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Landelijk Opleidingsplan
Verhoging instroom arts M+G

De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG)
vertegenwoordigt de artsen Maatschappij +
Gezondheid (M+G) en onze leden. Artsen M+G zijn de
thermometer van de maatschappij en maken vandaag
het verschil, met het oog op morgen. Wij geloven in
een arts M+G die bijdraagt aan een maatschappij
waarin de gezondheid van iedereen meetelt en
volksgezondheid centraal staat.

Onze pijlers en doelen
KAMG focust zich op twee pijlers. Om de kwaliteit van
artsen M+G hoog te houden, richten we ons op het
fundament. Het fundament is de basis waarbinnen
artsen M+G (goed) hun werk kunnen doen. Deze basis
moet solide zijn, artsen M+G moeten hier op kunnen
vertrouwen. Wij ondersteunen artsen M+G om health
advocates te zijn, zodat zij op hun beurt de volksgezondheid kunnen versterken. We helpen verbinden,
creëren een podium en zoeken de connectie, zowel
binnen ons werkveld als daarbuiten.

Zichtbaarheid van artsen M+G
De arts M+G 2040

Het jaar 2021 was een bewogen jaar.
KAMG is op meerdere gebieden actief
geweest om de arts M+G goed te
positioneren en zorg te dragen voor de
kwaliteit van het werkveld. Het
jaarbericht geeft een overzicht van de
activiteiten van KAMG.
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ACTIVITEITEN KAMG 2021
Het Manifest:
Zet volksgezondheid op nummer 1
Preventie, gezondheid en gezondheidszorg staan
momenteel in het middelpunt van de belangstelling.
De coronacrisis heeft het belang van preventie en
publieke gezondheidszorg overtuigend onderstreept.
In het vraagstuk over volksgezondheid en de
toekomst van de gezondheidszorg staan collectieve
en individuele verantwoordelijkheid voor de
gezondheid van burgers centraal. De bescherming
van de volksgezondheid en de betaalbaarheid van
de zorg spelen hierin een grote rol en vereisen een
verschuiving van nazorg naar voorzorg en
preventie.
De arts Maatschappij + Gezondheid is de geneeskundig specialist die beschikt over de competenties
om een impuls tot zo’n verandering te geven en dit
proces mede te begeleiden en ondersteunen, altijd
in relevante samenwerkings-verbanden. Om deze
rol adequaat te kunnen pakken, hebben wij vier
verbeterpunten opgesteld.

1. Neem volksgezondheid als centraal
uitgangspunt
Momenteel worden veel mogelijkheden voor het
bereiken en handhaven van betere gezondheid
onbenut gelaten. Dit is ernstig want Nederland
heeft te maken met een aantal hardnekkige
problemen op het gebied van leefstijl, preventie,
ziekte en de betaalbaarheid van de zorg. De
toename van aandoeningen van suikerziekte, harten vaatziekten en kanker hebben een onmiskenbare
relatie met een (ongezonde) leefstijl.

2. Positioneer de arts Maatschappij +
Gezondheid als medisch leider
Artsen M+G spelen een belangrijke rol door het
verbinden van hun medische expertise met het
onderzoeken en implementeren van effectieve
preventie. Zij signaleren belangrijke risico’s en
uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, bredere
maatschappelijke benadering en aanpak vragen.

3. Faciliteer de groei en ontwikkeling
van de academische positie van het specialisme
Maatschappij + Gezondheid tot het niveau van de
curatieve specialismen en de huisarts geneeskunde.
Tegenwoordig zijn er onvoldoende artsen M+G
beschikbaar. Dat is een zorgelijke ontwikkeling,
zeker in het licht van de uitdagingen die er voor het
gezond houden van de bevolking liggen. Direct
uitvoering geven aan het Landelijk Opleidingsplan
(LOP) arts M+G dat in het veld brede ondersteuning
geniet is een eerste start.

4. Zorg voor een evenwichtige medischprofessionele workforce
die de juiste balans tussen collectieve en individuele
zorg reflecteert. Artsen M+G staan midden in de
maatschappij en zijn de verbindende factor in het
kleurrijke palet van de publieke gezondheidszorg.
Het specialisme Maatschappij + Gezondheid beslaat
het hele spectrum van onze samenleving en
verbindt de uitvoering op individueel niveau met
het collectieve volksgezondheidsbelang. Verbindingen die voor een brede gezamenlijke aanpak
voor de volksgezondheid aankomende jaren van
essentieel belang zijn.

Lees hier het hele Manifest
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Public Affairs
Het Manifest 'Zet volksgezondheid op nummer 1' is
onderdeel van de Public Affairs aanpak van KAMG.
We zetten in op meer zichtbaarheid en bekostiging
van het vakgebied Maatschappij + Gezondheid en
álle differentiaties. Hiervoor werken we met vier
pijlers:
Positionering van de Arts M+G bij ministeries,
de Tweede Kamer en het brede maatschappelijke veld.
Agendering issues in de Tweede Kamer door
gesprekken met Tweede Kamerleden om hen zo
te informeren.
Actuele politieke monitoring/agenda en daaruit
voortvloeiend acties en inbreng op relevante
thema’s.
Media inzet ter ondersteuning van voorgaande
punten.

We hebben meegewerkt aan het voorkomen van
het controversieel verklaren van het onderwerp
preventie tijdens de demissionaire periode van het
vorige Kabinet Rutte. Het is gelukt preventie op de
agenda te houden en het werd daarom besproken
tijdens het Algemeen Overleg (AO). Voor het AO
hebben we bij de Tweede Kamerleden aandacht
gevraagd voor de bekostiging van de opleiding van
de artsen M+G. De SP heeft dit opgepakt en - op
basis van onze informatie - een motie ingediend
tijdens het AO. De motie is niet aangenomen maar
aangehouden. Dat gaf ons de gelegenheid om in
gesprek te gaan met Tweede Kamerleden om daar
onze zaak toe te lichten en te bepleiten.
Onze Public Affairs activiteiten hebben onder
andere geleid tot kennismakingsgesprekken van
KAMG met Tweede Kamerleden van de VVD, CDA,
CU, D66, PvdD en SP. In de komende periode
zetten we in op het organiseren van werkbezoeken.
Voor VWS en voor Tweede Kamerleden.
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Aandacht voor thema's
Daarnaast heeft KAMG een bijdrage geleverd op
verschillende onderwerpen. Aandacht voor
preventie blijft hierin één van onze belangrijkste
punten.

Zorg voor de Toekomst
KAMG heeft bijvoorbeeld uitgebreid gereageerd op
de consultatienota Zorg voor de Toekomst van
VWS. In haar brief gaat KAMG in op
aandachtspunten voor de verdere uitwerking van
de verschillende beleids-opties in de
Contourennota. KAMG stelt dat de huidige
beleidsopties op het gebied van preventie niet uit
gaan van collectiviteit maar van het individu, niet
van publieke gezondheid maar van de curatieve
zorgcontext. In de slagschaduw van de COVID-19
pandemie en verdere grote volksgezondheidsrisico’s hebben we een overheid nodig die bereid is
flink te investeren in de “verzekeringspremie” van
de collectieve gezondheidszorg. Ook is een stevige
heroriëntatie op de organisatie van, en regie over,
de zorg van groot belang.
Gedurende 2021 heeft het ministerie van VWS de
nota online geconsulteerd. In de werkconferentie
Zorg voor de Toekomst is de Discussienota
toegelicht en konden deelnemers aan de hand van
stellingen hierover met elkaar in gesprek. Ruim 350
zorgverleners, zorgmedewerkers, belangenorganisaties waaronder KAMG, burger(organisaties),
wetenschappers en overheidsorganisaties hebben
schriftelijk gereageerd op de Discussienota. Deze
reacties zijn geanalyseerd tezamen met de inbreng
uit de werkconferentie, de bijeenkomst met
ervaringsdeskundigen en diverse gesprekken met
verschillende belanghebbenden.

Er is een feitelijk verslag gemaakt dat op hoofdlijnen
beschrijft hoe tegen de voorgestelde beleidsopties
uit de Discussienota “Zorg voor de Toekomst”
wordt aangekeken, op welke punten er consensus
bestaat en waar juist niet, en wat er werd gemist in
de Discussienota. Dit verslag is naar de Tweede
Kamer gestuurd en is samen met alle reacties
toegankelijk. Het vorige kabinet heeft echter
besloten dat het nu niet het moment is om een visie
neer te leggen en beleidskeuzes te maken voor de
toekomstbestendigheid van de zorg.

Columns Elise Buiting Medisch Contact
Voorzitter Elise Buiting heeft in haar columns in
Medisch Contact ook constant het belang van
preventie aangekaart. Zo vraagt zij aandacht voor
het aantal opleidingsplekken voor artsen M+G en
structurele investering in de Publieke Gezondheid
en Preventie.
Doorzettingsmacht
Geen kans op een gezond leven
Gemiste kans of buitenkans?
Samen beslissen
Tijd voor verandering in de zorg

Specifieke onderwerpen
Naast de algehele aandacht voor preventie spreekt
KAMG zich ook uit over specifieke onderwerpen.
Zo heeft KAMG het Manifest voor gezonde lucht
ondertekend. Met dit manifest doet een brede
coalitie (kinder)longartsen, huisartsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen M+G,
andere zorgverleners, milieugezondheidskundigen
én wetenschappers een oproep aan kabinet om een
nieuwe impuls te geven aan gezonde lucht.
“Verbind de noodzaak van het realiseren van
gezonde lucht met de opgaven voor bijvoorbeeld
klimaatverandering, energietransitie en de stikstofproblematiek en voorkom gezondheidsschade door
luchtvervuiling”, zegt Michael Rutgers van
Longfonds
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Luchtvervuiling is een wereldwijde gezondheidsuitdaging, welke iedereen aangaat. Luchtvervuiling
vormt een noodtoestand voor volksgezondheid en
klimaat, de niet duurzame vervoerssector is hierin
een fundamenteel probleem.
Leden van de medische en wetenschappelijke
gemeenschap hebben zich verenigd onder het
motto Artsen voor Schone Lucht om onze zorgen te
uiten over de effecten van het blijvend gebruik van
fossiele brandstoffen door voertuigen. Met urgentie
roepen artsen op tot duurzame actie om vervuiling
door vervoer tot halt te roepen.

Verder ontstonden er in 2021 overal in het land
nieuwe samenwerkingsverbanden of intensiveerden
latente informele netwerken. Daarbij waren ook
vaak artsen M+G betrokken. Met verschillende
collegae zagen we wat dialogen tussen zorgverleners kunnen opleveren. Voor onszelf (werkplezier, collegiale support), voor de mensen voor
wie we willen zorgen (alle inwoners van Nederland
en mensen in kwetsbare posities in het bijzonder)
en voor bestuurders (die geholpen zijn met wijsheid
uit het zorgveld). Initiatiefrijke collegae Marleen
Kraaij, Nynke Post en Ashis Brahma (en enkele
collegae artsen M+G achter de schermen) startten
vanuit die ervaringen de website ditisgoedezorg.nl.
Marleen Kraaij: "Door middel van het delen van
verhalen (in tekst en podcastvorm) en het
organiseren van dialogen, hopen we zorgverleners
te inspireren en meer interprofessionele gesprekken
over “goede zorg” te stimuleren. We ontmoeten
veel enthousiasme van zorgverleners om mee te
doen. Het zou mooi zijn als ook de goede zorg die
artsen M+G verlenen zichtbaar wordt."

In juni 2021 was Elise Buiting hoofdspreker bij de podcast Slimme Zorg. Slimme Zorg is de nummer #1
podcast over de gezondheidszorg in Nederland. Door de vergrijzing en het Coronavirus staat de
gezondheidszorg in Nederland aan de vooravond van grote uitdagingen. Steeds meer mensen hebben
behoefte aan zorg, maar het aantal mensen dat die zorg kan leveren neemt niet toe. Hoe waarborgen
we dat voor iedereen goede zorg beschikbaar is, zowel vandaag als over twintig jaar? Dat kan alleen
met slimme zorg.
In deze podcast gaat Arno Rutte op zoek naar oplossingen waarmee we het zorginfarct kunnen
voorkomen. Door in gesprek te gaan met mensen die er toe doen in de zorgsector horen we wat
volgens hen slimme zorg is. Dat kunnen bestuurders zijn, maar ook specialisten die op operationeel
niveau actief zijn, of patiënten die iedere dag bezig zijn hun zorg vorm te geven en te verbeteren.
Elise Buiting vertelt gepassioneerd over het grote belang van de Arts M+G. Die is onmisbaar voor de
publieke gezondheidszorg en voor preventie maar staat onder grote druk. Als nu niet fors
geïnvesteerd wordt dreigen grote gaten te vallen in de publieke gezondheidszorg. Daar zullen we in
andere delen van de zorg een hoge prijs voor betalen.

Luister de podcast
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Landelijk Opleidingsplan
De opleiding tot arts M+G zal met het nieuwe
Landelijk Opleidingsplan (LOP) herzien worden. Het
nieuwe opleidingsplan richt zich op een breed
inzetbare arts M+G. Het LOP gaat uit van het
gedachtengoed van ‘een (werkzaam) leven lang
leren’: de arts M+G verwerft in zijn opleiding
competenties en blijft zich als specialist ontwikkelen
op basis van de taken en uitdagingen die zich
voordoen.
Het LOP heeft de afgelopen jaren in toenemende
mate draagvlak gekregen in het veld. In januari
2021 heeft KAMG een webinar georganiseerd met
als doel de mogelijkheden van cofinanciering van
het LOP door overheid en werkgevers te
onderzoeken. De insteek van de werkgevers was
zeer positief. Ze zien een groot belang in de arts
M+G en zijn bereid om over cofinanciering verder
te praten.
Op korte termijn hebben KAMG en VWS weer een
afspraak om te kijken hoe het staat met eerder
gemaakte afspraken over de financiering van het
LOP voor de deskundigheidsgebieden ITM, Jeugd
en Medische expertise kindermishandeling en
huiselijk geweld. In 2022 zet KAMG via meerdere
kanalen in op het realiseren van de financiering.

Concilium van de toekomst
In 2021 is het project Concilium van de toekomst
gestart. Dank aan Marleen Kraaij voor het
voorzitterschap. Met een inspiratiesessie in juli
2021 heeft technisch voorzitter Niels Peter van
Doorn het stokje overgenomen. Samen met de
leden van het concilium en in overleg met het
bestuur wordt het Concilium van de toekomst vorm
gegeven. Er komt een nieuw mandaat en jaarplan.

Verhoging instroom arts M+G
Door meer aandacht te creëren voor het vakgebied
willen we de instroom voor de opleiding arts M+G
verhogen. Een onderdeel hierin is het
ambassadeursprogramma.
Het afgelopen jaar hebben geneeskunde studenten
mee kunnen lopen met onze arts M+G
ambassadeurs. Op deze manier maken studenten
kennis met het vak arts M+G en krijgen zij een
beeld bij het werk dat je kan gaan doen na de
opleiding. Inmiddels hebben we 95 artsen M+G die
zich hebben aangemeld als ambassadeur en zijn de
eerste meeloopdagen geweest. Zowel de
ambassadeurs als de studenten zijn erg positief over
dit traject.
Op het congres voor basisartsen, dat na het grote
succes van vorig jaar een tweede keer is
georganiseerd kwam ook de arts M+G in beeld. 200
coassistenten, startende anios en arts-onderzoekers
namen online deel aan het basisartsencongres 'Van
Co tot Pro', dat De Jonge Specialist en de LAD
samen organiseerden. Diederik Gommers en Marcel
Levi hadden een duidelijk advies aan de
deelnemers: ga iets doen wat je leuk vindt en wees
niet bang om verkeerde keuzes te maken. Naast de
plenaire sessies konden de deelnemers twee
workshops naar keuze volgen, waaronder een
workshop over werken als arts M+G.
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Tweede Fase opleiding arts M+G/Jeugd
De inspanningen van de afgelopen jaren om de
instroom in de opleiding tot arts M+G te vergroten
beginnen resultaat te boeken. Voor het eerst zien
we een grote toename van de instroom, met name
voor de tweede fase opleiding voor jeugdartsen. Er
hebben zich 26 aios meer ingeschreven dan er
tweede fase plekken zijn.
In de ramingen van het Capaciteitsorgaan was deze
hogere instroom niet voorzien. Helaas is VWS niet
bereid gebleken om de opleiding voor deze aios
mogelijk te maken. VWS heeft aangegeven niet af
te willen wijken van de ramingen van het
Capaciteitsorgaan. Natuurlijk laten we het er niet
zomaar bij zitten.
Werkgevers, opleidingsinstellingen, beroepsverenigingen en aios hebben de handen
ineengeslagen en VWS een brandbrief gestuurd.
Om te voorkomen dat we in één keer weggooien
wat we de afgelopen jaren met elkaar met veel pijn
en moeite hebben opgebouwd. Laten we hopen dat
de overheid deze keer het doel voor ogen houdt en
niet de regels laat prevaleren. Voor 26 aios nu, maar
vooral ook voor de toekomst van de arts M+G.
Niet alleen bij de jeugdartsen zien we een
verhoogde instroom, ook bij de opleiding arts
M+G/infectieziektebestrijding kwamen meer aanmelding binnen. Dit was onder andere het resultaat
van het plan ‘Versterking professionele bezetting
infectieziektebestrijding’ van GGD GHOR om te
zorgen dat er in de toekomst genoeg artsen
M+G/infectieziektebestrijding zijn.
In een brief aan Tamara van Ark, minister voor
Medische Zorg, heeft GGD GHOR Nederland
verzocht om extra opleidingsplaatsen beschikbaar
te stellen. Deze brief werd ondertekend door
SBOH, NVIB en SOGEON. De minister heeft
ingestemd met het versneld beschikbaar stellen van
zeven opleidingsplaatsen. Het totaal aantal
opleidingsplaatsen bij NSPOH komt daarmee uit op
22 in 2021.

Zichtbaarheid van artsen M+G
Het afgelopen jaar hebben wij ervoor gezorgd
dat het vakgebied en de arts M+G zelf
zichtbaarder zijn. Zij zijn experts in hun
vakgebied en hebben een belangrijke
boodschap te vertellen. Tegelijkertijd komen
we artsen M+G tekort, juist in een tijd waar
preventie centraal staat.
In 2021 hebben wij op meerdere manieren de
arts M+G in de spotlight gezet. Zo hebben we
verschillende artsen in beeld gebracht; is er
een serie interviews gedaan met praktijkopleiders; en hebben we de link gelegd tussen
de arts M+G en het bredere werkveld. Deze
interviews zijn gedeeld op social media om op
deze manier een podium te creëren voor de
arts M+G en het gesprek over preventieve
gezondheidszorg te starten.
Hieronder een kleine greep uit onze
praktijkopleider interviews van het afgelopen
jaar.
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De arts M+G 2040
Ieder jaar organiseert KAMG een Heidag. Tijdens
deze dag worden inhoudelijke thema’s en
onderwerpen besproken met en door de achterban.
(Nieuwe) inzichten worden gedeeld en worden
meegenomen in onze toekomstplannen. Zo zijn in
juni 2021 onze artsen bijeengekomen om na te
denken over de huidige staat en de toekomst van
onze artsen en het werkveld. Ze hebben ons onder
andere laten weten waar ze zich zorgen om maken
en welke bewegingen zij zien in het veld. Wat houdt
onze artsen bezig? Waar willen ze naartoe?
De toekomst volgens onze artsen werd sterk
neergezet. In de toekomst zal de arts M+G een
sterke basis hebben en breed inzetbaar zijn dankzij
een goede opleiding.

Daarnaast werkt de arts veel samen met alle
vakgebieden binnen de publieke gezondheidszorg,
en daarbuiten. Er is goed contact en overleg tussen
verschillende groepen en organisaties. De artsen
M+G hebben een overkoepelende rol en zijn eerste
aanspreekpunt voor (overheid)organisaties. Ze vervullen een echte expertrol door het maken van
beleid en het doen van onderzoek. Ze zijn health
advocates. Staan op de bühne, zijn zichtbaar in de
maatschappij en komen op voor kwetsbare
groepen. Het totale beeld van de arts M+G in 2040
is vastgelegd in een beeldverslag en wordt door
verschillende artsen gebruikt om de positie van de
arts M+G te beschrijven. De toekomstvisie van de
arts M+G is duidelijk en KAMG zal zich hard blijven
maken om dit beeld te (blijven) realiseren.
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KAMG Congres
Op het Congres van KAMG is het afgelopen jaar
besproken hoe en waarom het vak arts M+G
actueler is dan ooit. Geleidelijk aan worden knelpunten in de publieke gezondheidszorg zicht-baar,
die mede door de lockdown maatregelen zijn
versterkt. Mogelijk komen er in de toekomst nog
meer onverwachte gevolgen van de lockdown aan
het licht waarop we actie moeten ondernemen.
Nieuwe kwetsbaarheden zijn ontstaan: werkloosheid, inkomensverlies, isolement. Huiselijk geweld
neemt toe. De normale zorg en preventie staan op
de tocht. In GGD’en was een tekort aan personeel
en (test)materiaal. Het staat vast dat in de public
health sector o.a. door artsen M+G keihard gewerkt
is om allerlei gevolgen op te vangen.
Sprekers Aura Timen, Rosanne Hertzberger, Lex
Bouter en Hubert Bruls hebben hier hun visie op los
gelaten en in workshops hebben deelnemers
bijgedragen aan deze discussie.
Het congres is deels terug te kijken via het KAMG
YouTube kanaal. We hebben een playlist gemaakt
en de opening door dagvoorzitter Karine van 't
Land, de presentatie van Rosanne Hertzberger en
de uitreiking van de Marie-Louise Essink-Bot prijs
beschikbaar gesteld.

Taskforce Federatie Sociale
Geneeskunde
Om ervoor te zorgen dat ons verhaal breed
uitgedragen wordt, trekken we op met de NVVG en
de NVAB binnen de Federatie Sociale Geneeskunde
(FSG). Het afgelopen jaar heeft een taskforce zich
gericht op een verbeterde samenwerking om zo
collectief een stem te kunnen laten horen.
De Taskforce FSG is in 2020 van start gegaan. De
Taskforce FSG heeft de KAMG/NVAB/NVVG geadviseerd om 5 inhoudelijke werkgroepen te starten
om gemeenschappelijke thema’s en raak-vlakken in
kaart te brengen. De werkgroepen zijn: opleiding,
bij- en nascholing, kwaliteit,

wetenschap en beroepsbelangen. Aan iedere werkgroep nemen twee artsen M+G deel, twee bedrijfs-,
en twee verzekeringsartsen en een aios /LOSGIO.
Op dit moment zijn vier werkgroepen ingedeeld.
Hier lees je de taakopdracht van de Taskforce.

Commissie herziening ODB tabel
De commissie ‘Overige Deskundigheids Bevordering’ heeft de besturen van KAMG, NVAB en
NVVG een voorstel gedaan om de ‘ODB-tabel’ met
geaccrediteerde activiteiten in te perken om zo
beter aan te sluiten bij de situatie in cluster 1 (o.a.
huisartsen) en 2 (klinisch specialisten).

Samenwerking KNMG
In samenwerking met de KNMG draagt KAMG elk
jaar bij aan standpunten en beleid inzake verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de wet
BIG, beroepsgeheim, gedragsregels en tucht-recht.
Met deze bijdragen aan KNMG-standpunten werkt
KAMG aan een stabiel werkveld voor de arts M+G.

Werkgroep COVID-19 vaccinatie
Naar aanleiding van de COVID pandemie is in
augustus 2020 een werkgroep opgericht met daarin
verschillende wetenschappelijke verenigingen van
KAMG om (arts)leden en de bevolking onafhankelijk
te informeren over COVID en vaccinatie. We
wisselen wekelijks informatie uit om zo een bijdrage
te kunnen leveren aan het objectief informeren
over de COVID vaccinatie.
Deze nauwe samenwerking heeft geleid tot het
beantwoorden van vragen artsen en burgers, een
COVID webinar in samenwerking met de KNMG,
deelname aan televisie- en radioprogramma’s en
opinieartikelen in dagbladen. De werkgroep
functioneert als een veilig klankbord voor
gedachten en informatie-uitwisseling. De ervaring
met deze werkgroep draagt bij aan nieuw in te
richten expertgroepen met thema’s als armoede,
infectieziektebestrijding of planetary health.
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Goed organiseren
Verdere professionalisering binnen KAMG heeft in
2021 zijn vruchten afgeworpen. Een professionele
bureau ondersteuning en scherpe project medewerkers zorgden het afgelopen jaar voor een
strakkere organisatie. En met Maike Abma, een
communicatie medewerker die zich richt op de
social media, hebben we onszelf goed kunnen laten
zien. In 2021 hebben Monique Venema en Ayanda
Beentjes het team versterkt.

HET JAAR IN BEELD

April
Elise Buiting vertelt waarom de toekomst zo
onzeker is voor aios Arts M+G.

Emeritus-hoogleraar Public Health Koos van
der Velden geridderd. Op 26 april werd hij
benoemd tot ridder in de orde van de
Nederlandse Leeuw. De onderscheiding Orde
van de Nederlandse Leeuw wordt verleend
voor verdiensten op het gebied van
wetenschap en kunsten. Koos van der Velden
is arts MPH en heeft zich in zijn
indrukwekkende loopbaan tientallen jaren
onvermoeibaar ingezet voor de sociale
geneeskunde en de volksgezondheid.

Juni
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 zes keer uitgestuurd en hebben we
informatie gedeeld op onze website. Hieronder een
greep uit onze activiteiten van dit jaar.

KAMG ontwikkelde samen met de andere
sociaal geneeskundige beroepsverenigingen
verenigingen (NVAB en NVVG) een kwaliteitsvisie en kwaliteitssysteem om de kwaliteit van
opleiding hoog te houden en verder te
verbeteren. Deze zijn verwoord in KOERS en
het bijbehorende Kwaliteitskader.
Extra opleidingsplaatsen voor Infectieziekte

Januari
COVID-19: over welke mensen maken we ons
extra zorgen? Yke Tromp, geneeskunde
student aan de Universiteit Utrecht, bracht de
kwetsbare groepen (en hun specifieke
kwetsbaarheden) die extra geraakt worden
door de COVID maatregelen in beeld.

Februari
Stevige heroriëntatie op de organisatie van, en
regie over de zorg is van groot belang! Dát is
de reactie van KAMG op contourennota Zorg
voor de Toekomst.

Maart
Brandbrief naar VWS. KAMG en AJN
Jeugdartsen Nederland luiden de noodklok:
verruim het aantal opleidingsplaatsen tweede
fase arts M+G/Jeugd.

artsen. GGD’en mogen in 2021 versneld zeven
artsen infectieziektebestrijding opleiden. Dat is
goed nieuws, want het vak heeft al jaren last
van structurele onderbezetting.

September
In de miljoenennota van ons demissionaire
kabinet is weinig ruimte voor de aanpak van de
grote problemen in Nederland, constateert
voorzitter Elise Buiting namens KAMG.

December
Het Capaciteitsorgaan adviseert in het
‘Capaciteitsplan 2021-2024 voor de Artsen
Infectieziektebestrijding & Jeugdartsen’ om
naast uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen ook passende maatregelen te nemen
om de aantrekkingskracht voor het specialisme
te vergroten.
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KAMG EN PARTNERS
Bestuur en organisatie
Eind 2021 bestond het KAMG-bestuur uit Elise
Buiting (voorzitter), Irene Peters (AJN, vicevoorzitter & secretaris), Wim Gorissen (VAV,
penningmeester), Ineke Tieken (NVDG), Bas
Boogmans (NVIB), Henk Jans (NVMM), Christel van
Dijk (VVAK), Sophie Toumanian (VvAwT) en Carla
Derijck (directeur). Elise Beket en Vionne van der
Borden (Losgio) nemen beurtelings deel als
toehoorder.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de
voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en directeur. In 2021 heeft het dagelijks
bestuur van KAMG 18 keer overleg gehad en het
algemeen bestuur acht keer. Het bestuur en de
directeur worden ondersteund door het bureau
KAMG.
In 2021 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.

Wetenschappelijke verenigingen
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 waren in 2021 verenigd in 9
wetenschappelijke verenigingen van artsen die aangesloten zijn bij KAMG. De aangesloten, samenwerkende verenigingen waren:

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
De FMG heeft per 31-1-2021 haar lidmaatschap
van KAMG opgezegd. Statutair betekent dit dat zij
per 1-1-2022 KAMG alsook KNMG hebben
verlaten.
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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.

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’.

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

KAMG
De Koepel Artsen Maatschappij +
Gezondheid (KAMG) maakt zich sterk voor
de artsen M+G die zijn aangesloten bij acht
wetenschappelijke verenigingen.

Churchilllaan 11 7e etage
3527 GV Utrecht
030 303 36 62
bureau@kamg.nl
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