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gebied van gezondheidseffecten en –interventies
met ‘raad op maat’ terzijde staan.”

Wie zijn wij?

Preventie en gezondheid staan door de pandemie in
het middelpunt van de belangstelling. De
coronacrisis heeft het belang van preventie en de
publieke gezondheid onderstreept. Ook in 2020
heeft KAMG zich ingezet om de publieke
gezondheid te versterken en de onmisbaarheid van
artsen M+G te laten zien.

De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid
(KAMG) maakt zich sterk voor artsen Maatschappij +
Gezondheid. Professionals die met een 360° blik
kijken naar de gezondheid van groepen in ons land.
Preventie is ons uitgangspunt. Wij signaleren
belangrijke risico’s en uitdagingen in relatie tot
gezondheid en volksgezondheid die vaak een
gezamenlijke, bredere maatschappelijke benadering
en aanpak vragen.
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.

ACTIVITEITEN KAMG 2020
Corona

We kunnen het niet over 2020 hebben zonder
COVID-19 te benoemen. Het jaar liep voor iedereen
anders dan verwacht. Desondanks zijn we daar waar
het kon volop digitaal doorgegaan.
Tijdens de coronacrisis werd veel preventieve en
curatieve zorg uitgesteld. Met alle gevolgen van
dien. Dat dit een enorme invloed op de kwetsbare
groepen in ons land heeft, merkte arts Maatschappij
+ Gezondheid en voorzitter Elise Buiting als geen
ander. “Artsen M+G in de publieke gezondheidszorg
zijn bij crisis onontbeerlijk bij het adviseren over
collectieve maatregelen die institutionele en
professionele domeingrenzen overstijgen”. In mei
2020 riep de Denkgroep Publieke Gezondheid
zorgprofessionals op om de krachten te bundelen.
“Zo kunnen we beleidsmakers en politici op het

Zo hebben we - samen met andere organisaties MissieVeerkracht gelanceerd. Daarmee geven we
een krachtig signaal af: we moeten onze krachten
bundelen, juist ook met andere private en publieke
sectoren, voor een gezonde en veerkrachtige
samenleving.
Onze artsen lieten hun stem horen in het Outbreak
Management Team (OMT) en droegen bij aan de
OMT-adviezen. Ook leverden we een bijdrage aan
het draaiboek Code Zwart van KNMG. Een meer dan
lastige discussie.

Arts M+G in de toekomst

De afgelopen jaren is het aantal artsen M+G
afgenomen. Het nieuwe Landelijk Opleidings Plan
tot arts M+G (LOP) zal bijdragen aan het aantrekken
van nieuwe studenten. Daarnaast heeft KAMG met
verschillende campagnes het vakgebied onder de
aandacht gebracht. Zo hebben we samen met
SOGEON en artsen uit het veld een
arbeidscampagne ontwikkeld om het vakgebied
beter op de kaart te zetten en meer kandidaten te
werven voor de opleiding tot arts M+G. De
berichten en advertenties, die werden getoond op
LinkedIn, Instagram, YouTube, Google Display en
Facebook, hebben veel mensen bereikt.

Landelijk Opleidings Plan
De ontwikkelingen voor het Landelijk Opleidings
Plan tot arts M+G (LOP) zijn al een aantal jaren in
volle gang. Ook in 2020 waren er grootse plannen,
die vanwege de pandemie niet allemaal doorgang
konden vinden. Middels webinars zijn we toch in
staat geweest het gesprek te starten over het LOP.
Samen met onder meer professionals uit het veld,
werkgevers en VWS zijn er constructieve discussies
gestart en is de samenwerking opgezocht. Hierdoor
hebben we ook dit jaar grote stappen gezet omtrent
het LOP. Zo hebben achttien werkgevers en andere
belanghebbenden een steunbetuiging voor het LOP
geschreven en stemde het College Geneeskundige
Specialismen (CGS) in met het LOP.
Het belangrijkste punt van het afgelopen jaar was de
bekostiging van de opleiding arts M+G door het
VWS. Met de steun van meerdere partijen is de
verwachting dat het VWS het belang ziet van goed
opgeleide artsen M+G over de hele breedte van het
werkveld en bereid is tot bekostiging van het LOP.
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Voor bestaande profielen zijn er
overgangsregelingen voorgelegd aan het CGS ter
goedkeuring. Daarnaast ontwikkelt KAMG een
register voor de deskundigheidsgebieden waar
artsen M+G ingeschreven kunnen worden.
De opleiding vertrouwensarts heeft reeds nieuwe
invulling gekregen en is september 2021 van start
gegaan. De opleiding is ontwikkeld in lijn met de
huidige profielen binnen de opleiding Arts
Maatschappij + Gezondheid met zoveel mogelijk
aansluiting bij het gedachtegoed uit het nieuwe LOP
M+G 2020.

Raamplan Artsopleiding 2020

In samenwerking met verschillende partners is het
Raamplan Artsopleiding 2020 opgesteld. Het plan
geeft aan wat de belangrijkste competenties zijn die
de arts anno 2025 moet hebben. Artsen van de
toekomst zullen niet alleen behandelen, maar ook de
gezondheid bevorderen en beschermen. De focus
van het plan ligt op preventie en samenwerking;
innovatie van zorg; een leven lang leren; en een
loopbaan buiten het ziekenhuis.

HET JAAR IN BEELD
Het afgelopen jaar hebben wij via verschillende
kanalen onze stem laten horen. Zo hebben we sinds
dit jaar LinkedIn en Twitter ingezet om (met jullie
hulp) een groter publiek te bereiken. Verder is de
nieuwsbrief vijf keer uitgestuurd en hebben we
informatie gedeeld op onze website. Hieronder zien
jullie een greep uit onze activiteiten van dit jaar.

Januari
Marleen Kraaij start eind januari 2020 als
voorzitter van het Concilium KAMG.

Februari
Werkgevers betuigen steun voor de breed
opgeleide arts M+G. KAMG praat verder met VWS
over de integrale bekostiging van de opleiding tot
arts M+G

Maart
Als onderdeel van de Arbeidsmarkt campagne
betoogt Carla Derijck in VNG Magazine: Onbekend
maakt onbemind. Hierin vraagt KAMG aandacht
voor de campagne om geneeskundestudenten op
tijd te laten kennismaken met de vervolgopleiding
tot arts M+G.

April
College Geneeskundige Specialismen (CGS) stemt
in met het Landelijk Opleidingsplan voor arts M+G.
Het CGS verwoordde in een korte notitie: ‘Het

.

zorglandschap verandert, het
specialismenlandschap verandert mee’.

Mei
Frontlinie arts Ibrahim Aiman deelt zijn ervaringen
tijdens de COVID-19 pandemie.

Juni
Verschillende hoeken van het veld komen samen
via webinars om de noodzaak van het LOP over te
brengen op VWS.
Arts M+G Cisca Koning-van den Berg van
Saparoea overlijdt op 10 juni 2020. Gedurende
haar werk als arts M+G heeft ze een belangrijke rol
gespeeld in de positionering van sociaal
geneeskundigen.

Juli
Arbeidsmarktcampagne arts M+G gaat van start.
Het doel van de campagne is het vak beter op de
kaart zetten en kandidaten werven voor de
opleiding tot arts M+G.

September
Voorzitter Elise Buiting geeft vanuit KAMG een
reactie op de Miljoenennota. De begroting mist
volgens haar: “de visie van het kabinet op de
gezondheidszorg van de toekomst”.

Oktober
Met Missie Veerkracht willen we als artsen
aangeven dat duurzame veerkracht en een hoger
gezondheidspeil een sterkere volksgezondheid
betekenen.
Arts M+G ambassadeurs Elise Beket, Glenn Tan en
Putri Hintaran delen hun passie voor het vak.
Karine van ’t Land, Carla Derijck en Igor Ivakic
roepen op tot een nieuw gezondheidscontract:
“Eén dat niet alleen gebaseerd is op ziekte
voorkomen en genezen, maar op een veel bredere
definitie van gezondheid.”

November
VWS erkent de noodzaak voor het LOP. De
webinars die in de zomer van 2020 zijn gehouden,
hebben volgens VWS bijgedragen aan dit begrip.

December
KOERS publiceert vernieuwd document waarin de
kwaliteitscyclus wordt beschreven waarmee de
kwaliteit van de opleidingen geborgd wordt.
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KAMG EN PARTNERS
Bestuur en organisatie

Eind 2020 bestond het KAMG-bestuur uit Elise
Buiting (voorzitter), Lode Wigersma (VAV,
secretaris), Kees Kraaij (NVFG, penningmeester),
Carla Derijck (directeur), Irene Peters (AJN,
vicevoorzitter), Guido Reijnen (FMG), Ineke Tieken
(NVDG), Erik de Jonge (NVIB), Henk Jans (NVMM),
Christel van Dijk (VVAK) en Sophie Toumanian
(VvAwT). Elise Beket en Vionne van der Borden
(Losgio) nemen beurtelings deel als toehoorder. In
2020 is Will Vervoort (FMG) na jarenlange inzet
afgetreden. Bedankt!
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de
voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester
en directeur. In 2020 heeft het dagelijks bestuur van
de KAMG 19 keer overleg gehad en het algemeen
bestuur acht keer. Het bestuur en de directeur
worden ondersteund door Marieke Pouwels.
In 2020 zijn er twee algemene ledenvergaderingen
(ALV’s) gehouden, in juni en december. 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 juni had in 2020 als thema ‘De
impact van het LOP arts M+G op de toekomst’. Door
COVID-19 was de heidag online. Lea Bouwmeester
was dagvoorzitter. In het eerste deel deden vijf
sprekers een pitch over de impact van het LOP, maar
ook over:

en de inhoud van de opleiding (Mariëlle
Jambroes)

en het landelijke werkgeverschap op de aios
M+G (Anne Lize Eijk)

op de huidige profielen en profielopleidingen
(Mariëlle Jambroes)

en op korte termijn de impact van het
vastgestelde LOP arts M+G? Wat moet er nog
gebeuren voor het in werking treedt? (Marleen
Johannes)

op de organisatie van het opleidingenveld
(Marleen Kraaij)

op de KAMG (Elise Buiting)
In het tweede deel werd gediscussieerd in kleinere
groepen aan de hand van een aantal stellingen.

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 beleids- of
bestuursniveau.
Artsen M+G zijn verenigd in 9 wetenschappelijke
verenigingen van artsen die aangesloten zijn bij de
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

KNMG

KAMG is federatiepartner bij het Koninklijk
Nederlands Medisch Genootschap (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’.
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Samenwerkingspartners
KAMG werkt samen met vele organisaties. Hieronder een overzicht van onze partners.
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