheidsniveau van een specialisme en dat door het college als 
profiel is aangewezen (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Samenwerkings-
verband 

Geheel van onderlinge afspraken met betrekking tot de samenwerking 
tussen instellingen (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Sociaal 
geneeskundig 
specialisme 

Een deelgebied van de geneeskunde dat door het CSG als zodanig is 
aangewezen (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Specialist Een arts die is ingeschreven in een door een college ingesteld 
specialistenregister (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Stage Deel van de opleiding onder verantwoordelijkheid van een 
opleidingsinstituut, waarbij kennis nemen van en inzicht verkrijgen in de 
praktijk op de voorgrond staat en de eigen werkzaamheid ondergeschikt is 
(bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Vrijstelling De ontheffing van de verplichting deel te nemen aan een gedeelte van de 
opleiding (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Wetenschappelijk  

onderzoek 

Onderzoek gericht op het ordenen, het vermeerderen, het analyseren of 
het genereren van reproduceerbare observaties en metingen, resulterend 
in groei van reproduceerbare kennis en ervaringstheorie, begeleid door 
een als zodanig opgeleide onderzoeker werkzaam bij een universiteit of 
instelling die mede het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in haar 
missie heeft opgenomen (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 

Wetenschappelijke 
vereniging 

Landelijke vereniging van specialisten of profielartsen die de 
competentiebeschrijving voor het betreffende specialisme of profiel 
beheert. (bron: Kaderbesluit CSG 11-11-2015) 
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Bijlage 4: Gebruikte documenten 
 

Beslispuntennotitie van de werkgroep Actiz, GGD GHOR, KAMG, LOSGIO, ministerie van VWS, 
NSPOH en TNO voor de stuurgroep op 30 maart 2017. Versie 21 maart 2017 

Brief van de minister van VWS aan de tweede kamer. Onderwerp: Opleidingen publieke 
gezondheidszorg (6 juli 2016) 

Capaciteitsorgaan. Capaciteitsplan 2016. Deelrapport 4.  

College voor sociale geneeskunde. Kaderbesluit CSG (september 2008) 

Commissie Forensisch Medisch Onderzoek en Medische Arrestantenzorg.(2017).Ook wel 
genaamd de commissie Hoes. Toekomst voor de forensische geneeskunde. 

Gezondheidsraad (2016). Onderzoek waarvan je beter wordt. 
 
KAMG (2016) Opleidingsplan Arts Maatschappij en Gezondheid. 
 
Kiwa (2016).Loopbanen en loopbaanwensen van basisartsen. drs. Francisca vd Velde. 
 
Kwaliteitsvisie Opleidingen en Raamplan Sociale Geneeskunde (KOERS). KAMG, NVVG, NVAB. 
Op 14 oktober 2015 vastgesteld door de stuurgroep kwaliteitsborging van opleidingen tot 
sociaal-geneeskundige.  
 
Movisie (2016). Sociale (wijk)teams in beeld. 
 
NIVEL (2014). Knelpunten rond de opleidingsplaatsen voor jeugdartsen, infectieziekten 
artsen, medisch milieukundigen en tuberculoseartsen. Ronald Batenburg en Inge vd Lee. 

Raad Openbaar Bestuur (2017). Zorg voor samenhangende zorg.  

Zorginstituut Nederland, dr. Marian Kaljouw. Uitgebracht aan ministerie van VWS, 10 april 
2015. Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. 

Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Anders kijken, anders leren, anders 
doen. (2016). 
 
  

i Huisarts in opleiding die promoveert 
ii Ontleend aan de statuten van stichting Huisartsopleiding Nederland 
iii IOSG moet waarschijnlijk wel een stichting of andere rechtsvorm worden om zich te kunnen laten 
vertegenwoordigen 
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