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Geachte mevrouw Van 't Land, 

De SBOH heeft recent op verzoek van VWS onderzoek uitgevoerd naar het lande-
lijk opleidingsplan (LOP) artsen M+G en in het bijzonder de (bereidheid tot) finan-
ciering daarvan. Wij stellen het op prijs dat de SBOH dit onderzoek heeft uitge-
voerd. Ik wil hierbij direct aangeven dat ik de inspanningen van KAMG en betrok-
kenheid van haar leden om tot een vierjarige opleiding te komen waardeer. Dat 
geldt ook voor de betrokkenheid en inzet van veldpartijen en opleidingsinstituten. 
In deze brief ga ik in op de belangrijkste uitkomsten van het SBOH rapport en 
schets ik u hoe het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kijkt 
naar de toekomst van het LOP en in het bijzonder de doorontwikkeling van de 
opleidingen die onderdeel uitmaken van het LOP. 

De door KAMG en het veld voorziene implementatie van het LOP ligt al een tijd stil 
en dit leidt tot stagnatie in het veld ten aanzien van arbeidsmarkt- en opleidings-
vraagstukken. Het is noodzaak om mede op basis het SBOH rapport nieuwe stap-
pen te zetten. Op basis van interviews met werkgevers zijn in het rapport van 
maart 2022 de volgende bevindingen omschreven: 

- Een breed draagvlak onder werkgevers voor het LOP in zijn huidige vorm 
ontbreekt. 

- SBOH geeft aan dat werkgevers het LOP en centraal werkgeverschap niet 
altijd als losstaand van elkaar zien. Er zijn sinds de presentatie van de 
plannen voor het LOP diverse ontwikkelingen geweest, zoals de invoering 
van het SBOH model, waardoor het LOP niet geheel aansluit op de actuele 
situatie. 

- De huidige financieringswijze van de verschillende opleidingen is divers, er 
zijn opleidingen die door werkgevers zelf worden bekostigd en opleidingen 
die via structurele- of projectsubsidie via de SBOH worden bekostigd. Er is 
echter geen breed draagvlak voor het verleggen van bestaande financie-
ringsstromen naar VWS. 

Over de rapportage en de vervolgstappen is gesproken tussen de SBOH, KAMG en 
VWS op 5 april 2022 en 22 september 2022. In deze gesprekken heeft KAMG aan-
gegeven dat zij de resultaten in het SBOH rapport — met name op het gebied van 
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draagvlak voor het LOP - niet volledig herkent uit de gesprekken die zij voeren 
met bij het LOP betrokken partijen. Ik neem hier notie van. In deze gesprekken 
constateerden we echter gezamenlijk ook dat er een impasse is ontstaan omtrent 
het LOP en dat deze impasse niet helpend is voor het vergroten van de gewenste 
instroom. Terwijl er door partijen juist een nadrukkelijke noodzaak wordt gevoeld 
om de betreffende opleidingen door te ontwikkelen, mede gelet op de aanhouden-
de tekorten die er zijn aan sociaal geneeskundigen. 

Op basis van het SBOH rapport kan VWS niet anders dan concluderen dat er - in 
elk geval op dit moment - onvoldoende draagvlak en bereidheid tot financiering is 
voor het huidige LOP. Bij de goedkeuring van het LOP door het College van Ge-
neeskundig Specialismen (CGS) is door het CGS het voorbehoud opgenomen dat 
alvorens definitieve vaststelling van het plan kan plaatsvinden er eerst duidelijk-
heid dient te bestaan over de financiering en dekking van het LOP. Blijkend uit het 
SBOH rapport is er vanuit betrokken partijen onvoldoende bereidheid om het LOP 
te financieren en ook VWS ziet - mede gegeven de inhoudelijke bezwaren die 
volgen uit het SBOH rapport - geen mogelijkheid om aanvullend middelen vrij te 
maken voor (centrale) financiering van het LOP. Dit betekent dat het voorbehoud 
niet kan worden weggenomen, waardoor een impasse ten aanzien van het LOP 
blijft bestaan. 

Kijkend naar de toekomst is het allereerst aan KAMG om te bepalen hoe verder te 
gaan met het LOP. VWS begrijpt dat dit niet gemakkelijk zal zijn, maar ziet - geïn-
spireerd door het SBOH rapport - wel mogelijkheden om uit deze impasse te gera-
ken en verder te werken aan de belangrijke opgave van doorontwikkeling van de 
opleidingen. De sleutel is volgens VWS gelegen in het focussen op de doorontwik-
keling van de opleidingen per deskundigheidsgebied met waar nodig het behoud 
van bestaande tweejarige profielopleidingen. De uiteindelijke ambitie van KAMG 
om voor alle artsen M+G tot een vierjarige opleiding te komen, hoeft daarbij niet 
uit oog te worden verloren, ondanks dat deze op dit moment niet haalbaar blijkt. 
Op deze wijze ontstaat de mogelijkheid om per deskundigheidsgebied beter aan te 
sluiten op de specifieke (arbeidsmarkt)situatie en de wensen/behoeftes van aller-
eerst de zorgprofessional, maar ook andere betrokken partijen. 

Samen met betrokken collega's binnen VWS ben ik van harte bereid met u in ge-
sprek te treden over deze brief en de stappen die u voornemens bent te zetten 
met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de opleidingen. 

Hoogachtend, 

de directeur-generaal Langdurige Zorg, 

04,7  t,  e1,04, 

dr. Ernst B.K. van Koesveld 
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