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nieuwe Opleidingsplan Maatschappij &
Gezondheid; de academisering van de
vervolgopleidingen; in de stevige participatie
bij de ontwikkeling van het nieuwe Raamplan
Artsopleiding 2019; het programma
Versterking publieke gezondheid; de invoering
van de evaluatie individueel functioneren en
een beweging richting nauwere samenwerking
en meer synergie tussen de lidverenigingen.

De Koepel. Wie zijn we?
De Koepel Artsen Maatschappij & Gezondheid
(KAMG) staat voor de bevordering van de
professionaliteit en deskundigheid van de
beroepsuitoefening van artsen M&G, die
werkzaam zijn op het snijvlak van gezondheid,
geneeskunst en samenleving.
Toekomstbestendigheid en kwaliteit van de
arts M&G zijn de kerndoelen. De KAMG wil dit
bereiken langs vier pijlers:
1. Versterken van de public health
2. Kwaliteit van de beroepsgroep en de
beroepsuitoefening
3. Opleiding en professionaliteit
4. Carrièreperspectief en employability

KAMG (in het) Nieuws
In 2018 is het ‘KAMG Nieuws’ drie keer
(digitaal) uitgebracht met daarnaast 4 specials
voor het KAMG-congres. KAMG Nieuws is
verzonden naar geïnteresseerden en
individuele leden van de wetenschappelijke
verenigingen van de KAMG. Daarbij brengen
we voor onze leden belangrijk nieuws onder
de aandacht op de website en tevens met
columns en artikelen in Medisch Contact.

De KAMG verenigt 9 wetenschappelijke
verenigingen van artsen werkzaam in en voor
de publieke gezondheid en die zich dagelijks
inzetten voor een gezonde bevolking in
Nederland.

KAMG 2018 in beeld

De aangesloten, samenwerkende verenigingen zijn:
•
AJN - Jeugdartsen Nederland
•
FMG - Forensisch medisch genootschap
• NVDG - Nederlandse vereniging voor

Landschap opleiding M&G
Hoe werkt het allemaal in de opleiding tot arts
M&G? Dat zit best ingewikkeld in elkaar.
Daarom maakte Henriëtte Treurniet voor GGD
GOHR NL een visuele weergave van het
landschap van de opleiding. De tekening
visualiseert de twee grote veranderingen die
op dit moment op opleidingsgebied arts M&G
gaande zijn.

donorgeneeskunde

•

NVFG - Nederlandse vereniging voor

•

farmaceutische geneeskunde
NVIB - Nederlandse vereniging
infectieziektebestrijding

•

NVMM - Nederlandse vereniging voor medische

•
•
•

milieukunde
VAV – Vereniging Artsen Volksgezondheid
VVAK - Vereniging Vertrouwensartsen
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
VvAwT - Vereniging van artsen werkzaam in de
tuberculosebestrijding

Het landelijk werkgeverschap komt in de
plaats van de huidige opleidingsstructuur
waarbij de aios in dienst zijn van de
werkgevers.

De KAMG behartigt de belangen van ruim
2000 sociaalgeneeskundigen werkzaam in en
voor de publieke gezondheid, binnen het
specialisme arts Maatschappij & Gezondheid.

Het Landelijke Opleidingsplan van de KAMG
verandert de structuur van de opleiding. We
leiden in de toekomst alle aios op tot arts
M&G in een vierjarige specialistenopleiding.
Tijdens de opleiding kiest de aios voor een van
de vijf deskundigheidsgebieden
((JeugdGezondheid (JG), Medische expertise
kindermishandeling en huiselijk geweld en

Visie toekomst KAMG
De KAMG staat voor één arts M&G,
gespecialiseerd in voorzorg in 5
deskundigheidsgebieden. Dit vind je in het
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Forensische geneeskunde (MF),
Infectieziektebestrijding,
Tuberculosebestrijding en Medische
milieukunde (ITM), Medische Advisering (MA),
Donor- en Farmaceutische geneeskunde (DF)).
De KAMG legde het opleidingsplan in juni
2018 ter goedkeuring voor aan het College
Geneeskundig Specialismen, samen met de
uitgewerkte plannen ten aanzien van de
differentiaties. Er wordt gewerkt aan een
overgangsregeling waarmee profielartsen,
door het aantonen van eerder verworven
competenties, kunnen instromen in het
specialistenregister M&G. Registratie per
deskundigheidsgebied wordt mogelijk binnen
het register van de KAMG. Hoewel de
profielregisters voorlopig nog openblijven,
verdwijnen ze op den duur. Het streven om
met het nieuwe plan te gaan werken is
bijgesteld van 1 januari 2020 naar 1 januari
2021. In het Medisch Contact verscheen een
oproep voor geneeskundestudenten en
basisartsen om zich aan te melden voor de
opleiding. Meer weten? Kijk dan bij deze FAQ.

evaluatiemodel is dat de visitatie wordt
uitgevoerd door beroepsgenoten (‘peer to
peer’). KAMG, NVVG en GAV schreven een
korte handleiding en er is een FAQ opgesteld.
In de handleiding hebben we het model voor
het periodiek evalueren van het individueel
functioneren beschreven. Ook voor het
groepsfunctioneren is een uitgebreidere
toelichting geschreven.

Het Concilium KAMG
Het Concilium KAMG is een adviescommissie
van de KAMG, ingesteld door het bestuur. In
2018 zijn het reglement en de taakopdracht
van het Concilium KAMG vastgesteld. Het
belangrijkste doel van het Concilium is het
bevorderen en bewaken van beschikbaarheid,
kwaliteit en samenhang van opleidingen en
bij– en nascholing met betrekking tot het
specialisme arts M&G. Het Concilium KAMG
richt zich daarom op gemeenschappelijke
onderwerpen die betrekking hebben op de
deskundigheidsbevordering van de arts M&G.
Dit geldt voor zowel de eerste fase (profielen)
als de tweede fase (specialist M&G). Zij doet
dit door, gevraagd en ongevraagd, het bestuur
van de KAMG te adviseren. Op verzoek van
het bestuur van de KAMG kan het Concilium
tevens coördinerende, regisserende en/of
uitvoerende activiteiten op zich nemen.

EIF: peer to peer evaluatie
Vanaf 2020 geldt de nieuwe herregistratie-eis
van het College Geneeskundige Specialismen
(CGS). Eenmaal in de vijf jaar -voorafgaande
aan de verloopdatum van je registratie- neem
je deel aan een geaccrediteerd systeem van
evaluatie van je individueel functioneren.
Daarnaast vereist de regelgeving ook
periodieke evaluatie van het functioneren van
de groep waarin je als geneeskundig specialist
of profielarts werkzaam bent. Voor sociaal
geneeskundigen hebben de
wetenschappelijke verenigingen
KAMG, NVVG en GAV besloten deze
herregistratie-eisen zo laagdrempelig,
praktisch en effectief mogelijk uit te werken
en daarbij aan te sluiten bij de opzet en het
functioneren van de bekende ICT-groepen.
Wat houdt het in? Hoe werkt het? En vooral:
hoe begin je? Een belangrijk kenmerk van dit

Accreditatieregeling ODB
aangepast
Per 1 juli 2018 is de accreditatieregeling voor
Overige Deskundigheidsbevorderende
Activiteiten (ODB) aangepast door de KAMG,
de NVAB en de NVVG. Hierbij zijn partijen
gezamenlijk opgetrokken. Deze nieuwe
regeling laat zien welke activiteiten kunnen
worden opgevoerd, hoeveel uren daaraan
worden toegekend en wat de sociaal
geneeskundige moet aantonen en overleggen
om de uren ook daadwerkelijk te laten
meetellen.
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infectieziektebestrijding,
tuberculosebestrijding en medische
milieukunde, en de hierbij horende 2e fase.
Meer weten? Kijk dan hier NSPOH/TNO, of
hier Aios Maatschappij & Gezondheid vanaf
2019 in dienst van SBOH of kijk bij

Maatregelen VWS
De instroom in de medische vervolgopleiding
arts maatschappij en gezondheid (arts M&G)
blijft achter bij de ramingen van het
Capaciteitsorgaan. Dat betekent dat er minder
artsen opgeleid worden dan er naar
verwachting nodig zijn. Dit heeft als gevolg dat
er op termijn een tekort aan gekwalificeerde
artsen M&G ontstaat. Een deel van de 1e en
2e fase opleidingsplaatsen wordt publiek
gefinancierd door het ministerie van VWS
omdat deze gerelateerd zijn aan de Wet
Publieke Gezondheid. Het gaat om
de jeugdartsen, artsen
infectieziektebestrijding, artsen
tuberculosebestrijding en medisch
milieukundigen.
Om de instroom van deze door VWS
gefinancierde opleidingen te verhogen en de
kwaliteit van de opleidingen te bevorderen wil
VWS, onder andere, meer coördinatie en
afstemming met betrekking tot de instroom
en capaciteit van de opleiding in de praktijk.
Ten behoeve hiervan is besloten een nieuwe
opleidingsinfrastructuur te ontwerpen.
Verder heeft de KAMG subsidie gekregen voor
het programma ‘Versterken publieke
gezondheid’. Daarbij is landelijk
werkgeverschap gerealiseerd. Dit houdt in dat
aios (artsen in opleiding tot specialist)
Maatschappij & Gezondheid vanaf 1 januari
2019 in dienst komen van één werkgever, de
SBOH.

veelgestelde vragen.
De stichting SOGEON (SOciaalGEneeskundige
OpleidingenNederland) is een
samenwerkingsverband tussen de
opleidingsinstituten, KAMG, Losgio en het
IOSG. Deze nieuwe organisatie staat voor
innovatie en kwaliteit van de opleiding M&G
en zet zich in voor instituutsoverstijgende
taken op het gebied van de opleiding tot arts
M&G. Denk aan werving & selectie van aios en
de plaatsing van de aios bij opleidings- en
stage-instellingen in het land.
SOGEON heeft per 1 juni 2019 een directeur
benoemd. Onlangs heeft zij haar website
gelanceerd.

Programma Versterking Publieke
Gezondheid

Landelijk werkgeverschap en
SOGEON

VWS heeft de KAMG gevraagd om een
programma te gaan leiden om de
positionering van het vak arts M&G te
verbeteren. Het programma zet in op:
Bekendheid &imago, Goed Opleiden &
Academiseren en Uitdagend Werken in de
Publieke Gezondheid. De aangevraagde
subsidie is verkregen en de uitvoering van het
programma is eind 2018 gestart.

Het grote voordeel van landelijk
werkgeverschap is dat aios in de nieuwe
opleiding zijn of haar opleiding kan volgen bij
diverse opleidingsinstellingen. Daarnaast zijn
er verschillende stages in en buiten de
publieke gezondheidszorg. De veranderingen
hebben betrekking op de profielen
jeugdgezondheidszorg,

3

Jaarbericht KAMG 2018
september, 4 oktober en 22 november. In
Medisch Contact werden in de rubriek
Federatienieuws interviews met sprekers
Christine Dedding, Erik Gerritsen en Paul ’t
Hart gepubliceerd.

Goed nieuws voor Forensische
Geneeskunde
De ministeries van Justitie & Veiligheid en
Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben
besloten de nieuwe profielopleiding
forensische geneeskunde de komende jaren
gezamenlijk te gaan financieren. Het betreft
15 opleidingsplaatsen in 2019 én 15 in 2020.
Dit besluit brengt met zich mee dat ook de
aios Forensische geneeskunde met ingang van
1 januari 2019 in dienst komen van de SBOH.
De opleiding tot forensisch geneeskundige
vindt plaats via een profiel binnen de
opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid.

Vereniging Artsen Volksgezondheid
De wetenschappelijke beroepsverenigingen
VAGZ, NVAG en de VIA zochten elkaar al
regelmatig op. Bijvoorbeeld voor het nieuwe
opleidingsplan arts M&G en bij- en
nascholingen. Die samenwerking is tot een
fusie geworden; de drie voormalige
verenigingen zijn sinds 9 mei 2018 de
Vereniging Artsen Volksgezondheid.

KAMG bezorgd over voorbestaan
opleiding AIG

Nieuw DB
In september 2018 werd een nieuw dagelijks
bestuur geïnstalleerd. Naast voorzitter Elise
Buiting hebben hierin zitting Petra Jaarsma
(AJN, vicevoorzitter), Kees Kraaij (NVFG,
penningmeester) en Lode Wigersma (VAV,
secretaris).

De opleiding tot arts internationale
gezondheidszorg kent helaas geen structurele
financiering. De KAMG pleit hiervoor omdat
dit immers wel geldt voor andere medische
vervolgopleidingen. Studenten
tropengeneeskunde die het profiel volgen
kunnen nu nog instromen in de tweede fase.
Met de invoering van het nieuwe
opleidingsplan vervalt echter deze
mogelijkheid. De KAMG is van mening dat de
opleiding tot tropengeneeskunde onderdeel
moet worden van de opleiding tot arts M&G
omdat deze uitstekend aansluit bij deze
opleiding. In de nabije toekomst zou AIG één
van de differentiaties van dit specialisme
kunnen worden.

Verdere resultaten
Ook in 2018 is er veel (lobby)werk verzet. Dit
doet KAMG samen met haar leden, haar
federatiepartners en stakeholders. Hieronder
volgt ter illustratie een selectie.

Boek ‘Zó werkt de publieke
gezondheidszorg’.
KAMG heeft inhoudelijk bijgedragen aan een
special over de publieke gezondheidszorg, een
uitgave van Platform Zó werkt de zorg. Eerder
verschenen in deze serie ‘Zo werkt de zorg in
Nederland’ en ‘Zo werkt de huisartsenzorg’.
Het boek is aangeboden aan staatssecretaris
Paul Blokhuis van VWS die het persoonlijk in
ontvangst nam.

KAMG congres succesvol
Op vrijdag 14 december 2018 vond het KAMGcongres ‘Public health. Als ik bedoel, wat u
begrijpt’ plaats. Nog even terugkijken en de
sfeer proeven? Lees het verslag van de dag.
Het congres werd mede mogelijk gemaakt
door de NSPOH en KNMT. De organisatie was
in handen van de KAMG Congrescommissie,
onder leiding van Karine van ’t Land. Speciale
congresnieuwsbrieven volgden op 6

Boek ‘Zó werkt de zorg in
Nederland’.
Ook werkte KAMG mee aan de 2018-editie
van het boek ‘Zó werkt de zorg in Nederland’.
4
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Het boek is beschikbaar als Nederlands boek,
epub én als Engelse epub.

Aangifte tegen tabaksindustrie
De Artsen Maatschappij en Gezondheid
(KAMG), bedrijfsartsen (NVAB) en
verzekeringsartsen (NVVG) steunden in 2018
de aangifte tegen de tabaksindustrie. Zij
vertegenwoordigen samen bijna 5000 artsen
in de sociale geneeskunde. Hiermee sloten de
sociaal geneeskundigen zich aan bij de zaak
die strafrechtadvocate Bénédicte Ficq in 2016
startte tegen de 4 grootste tabaksfabrikanten
ter wereld. Helaas heeft het OM besloten
geen zaak te beginnen tegen de
tabaksproducenten, maar de KAMG blijft de
strijd tegen roken actief ondersteunen.

Ontbijt met de minister
De voorzitter van de KAMG, Elise Buiting, nam
als spreker deel aan een ontbijt met minister
Bruno Bruins tijdens de vijfde editie van het
jaarlijkse ‘Ontbijt met de minister’. Tijdens
deze bijeenkomst van Medisch Contact in het
Mauritshuis geeft de minister én drie sprekers
de ochtend na Prinsjesdag een toelichting op
het voorgenomen beleid. Lees ook de bijdrage
van Elise Buiting.

Mariëlle Jambroes treedt toe tot
het CGS

KAMG waarschuwt in Medisch
Contact voor bureaucratische trend
jeugdzorg

Mariëlle Jambroes: “het CGS is essentieel voor
het bestaan van geneeskundig specialisten.” In
het College Geneeskundig Specialismen (CGS)
zijn alle specialismen vertegenwoordigd. De
zittingstermijn is vier jaar, met maximaal een
verlenging van vier jaar. Voor Mark Soethout,
arts M&G, verstreek deze periode per april
2018. In Mariëlle Jambroes vonden de KAMG
en het CGS een waardige opvolger. Waarom
vindt ze het belangrijk om zitting te nemen in
het CGS? Mariëlle vertelt: “Eerlijk gezegd
twijfelde ik daar wel even aan. Tot ik hoorde
wat ze werkelijk doen. Het CGS ontwikkelt,
vaak samen met vertegenwoordigers uit het
veld, de regels voor de opleiding en de
registratie. Inhoudelijk komen er interessante
onderwerpen aan bod, zoals zorg voor
kwetsbare ouderen, de herregistratie en de
erkenningssystematiek. Ook onderwerpen als
gendersensitiviteit in de zorg, nieuwe
opleidingen, de structuur van het
‘specialismegebouw’ komen aan de orde. We
kijken over landsgrenzen hoe de geneeskunde
in Europe is georganiseerd en wat we daarvan
kunnen leren.”

Minstens vier gemeenten hebben plannen om
artsen zogenaamde ‘perspectiefplannen’ te
laten opstellen waarin de voorgenomen zorg
voor een kind eerst wordt vastgelegd voordat
de zorg mag worden verleend. Dat stelt
voorzitter Elise Buiting van KAMG (Koepel
Artsen Maatschappij & Gezondheid) die vreest
dat het werkelijke aantal gemeenten dat deze
bureaucratische drempel invoert, hoger ligt.
Lees meer.

Blij met aandacht voor preventie
De Koepel Artsen Maatschappij en
Gezondheid (KAMG) is verheugd over de
aandacht in de miljoenennota voor preventie
en gezondheidsbescherming, ‘thema’s die ons
na aan het hart liggen’. Dat zegt Elise Buiting,
voorzitter van de KAMG in een eerste reactie.
Het Nationaal Preventieakkoord, dat zich richt
op stoppen met roken, overgewicht en
obesitas en problematisch alcoholgebruik, is
een belangrijke stap vooruit, stelt zij. ‘Blij zijn
we ook met de aandacht voor preventie van
depressies, het programma Kansrijke Start, de
maatregelen tegen antibioticaresistentie en
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om de vaccinatiegraad te bevorderen.’ Lees
meer.

lees je deze keer onder meer nieuwe
informatie over EIF en de opleiding tot arts
M&G. Je kunt je altijd uitschrijven met
de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

AVG
Ook KAMG heeft te maken met de nieuwe
privacywet AVG. In de bijgewerkte
privacyverklaring kun je lezen over welke
persoonsgegevens KAMG beschikt en hoe wij
daarmee omgaan. De KAMG-nieuwsbrief valt
onder reguliere ledencommunicatie en is
bedoeld om leden op de hoogte te houden
van ontwikkelingen in het vak en de
vereniging en relevante bijeenkomsten. Zo

--------------------------------------------------------------
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