JAARBERICHT 2019
KAMG VOOR ARTSEN
MAATSCHAPPIJ + GEZONDHEID
Wie zijn wij?

De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid
(KAMG) maakt zich sterk voor artsen Maatschappij
+ Gezondheid in ons land. Een arts M+G is een
geneeskundig specialist met een eigen blik. Iemand
die verder kijkt, niet in hokjes denkt en óók graag
buiten de spreekkamer behandelt. Daarom
noemen we dat 360º geneeskunde.
De kerndoelen van KAMG zijn
toekomstbestendigheid en kwaliteit van de arts
M+G. KAMG wil dit bereiken langs vier pijlers:
• Versterken van de publieke gezondheid;
• Kwaliteit van de beroepsgroep en de
beroepsuitoefening;
• Opleiding en professionaliteit;
• Carrièreperspectief en employability
(werkgeverschap).

Onze toekomstvisie

KAMG staat voor één Arts Maatschappij +
Gezondheid, gespecialiseerd in preventie in 5
deskundigheidsgebieden. Dat vind je terug in:
• Het nieuwe Landelijke Opleidingsplan arts
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 (EIF)
• En een beweging richting nauwere
samenwerking en meer synergie tussen de lid
verenigingen.

Bestuur en organisatie

Eind 2019 bestond het KAMG-bestuur uit Elise
Buiting (voorzitter), Lode Wigersma (VAV,
secretaris), Kees Kraaij (NVFG, penningmeester),
Carla Derijck (directeur), Irene Peters vervangt per
1 januari 2020 Petra Jaarsma (AJN, vicevoorzitter),
Will Vervoort (FMG), Ineke Tieken (NVDG), Erik de
Jonge (NVIB), Henk Jans (NVMM), Christel van Dijk

(VVAK) en Sophie Toumanian (VvAwT). Lilian van
der Ven (Losgio) neemt deel als toehoorder. In
2019 zijn afgetreden: Petra Jaarsma (AJN) en
Hanna Bos (NVIB).
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de
voorzitter, vicevoorzitter, directeur, secretaris en
penningmeester. In 2019 heeft het dagelijks
bestuur van de KAMG veertien keer overleg gehad
en het algemeen bestuur acht keer. Het bestuur en
de directeur worden ondersteund door Marieke
Pouwels, zij volgde Ilse de Porto op.
In 2019 zijn er twee algemene ledenvergaderingen
(ALV’s) gehouden, in mei en november. Tijdens de
ALV worden besluiten bekrachtigd en worden de
leden geïnformeerd over het beleid, de financiële
stand van zaken en ontwikkelingen van KAMG.
De jaarlijkse heidag in mei had in 2019 als doel het
versterken van het specialisme M+G. Een
gevarieerd gezelschap heeft gewerkt aan een van
de speerpunten van het programma Versterking
van de Publieke Gezondheid: versterking door
goede communicatie. Er is onder andere gewerkt
aan een profielschets van de arts M+G.

Wetenschappelijke verenigingen

De KAMG verbindt de wetenschappelijke
verenigingen van de artsen M+G en daarmee ook
de afzonderlijke leden. Samen vormen we één
organisatie die alle artsen M+G vertegenwoordigt.
Artsen M+G zijn sociaal geneeskundigen. Dit zijn
geneeskundig specialisten op het gebied van
(volks)gezondheid, preventie en participatie en
richten zich op de maatschappij en op het individu
in wisselwerking met zijn/haar omgeving. We
richten ons op het Bevorderen, Bewaken en
Beschermen van de Volksgezondheid. Dat gaat
over de gezondheid van individuen én groepen, het
functioneren van zorgorganisaties, de overheid en
het zorgstelsel als geheel. We signaleren
belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot
gezondheid en volksgezondheid, die veelal een
gezamenlijke, bredere maatschappelijke
benadering/aanpak vragen. Artsen M+G werken
op individueel uitvoerend niveau en/of op beleidsof bestuursniveau.
Artsen M+G zijn verenigd in 9 wetenschappelijke
verenigingen van artsen die aangesloten zijn bij de
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KAMG. De aangesloten, samenwerkende
verenigingen zijn:
• AJN - Jeugdartsen Nederland
• FMG - Forensisch Medisch Genootschap
• NVDG - Nederlandse Vereniging voor
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

Samenwerking

Samen met de Vereniging van Adviserend
Geneeskundigen werkzaam bij Zorgverzekeraars
(VAGZ) richtten we SSGO op, een erkende
opleidingsinrichting voor de praktijkopleiding.
Ook werken we nauw samen met de Nederlandse
Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en
Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Samen vormen we
het zogenaamde cluster 3 binnen de specialisaties:
het cluster van sociaalgeneeskundigen. We werken
samen bij kwaliteitsbeleid rondom de opleiding tot
sociaal geneeskundige (KOERS en kwaliteitskader)
en in het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde
(ABSG). Dit bureau verzorgt de coördinatie en de
administratieve afhandeling van de accreditatie
van deskundigheid bevorderende activiteiten t.b.v.
herregistratie van sociaalgeneeskundigen door de
RGS.
KAMG is federatiepartner bij de KNMG. Zo maken
we ons nog sterker voor het blijven verbeteren van
de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de
volksgezondheid.
De overige federatiepartners zijn:
• Federatie Medisch Specialisten (Federatie)
• Landelijke vereniging van Artsen in
• Dienstverband (LAD)
• Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
• Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en
• Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
• Nederlandse Vereniging voor
Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)

Specialisten in ouderengeneeskunde
(Verenso)
• De Geneeskundestudent
Resultaten van de inspanningen met KNMG zijn
onder meer gedragsregels voor artsen, de
meldcode kindermishandeling, Steun en
Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en
handreikingen zoals ‘beroepsgeheim en
politie/justitie’.
•

KAMG (IN HET) NIEUWS
KAMG nieuws

In 2019 is de ‘KAMG Nieuwsbrief’ zes keer
(digitaal) uitgebracht met daarnaast een special
voor het KAMG-congres én een special ‘Word jij
ambassadeur voor de public health?’. Deze
nieuwbrieven worden verzonden naar
geïnteresseerden en individuele leden van de
wetenschappelijke verenigingen van de KAMG.
Op de website www.kamg.nl worden voor de leden
relevante nieuwsberichten gedeeld. Natuurlijk
zorgt KAMG voor verdere zichtbaarheid met o.a.
voorzitterscolumns in Medisch Contact (o.a.
Preventie kerntaak van de arts M+G, Help! De
sociaal geneeskundige sterft uit en Belangen in de
spreekkamer) en in het LAD magazine over de
Positionering van artsen Maatschappij +
Gezondheid. En met blogs in Medisch Contact,
Skipr en andere media.

De sjoemelsigaret-zaak

In 2019 behandelde de rechtbank Rotterdam –
mede namens de KAMG – de sjoemelsigaret-zaak.
Advocatenkantoor Van den Biesen heeft de
rechtbank in 2019 van allerlei stukken voorzien en
VWS heeft een verweerschrift ingediend. De
rechtbank heeft flink wat tijd uitgetrokken voor de
behandeling en er ook een “meervoudige” kamer
op gezet: drie rechters in plaats van normaal een
rechter. Daarbij is ook een rechter die Europees
recht doceert aan de Utrechtse Universiteit en dat
komt goed uit omdat het in deze zaak juist op het
Europees recht aankomt. De rechtbank in
Rotterdam heeft op 20 maart 2020 definitief een
aantal prejudiciële vragen voorgelegd aan het
Europees Hof van Justitie in de zaak van Stichting
Rookpreventie Jeugd (SRPJ).
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App “Zó werkt de zorg in Nederland”

Wat zijn de kerntaken van publieke
gezondheidszorg? In welke 25 GGD-regio’s is
Nederland ingedeeld? En hoe lopen de
geldstromen voor het Rijksvaccinactieprogramma?
De antwoorden op deze vragen kan iedereen vanaf
1 oktober 2019 vinden in de Zó werkt de zorg-app.
KAMG werkte mee aan de 2018-editie van het
boek ‘Zó werkt de zorg in
Nederland’ waarop de
app is gebaseerd. Het
boek is beschikbaar als
Nederlands boek, ePub
én als Engelse ePub.

Oproep van een waakhond

De ervaring leert dat het onderwerp ‘veiligheid’ in
tijden van rust snel op de achtergrond raakt.
Veiligheid is duur en pas ná een ramp of incident
zijn we bereid te investeren. Bijvoorbeeld wanneer
ernstige infectieziekten steeds minder voorkomen,
verdwijnt het draagvlak voor vaccinatie. Met dit in
gedachten schreef KAMG een reactie op verzoek
van mr. Pieter van Vollenhoven voor zijn
symposium begin juni. Deze reactie is gepubliceerd
in de reader voor het symposium op 4 juni
2019 naar aanleiding van de 80ste verjaardag
van de heer Van Vollenhoven.

Zorg voor veiligheid van kwetsbare
burgers

Met regelmaat berichten de media over dodelijke
incidenten gepleegd door mensen met een
psychiatrische stoornis. Onlangs presenteerde de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) lessen
uit haar onderzoek naar deze rampen in de
samenleving. Artsen M+G Igor van Laere, Ronald
Smit en Elise Buiting formuleren aan de hand van
het OVV-rapport een sociaal geneeskundige visie
op de benodigde zorg voor kwetsbare mensen en
de rol van professionals en beleidsmakers.

HET JAAR IN BEELD
Landelijk opleidingsplan (LOP) M+G en
Landelijk werkgeverschap

Hoe werkt het allemaal in de opleiding tot arts
Maatschappij + Gezondheid? Dat zit best
ingewikkeld in elkaar. Daarom maakte Henriëtte
Treurniet in 2018 voor GGD GOHR Nederland een
visuele weergave van het landschap van de

opleiding. De twee grote veranderingen zijn helder
in beeld gebracht. Het landelijk werkgeverschap
komt in de plaats van de huidige
opleidingsstructuur waarbij de aios in dienst zijn
van de werkgevers.
Het Landelijke Opleidingsplan van de KAMG
verandert de structuur van de opleiding. We leiden
in de toekomst alle aios op tot Arts Maatschappij +
Gezondheid 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 Forensische geneeskunde (MF),
Infectieziektebestrijding, Tuberculosebestrijding en
Medische milieukunde (ITM), Medische Advisering
(MA), Donor- en Farmaceutische geneeskunde
(DF)). Een brede opleiding behoort ook tot de
mogelijkheden. 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 kunnen
instromen in de opleiding arts M+G. Registratie per
deskundigheidsgebied wordt mogelijk binnen het
register van de KAMG. Hoewel de profielregisters
voorlopig nog lang 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 2022.

Brede steun uit het veld voor LOP

18 werkgevers en partners van de KAMG hebben in
2019 schriftelijk laten weten het LOP te
ondersteunen. O.a. KNMG, LOSGIO, GGDGHOR NL,
Sanquin, en het Ministerie van Defensie spraken
hun steun uit voor het opleidingsplan en de
bekostiging ervan door VWS.

Lobby: volledige bekostiging LOP

In tegenstelling tot de andere
specialistenopleidingen in Nederland, wordt de
opleiding tot sociaal geneeskundigen slechts
beperkt bekostigd door het Ministerie van VWS. De
opleiding van jeugdartsen, artsen
infectieziektenbestrijding, artsen
tuberculosebestrijding en medisch milieukundigen
wordt (deels) bekostigd, de overige opleidingen tot
arts M+G niet. De KAMG pleit samen met haar
ketenpartners voor adequate bekostiging door het
ministerie van VWS van de opleiding tot arts M+G.
De verwachting is dat de instroom in de medische
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vervolgopleiding tot arts M+G alleen bij volledige
bekostiging van de opleiding toeneemt tot het
gewenste niveau volgens de ramingen van het
Capaciteitsorgaan. Hierdoor kan het ontstane
tekort aan artsen M+G worden teruggedrongen.

Carla Derijck directeur KAMG

Op 27 juni 2019 is Carla Derijck voorgedragen aan
het algemeen bestuur van de KAMG als nieuwe
directeur van de KAMG. Carla was sinds februari
2019 interim-directeur bij de
KAMG. De
sollicitatiecommissie: ‘Uit een
sterk veld van sollicitanten is
zij in drie selectierondes
unaniem verkozen tot onze
directeur. Het afgelopen half
jaar hebben we haar leren
kennen als een zeer
vakkundige, betrokken, creatieve,
samenwerkingsgerichte interim-directeur die van
aanpakken weet. We verheugen ons op
voortzetting van de samenwerking’.

Marleen Kraaij voorzitter concilium
KAMG

Marleen Kraaij start eind januari 2020 als
voorzitter van het concilium KAMG. Hiermee kan
het concilium in 2020 weer
op volle kracht aan de slag.
Het concilium KAMG is o.a.
verantwoordelijk voor het
Landelijke Opleidingsplan
en adviseert het bestuur in
alles wat te maken heeft
met opleiding. Lees hier
de taakopdracht concilium. Marleen Kraaij is arts
M+G en opleider M+G. Meer weten over Marleen?
Hier stelt zij zich voor.

Programma Versterking Publieke
Gezondheid

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
Sport heeft KAMG gevraagd om een programma te
gaan leiden om de positionering van het vak arts
M+G te verbeteren. Het programma loopt van
september 2018 tot en met 2020 zet in op:
bekendheid & imago, goed opleiden &
academiseren en uitdagend werken in de Publieke
Gezondheid. Ronald Duzijn is in oktober 2019
gestopt als programmaleider en heeft het stokje
overgedragen aan Carla Derijck.

In de vier programmalijnen zijn de volgende
resultaten behaald:

Regiobijeenkomsten

In een aantal strategische sessies is er
gebrainstormd over de toekomst en uitdagingen
van de publieke gezondheid en specifiek de rol van
de arts M+G. Deelnemers waren bestuurders,
directeuren, professionals en managers van
landelijke belangen- en beroepsorganisaties én
regionale uitvoeringsorganisaties zoals GGD’en,
Thuiszorg en JGZ-organisaties.

Positie, imago en bekendheid

Peilingen. Om meer inzicht te krijgen in de positie,
imago en bekendheid van het vak arts M+G zijn
twee peilingen uitgevoerd. Een peiling is
uitgevoerd onder de leden van de
Geneeskundestudent en aios M+G. De resultaten
zijn besproken met o.a. GGD GHOR, de
Geneeskundestudent, LOSGIO. Samen met
GGDGHOR een persbericht verspreid. Ook is samen
met de LAD een peiling uitgevoerd. Dit leidt tot
samenwerking met dec LAD om pilots ter
verbetering van de positie van de arts M+G te
organiseren bij enkele GGD-instanties.
Ambassadeurs. Er is een landelijk programma
ontwikkeld en opgezet voor kennismaking
met de arts M+G in samenwerking met NSPOH,
SOGEON en SBOH. Er worden ambassadeurs
geworven die beschikbaar zijn voor
geïnteresseerde geneeskundestudenten of basisof profielartsen. SOGEON maakt de match tussen
arts en student. Inmiddels hebben we flink wat
ambassadeurs voor de public health, die
(aankomend) artsen willen laten kennismaken met
het vakgebied en het specialisme arts
Maatschappij + Gezondheid door in de praktijk een
dag(deel) mee te lopen. Dat is hard nodig want er
zijn meer dan 100 aanvragen binnengekomen
n.a.v. de Carrièrebeurs KNMG in 2019. Meedenken
over een stevige, inspirerende toekomst vaste
invulling hiervan? Meld je dan hier aan.
Arts Maatschappij + Gezondheid: wie ben je
eigenlijk? Die vraag stelde we in juni 2019 tijdens
een creatieve sessie aan zo’n twintig artsen M+G.
Het resultaat is voorgelegd aan deze artsen en aan
enkele stakeholders zoals werkgevers en partners.
De reacties waren positief. Een op basis hiervan
scherp en slim uitgekiend communicatieconcept
leidde tot een subsidie voor SOGEON om in
samenwerking met de KAMG een tweejarige
arbeidsmarktcampagne te ontwikkelen.
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Opleiden en academiseren

Aiothoplekken. In 2019 heeft de SBOH een
subsidie beschikbaar gesteld voor 4 zogenaamde
aiotho-plekken M+G in 2019 tot en met 2022. Een
aiotho-plek. Uit 7 academische centra
zijn Groningen en Nijmegen gekozen om aiothos
op te leiden.
Raamplan geneeskunde. Verder werkten we aan
een betere aansluiting op het curriculum
geneeskunde van basisartsen en de
medische vervolgopleiding arts M+G en hebben we
bij gedragen aan de totstandkoming van het
Raamplan Geneeskunde. In het Raamplan staan de
basisvoorwaarden waaraan de
geneeskundeopleidingen aan de diverse
universiteiten moeten voldoen. Er is in het nieuwe
raamplan een veel grotere plek ingeruimd voor
preventieve en sociaal geneeskundige zorg
Portaal opleiding tot arts M+G
Sinds 2019 is er een portaal voor de
sociaalgeneeskundige vervolgopleiding waardoor
de vindbaarheid en zichtbaarheid van de opleiding
tot arts M+G sterk is verbeterd. Neem gerust eens
een kijkje: http://www.artsmg.nl/.
Overig zaken opleiden en academiseren
En verder hebben we (mee)gewerkt aan:
• Ontwikkelen, entameren van landelijke
onderzoeksagenda publieke gezondheid;
• Oprichting van de wetenschappelijke
commissie SOGEON;
• Sectie wetenschap KAMG herstart;
• Begeleiden van onderzoek in opleiding tot arts
M+G door ‘academische werkplaatsen,
universiteiten en andere onderzoeksinstituten.

Uitdagend werken in de publieke
gezondheidszorg

In het kader van de academisering is er sprake van
goed nieuws: de aiotoh M+G! Vanaf 1 januari 2019
biedt de SBOH als landelijk werkgever voor aios
M+G de (financiële) mogelijkheid om de opleiding
tot arts M+G te combineren met het uitvoeren van
een promotieonderzoek. Dit is het resultaat van de
samenwerking tussen IOSG, LOSGIO, SOGEON,
NSPOH en KAMG om de wetenschappelijke
ondergrond van het specialisme Maatschappij +
Gezondheid te verstevigen.

Congres “Kwetsbare mensen, kwetsbare
groepen”

Op vrijdag 22 november 2019 vond het congres
‘Kwetsbare mensen, kwetsbare groepen’ plaats.
Artsen M+G zetten zich in voor kwetsbare
personen en groepen. Zij zorgen niet voor één,
maar voor iedereen. Omdat we vinden dat ‘helen’
gaat om het
geheel, iedereen
telt, alles telt mee
en wij tellen alles
bij elkaar op. Met
onder andere de
bijdragen van
Jet Bussemaker,
hoogleraar aan het LUMC en voorzitter van de
Raad Volksgezondheid en Samenleving,
Angelique Berg, directeur-generaal
volksgezondheid op het Ministerie van VWS,
Omar Hammad, hij vluchtte 10 jaar geleden uit
Irak en is nu bijna afgestudeerd arts
Igor van Laere, arts Maatschappij + Gezondheid,
arts verslavingszorg én oprichter van de
Nederlandse Straatdokters Groep en de workshops
Het was een bijzondere en leerzame dag. Je kunt
de presentaties van enkele
workshops hier terugvinden. De hele dag is
samengevat in een getekend verslag. Het KAMG
Congres werd mede mogelijk gemaakt
door: ZONMW, SBOH en KNMT.

Marie-Louise Essink Bot prijs

In 2016 is KAMG met het uitreiken van de MarieLouise Essink Bot prijs gestart. Als sociaal
geneeskundige heeft Marie-Louise Essink-Bot
geprobeerd de brug te slaan tussen de sociale
geneeskunde en de curatieve zorg, tussen de zorg
voor de populatie en die voor de individuele
patiënt. Met deze prijs wil KAMG het onderzoek in
de sociale geneeskunde stimuleren en haar
gedachtegoed voort laten leven binnen de
vereniging. Dit jaar kwam Laurens Severijn
Hondema met een ‘gedegen en goed uitgevoerd
onderzoek’ als
winnaar uit de
bus. In zijn
onderzoek wordt
een mooie
verbinding
gelegd tussen
onderzoek en
beroepspraktijk.
Laurens Severijn heeft een gedegen onderzoek
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gedaan naar de effecten van een hittegolf op de
volksgezondheid. In het licht van de
maatschappelijke ontwikkelingen rondom
vergrijzing en klimaatverandering is zijn onderzoek
maatschappelijk relevant en heeft Laurens Severijn
het vakgebied van de arts M+G goed op de kaart
gezet.

Carrièrebeurs

Met meer dan 40 medische vervolgopleidingen valt
er voor artsen in spe heel wat te kiezen. Daarom
organiseerde de KNMG in samenwerking met De
Geneeskundestudent
op zaterdag 5 oktober
2019 voor de zesde
keer de Carrièrebeurs.
De artsen M+G waren
vanzelfsprekend ook
vertegenwoordigd op
de Carrièrebeurs bij de
stand van de KAMG.
Zij vertelden over hun
werk en de impact die
dit heeft. Het werd een mooie en intensieve dag
met veel belangstelling voor het vak Arts M+G en
haar deskundigheidsgebieden. Het organiserende
team én de KAMG kijkt met plezier terug op deze
succesvolle dag. Meer dan 200 gesprekken en
gesprekjes werden gevoerd, er werd informatie
verstrekt en aanmeldingen gerealiseerd voor de
meeloopdagen.
--------------------------------------------------------------------
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