
Vereniging Artsen Volksgezondheid  

Overzicht nascholingen VAV e.a. 
Wesly-nascholingen, georganiseerd door VAV-nascholingscommissie (tot 2018: VAGZ-NVAG-VIA nascholings-

commissies), tenzij anders vermeld 

2019 

Datum Onderwerp  
 

16 januari 2019   Gelijk en toch verschillend: over genderspecifieke geneeskunde 

13 februari 2019 Personalized medicine 

7 maart 2019   Dag van het Advies: Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt  
(georganiseerd door Zorginstituut Nederland i.s.m. VAV-nascholings-commissie) 

13 maart 2019 Tandheelkunde: heden en verleden 

11 april 2019   EIF en herregistratie 

16 mei 2019  Transgenderzorg 

12 juni 2019 Summer Symposium, over gezondheids- en armoedebeleid 

19 september 2019  Looppatronen 

10 oktober 2019 ‘Implementeren kun je leren’, over onderzoek in Public Health 
(georganiseerd door KAMG-Sectie Onderzoek) 

20 november 2019 Van Gynaecologie en Game Design 

22 november 2019  
 

KAMG congres: Kwetsbare personen, kwetsbare groepen 
(georganiseerd door KAMG-congrescommissie) 

12 december 2019 De ‘kleine’ stelselwijziging in de GGZ 

 

2018 

Datum Onderwerp  
 

10 januari 2018 Ongewenste medicalisering 

5 februari 2018 COPD:  Longziekten, belastbaarheid en nieuwe ontwikkelingen 

14 maart 2018 The future of Dentistry: The industry at a tipping point’ 

25 april 2018 Persisterende klachten, zoals chronische pijn 

9 mei 2018 Privacy en gegevensbescherming 

13 juni 2018 Summersymposium: Medicalisering als vraagstuk van publieke 
gezondheidszorg 

26 september 2018 Innovaties in medisch specialistische zorg: Het één of het ander? Over 
verdringing in de medisch-specialistische zorg. 

11 oktober 2018 Onderzoek op de werkplek   
(georganiseerd door de KAMG-Sectie Onderzoek) 

12 december 2018 Toegang tot de langdurige zorg 

14 december 2018 KAMG congres: Effectief communiceren over publieke gezondheid 
(georganiseerd door KAMG-congrescommissie) 

  



2017 

Datum Onderwerp  
 

10 januari 2017 NVAG symposium: Universitair medische centra ver weg van de realiteit 
van de zorg? 

23 januari 2017 Wat de adviserend arts moet en wil weten over de ontwikkelingen binnen 
de GGZ  (georganiseerd door de VIA) 

8 februari 2017 Verbinden onderzoek en beleid  

8 maart 2017 Oncologie binnen de Mond-, Kaak- en Aangezichtchirurgie. Ketenzorg: een 
multidisciplinaire uitdaging voor vandaag en morgen 

10 mei 2017 Juridische aspecten arts M&G als medisch adviseur zorgverzekeraar; Bottle 
necks bij innovatieve zorg; De verbinding tussen zorgverzekeraar en het 
sociale domein: succesvolle samenwerking in de wijk; Complexe buikwand 
behandelingen en complexe financiering (georganiseerd door VAGZ-bestuur) 

14 juni 2017 Summer symposium: OGGZ en jeugdwet 

28 september 2017 ICT in de zorg en e-Health 
(georganiseerd door NVAG, PhNed en VAGZ) 

9 oktober 2017 Communicatie met anderstaligen 
(georganiseerd door de VIA) 

12 oktober 2017 Onderzoek in de praktijk: Een inspiratiesessie met alcohol als voorbeeld 
(georganiseerd door de KAMG-sectie onderzoek) 

9 november 2017 Dag van het Advies: Zinnige Zorg 
(georganiseerd door Zorginstituut Nederland i.s.m. VAGZ-nascholingscommissie) 

13 december 2017 GGZ en Zorgverzekering 

 

2016 

Datum Onderwerp  
 

21 januari 2016 Publieke gezondheid en de preventieve taken van de huisarts, de 
gemeente en de zorgverzekeraar (NVAG, symposium t.g.v. 7e lustrum) 

11 februari 2016 VAGZ: Concentratie van zorg in Nederland, een must? 
NVAG en NVTZ: dialoogsessie over toezicht en de professional 

10 maart 2016 Geriatrische tandheelkunde: van vergeten discipline naar speerpunt 

14 april 2016 Materiële controle 

12 mei 2016 VAGZ 70 jaar, samen op weg! 

25 mei 2016 NVAG (mini)symposium: Effectieve preventie door publieke én eerstelijns 
gezondheidszorg: Hoe komen we samen verder? 

9 juni 2016 Wesly Summer Symposium: Effecten van de nieuwe financiering op zorg: 
waar vallen de gaten? 

8 september 2016 Zorgprofessionals sociaal-geneeskundigen: Beroepsperspectief, opleiding 
(georganiseerd door VAGZ, NVAG en PhNed) 

13 oktober 2016 Evaluatie invoering WMO: een natuurlijk experiment 

10 november 2016 Dag van het Advies: De Zorgverzekeringswet na de hervorming van de 
langdurige zorg   
(georganiseerd door Zorginstituut Nederland i.s.m. VAGZ-nascholingscommissie) 

8 december 2016 Stelselhervormingen in de Nederlandse gezondheidszorg: bestuurskundig 
en historisch 

 



2015 

Datum Onderwerp  
 

8 januari 2015 KNO-heelkunde anno 2015, hoe te vergoeden? 

12 februari 2015 Mindfulness & medicine 

12 maart 2015 Infectiepreventie op het grensvlak van tandheelkunde en geneeskunde 

21 mei 2015 Voorwaardelijke toelating, een tussenbalans 

11 juni 2015 Wesly Summercourse: NCDR, de cardiologische registratie; 
Hoogtebehandeling in Davos; Eetbaar Utrecht en preventie obesitas; 
Bevolkingsonderzoek darmkanker, 1 jaar na de start; Verloskunde: de 
dertienwekenecho; Oogheelkunde: cataractoperaties 

10 september 2015 Voetzorg voor diabetici 

8 oktober 2015 Zelf onderzoek doen in de sociaal geneeskundige praktijk: Knelpunten en 
oplossingen. 

12 november 2015  Dag van het Advies: De duiding geduid 
(georganiseerd door Zorginstituut Nederland i.s.m. VAGZ-nascholingscommissie) 

10 december 2015 ‘Samenwerking moet… maar mag niet?’ VWS, NZa en ACM over 
samenwerking, regulering en mededinging in de zorg 

 

2014 

Datum Onderwerp  
 

16 januari 2014 NVAG nascholing  

13 februari 2014 Farmacogenetica en gepast gebruik 

13 maart 2014 ‘Vermist is erger dan dood.’ Forensische tandheelkunde: Over identificatie 
van onbekende doden. 

10 april 2014 Behandeling van chronische pijn 

22 mei 2014 Mini-symposium ‘Taakherschikking in tijden van integrale bekostiging’ 
(georganiseerd door ZN en VAGZ-bestuur t.g.v. afscheid / pensionering bestuurslid) 

12 juni 2014 Summercourse: Generalistische basis-GGZ; De niet-invasieve prenatale test 
(NIPT); Eetstoornis-obesitasbehandeling in de GGZ; Expertisecentrum 
familiaire hypercholesterolemie; Financiering huisartsenzorg; 
Cervixscreening nieuwe stijl 

11 september 2014 Het nieuwe zorgstelsel: de regie van de verzekeraar hoe gaat dat en hoe 
verder? 

9 oktober 2014 Van Awbz naar Zvw: van duur naar duurzaam, over de overheveling AWBZ 
naar Zvw (en Wlz). De verslaafde schizofreen, de blinde jongere, de 
dementerende oudere: kent u uw nieuwe doelgroep al 

6 november 2014 Dag van het Advies: De weg naar implementatie (georganiseerd door 

Zorginstituut Nederland i.s.m. VAGZ-Wesly nascholingscommissie) 
11 december 2014 ADHD: Wat doen we ermee? Over effectiviteit van verschillende vormen 

van behandeling; middelenmisbruik; demedicaliseren 

 

 


