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Geacht KAMG-bestuur,
Graag wil a.s.r. als werkgever van artsen voor Maatschappij en gezondheid (M&G) steun betuigen
aan het Landelijk Opleidingsplan arts M&G 2017 (LOP) met landelijk werkgeverschap en bijbehorende
volledige bekostiging van de specialistenopleiding en hiermee gelijkschakeling met opleidingen tot
overige geneeskundige specialismen.
a.s.r. is een verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen, waaronder Arbeidsongeschiktheid,
Personenschade en Zorg. a.s.r. wil op deze terreinen een maatschappelijke rol van betekenis spelen en
een lange-termijnbijdrage leveren aan financiële zelfredzaamheid, duurzame inzetbaarheid en
gezondheid.
De complexe en snel veranderende wereld van verzekeringen maakt dat a.s.r. hoge kwaliteitseisen
stelt aan haar eigen medische dienst. Doel hiervan is om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn
en daarmee een concrete en zinvolle bijdrage te leveren aan de individuele en volksgezondheidszorg.
a.s.r. acht hiervoor gedegen medisch-inhoudelijke en sociaaljuridische vakkennis noodzakelijk. Naar
de maatstaven van a.s.r. hoort bij een professionele medische dienstverlening op het terrein van
Zorgverzekeringen, Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Personenschade en overige verzekeringen
een volledige opleiding binnen het betreffende vakgebied. Artsen werkzaam binnen deze
deelgebieden dienen dan ook een registratie te hebben in respectievelijk het specialisme M&G of het
specialisme Verzekeringsgeneeskunde, dan wel deze specialisatie binnen zo kort mogelijke termijn te
starten of af te ronden.
a.s.r. ziet het belang in van een proactieve rol van de overheid bij het opleiden van artsen in de
sociaalgeneeskundige specialismen. In het kader van verbetering van de volksgezondheid, behoud
van de hoge kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg en beheersbaarheid van medische en
sociale kosten, zijn preventie, actieve bevordering van de volksgezondheid, transitie van zorg naar de
eerste lijn en demedicalisering inmiddels belangrijke thema’s geworden en de rol van sociaalgeneeskundigen prominenter. Het oplopende tekort aan sociaalgeneeskundigen maakt een
stimulerend en faciliterend overheidsbeleid ten aanzien van de opleidingen M&G en Verzekeringsgeneeskunde noodzakelijk. Gelijkschakeling van de kaders voor de sociaalgeneeskundige opleidingen
met die van overige geneeskundige specialisaties is een minimale vereiste voor het aantrekken van
artsen in deze vakgebieden. Dit houdt in dat ook voor de sociaalgeneeskundige specialisaties een
volledige medisch-specialistische registratie als norm erkend wordt en dat hiervoor landelijk
werkgeverschap wordt georganiseerd, met bijbehorende volledige bekostiging van de opleiding.
a.s.r. ziet het LOP -naast de praktijkopleiding- als een goede opleidingsbasis, die vergelijkbaar is met
opleidingsplannen van overige geneeskundig specialismen.
Dit maakt dat a.s.r. het LOP van harte ondersteunt.
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