Jaarverslag 2018
Vereniging artsen volksgezondheid
Oprichting
Op 18-04-2018 werd bij de notaris de oprichtingsakte van de Vereniging Artsen
Volksgezondheid (hierna: de Vereniging) vastgelegd. Daarmee kwam een eind aan een
periode van intensief voorbereidend overleg tussen de drie constituerende verenigingen
NVAG, VAGZ en de VIA.
Het moment van oprichting zou niet bereikt zijn zonder de inzet van de taskforce, de
besturen en de mensen in de diverse werkgroepen, die in aanloop naar het samengaan van
de drie verenigingen hun activiteiten verrichten. De Vereniging is hen veel dank
verschuldigd. Een speciaal woord van dank hier voor de bijdrage van voormalig VIA- en
KAMG-voorzitter Ciska Koning van der Berg van Saparoea. Tot het moment dat zij door
gezondheidsomstandigheden haar professionele activiteiten moest staken, heeft zij met niet
aflatend enthousiasme en vertrouwen gewerkt aan de totstandkoming van de
fusievereniging.
De Vereniging staat voor het op wetenschappelijke wijze bestuderen van de
volksgezondheid en de gezondheidszorg, waarbij bewaken, beschermen, bevorderen en het
financieel houdbaar houden de uitgangspunten vormen. De Vereniging wil alle
mogelijkheden benutten de volksgezondheid te optimaliseren, en zal de professionele
kwaliteit bewaken en bevorderen, gevraagd en ongevraagd, door onderzoek, sturing,
beleidsontwikkeling en advisering. Ook wil de Vereniging zorgen voor een toereikende
instroom van voldoende toegeruste artsen, die zorgvuldig in de samenleving gepositioneerd
worden.
De Vereniging stelt een afdeling, een aantal vaste commissies en werkgroepen in.
Vaste commissies:
- Een drietal commissies die activiteiten van de constituerende verenigingen bundelen en
voortzetten.
o Commissie onderwijs & opleiding.
o Nascholingscommissie Wesly
o Commissie PR en communicatie
- En een zelfstandige commissie die niet valt onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur:
o Commissie VIA-register Wilsbekwaamheid.
Werkgroepen:
o De werkgroep SMA&I voor vakinhoudelijke activiteiten op het gebied van sociaalmedische advisering en indicering.
o De werkgroep straatdokters die actief was binnen de NVAG
o Werkgroep langdurige zorg (voorheen actief bij VAGZ en NVAG)
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Afdeling Zorgverzekeringen:
De leden van de VAGZ hebben besloten in de nieuwe vereniging in principe een afdeling
Zorgverzekeringen te vormen voor het behartigen van de zaken die specifiek de
beroepsuitoefening binnen de zorgverzekering betreffen, zoals het beroepsprofiel de
professionele richtlijnen (werkwijzers) en de afstemming met instanties op het gebied van de
zorgverzekering en wetenschappelijke verenigingen.
Er zijn binnen de afdeling zorgverzekering werkgroepen actief op het gebied van plastische
chirurgie, farmacie en revalidatie. Er zal een afdelings-ledenvergadering worden gehouden
om de afdeling verder in te richten. Daarin zal echter ook de optie aan de orde gesteld
worden om toch te kiezen voor een lichtere structuur: een werkgroep zorgverzekering voor
de beroepsuitoefening binnen de sfeer van de zorgverzekering.
Vorenstaande leidt tot het volgende organogram:

De vereniging heeft op het moment van oprichting 322 leden. Deze zijn afkomstig van de
voormalige VIA (88 leden), VAGZ (108 leden) en NVAG (133 leden), hierbij zit een aantal
dubbelleden en 1 tripellid.
De contributiestructuur is door de constituerende verenigingen voor het jaar 2018 in hun
eigen ALV vastgesteld. Het voorstel voor de contributie 2018 is opgesteld door de taskforce,
die het fusieproces uitvoerde.
- De reguliere contributie voor 2018 bedraagt € 350, bestaande uit de volgende delen:
o Bijdrage aan KAMG:
€ 85.
o Bijdrage aan KNMG (regulier)
€ 125
o Bijdrage VIA/VAGZ/NVAG c.q. aanstaande fusievereniging
€ 140
De contributie is inclusief de basis-nascholingsbijeenkomsten (4 stuks).
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 4 extra bijeenkomsten als pluspakket af te nemen
(voor €70), dan wel deze afzonderlijk te bezoeken (€ 35 per keer).
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Belangstellende gepensioneerden: contributie € 50,00. Zij hebben toegang tot alle
nascholingen (en dragen niet bij aan KAMG en KNMG en ontvangen geen Medisch
Contact). In bijzondere situaties, bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden WIA, kan bestuur
toestaan dat reguliere leden overgaan naar deze categorie.

Bij de opheffing van de constituerende vereniging werd het resterende vermogen naar rato
overgedragen naar de VAV. De constituerende verenigingen besluiten zelf wat zij met het
niet-overgedragen resterend vermogen doen. Zie hiervoor het financieel jaarverslag.
Bestuur
Conform de oprichtingsakte bestaat het eerste bestuur uit twee leden van het bestuur van elk
van de constituerende verenigingen plus een voorzitter. De zittingsduur van de eerste
bestuurders betreft minimaal twee, en ten hoogste drie jaar. De voorzitter van het bestuur is
door de ALV van de VAV in de oprichtingsvergadering van 09-05-2018 gekozen. Door het
bestuur zijn de secretaris en penningmeester aangesteld.
o
o
o
o
o
o
o

Lode Wigersma (NVAG):
Saskia van de Merwe (VIA):
Frans Philipszoon (VAGZ):
Jetske Köhne (VAGZ):
Jeannette de Boer (NVAG):
Wim van Geffen (NVAG):
Marc Heus (VIA):

voorzitter
interne organisatie (commissies, werkgroepen)
penningmeester, contact bureau
onderwijs & opleiding / nascholing
strategie en beleid / onderwijs & opleiding.
strategie en beleid / afgebakende projecten zoals EiF
Secretaris / Public Relations.

Het bestuur vindt het cruciaal dat het woord en het initiatief aan de leden van de Vereniging
is. Het bestuur ziet voor zichzelf vooral de rol om de leden van de Vereniging in het
realiseren van de doelen te ondersteunen.
Het bestuur en de Vereniging worden ondersteund door een bureau gericht op de
secretariële ondersteuning en financiële administratie. Dat is het bureau van de AJN, dat ook
de KAMG ondersteunt. Daardoor kan het bureau een efficiënte ondersteuning bieden in het
soepel laten lopen van de administratieve en secretariële processen binnen de Vereniging.
Ledenvergaderingen
Er zijn in 2018 drie ledenvergaderingen geweest.
- 09-05-2018
De eerste ledenvergadering stond in het teken van de oprichting van de Vereniging. De
oprichtingsakte wordt toegelicht. De bestuursleden stellen zichzelf voor. Vanuit het bestuur
wordt Lode Wigersma voorgedragen als beoogd voorzitter. De ledenvergadering stemt
positief over de voordracht. Vervolgens worden het huishoudelijk reglement en het financieel
plan van 2018 besproken.
- 11-10-2018
De tweede ALV staat in het teken van de voortgang. Gesproken wordt over de
ontwikkelingen/samenwerking van de constituerende verenigingen. Het huishoudelijk
reglement wordt vastgesteld. De voortgang in de gezamenlijk commissie onderwijs &
opleiding komt aan de orde. Vanuit de ALV worden op verzoek van het bestuur suggesties
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voorgedragen voor de formulering van de missie en visie van de Vereniging. Daarnaast
komen vanuit de ALV enkele vragen naar voren over de arts/niet arts leden en wordt het
bestuur verzocht toe te lichten wat de leden in de vereniging kunnen bijdragen.
- 12-12-2018
In de derde ledenvergadering wordt verslag gedaan van de missie/visie voortgang en van
het organogram van de Vereniging. Er liggen twee contributievoorstellen voor, waarover kan
worden gestemd. De leden volgen het voorstel van het bestuur voor een contributiestructuur
met zoveel mogelijk inclusieve scholingen. Enkele leden hebben via de stukken voor de ALV
al kennisgenomen van het logo van de Vereniging. De gedachten achter het door VAV lid
Heleen Vaan ontworpen logo wordt toegelicht. Het logo wordt door de leden unaniem positief
ontvangen.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is in 2018 negenmaal bijeengeweest. Dat betrof driemaal een fysieke
bijeenkomst, bij de AJN of in het NBC. De overige zes bijeenkomsten vonden plaats via een
conference call. Door de inzet van de conference call kan het bestuur in een relatief hoge
contactfrequentie samenkomen, zonder dat voor de leden sprake is van lange reistijden.
Het bestuur heeft zich in 2018 met name gericht op de start van de Vereniging, waarbij
zaken als secretariële ondersteuning, de financiële huishouding, de visie, het ontwikkelen
van een website en de contacten met de afdeling zorgverzekering en de commissies en
werkgroepen centraal stonden. Het bestuur volgde de gang van zaken rond de opheffingen
van de constituerende verenigingen. De voorbereidingen voor de algemene
ledenvergaderingen vonden in de bestuursvergaderingen plaats. Verder werden vanuit de
bestuursvergaderingen de vertegenwoordigingen vastgelegd, zodat de nieuwe Vereniging in
allerlei gremia die voor de VAV en haar leden van belang zijn, vertegenwoordigd blijft. Het
actuele onderwerp van de AVG kwam diverse malen op de agenda van het bestuur terug.
Aandacht werd besteed aan de contacten met de commissies, werkgroepen en de afdeling
AGZ.
KAMG
De voorzitter van de VAV nam zitting in het algemeen en dagelijks bestuur van de KAMG, in
dit laatste als secretaris. Van daaruit nam hij deel aan de lobby voor meer sociale
geneeskunde in het nieuw te ontwikkelen Raamplan Artsopleiding. Ook was hij actief in het
NFU-project dat beoogt meer onderzoek naar gewone ziekten, ouderdomsziekten en
preventie in de UMC’s te laten uitvoeren. Hij is tevens voorzitter van een KAMG-commissie
die onderzoekt of, en op welke wijze, de KAMG één vereniging van alle artsen M&G kan
worden met de huidige verenigingen als afdelingen of secties. Op deze wijze was en is de
VAV nauw betrokken bij het overkoepelende beleid van de KAMG.
Website
Het heeft (te) lang geduurd voordat het bestuur een websiteontwikkelaar heeft uitgekozen
om de nieuwe VAV-website te maken. Pas eind 2018 is die keuze gemaakt en is het
ontwikkelingsproces bij DoIt online media in gang gezet. Hopelijk zal deze nieuwe website in
de zomer van 2019 operationeel zijn.
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Nieuwsbrief
In 2018 is er een aantal malen een VAV-nieuwsflits uitgebracht. Daarin kwamen actuele
zaken als aankondigingen of agendawijzigingen aan de orde. Ook verscheen er tweemaal
een wat uitgebreidere nieuwsbrief. Het lukte het bestuur niet om op regelmatig basis een
nieuwsbrief te doen uitgaan met bericht over actuele ontwikkelingen of de voortgang van de
lopende zaken. Het vooralsnog slapende bestaan van de commissie PR en communicatie
was daaraan mede debet. Het bestuur hoopt in 2019 een nieuwe pr-commissie te installeren.
Commissies/werkgroepen/afdeling zorgverzekering
Afdeling zorgverzekering
(verslag door G. Salemink)
Bij de oprichting van de VAV werd de afdeling Zorgverzekering ingesteld voor de leden die
afkomstig waren van de VAGZ.
Het voorlopige afdelingsbestuur werd gevormd door Eline Tuyn en Gerrit Salemink, beiden
voorheen VAGZ-bestuurders.
Het uitgebreide archief van de VAGZ vanaf de oprichting in 1946 werd in 2018
gedigitaliseerd, zodat het behouden blijft voor toekomstige generaties.
Binnen de afdeling zijn een aantal werkgroepen actief op beleidsterreinen die voor de
beroepsuitoefening binnen de zorgverzekering van belang zijn: farmacie, plastische
chirurgie, revalidatie en langdurige zorg.
Op de bijeenkomst in september 2018 voorafgaande aan het eindfeest van de VAGZ
rapporteerden de werkgroepen over hun verrichte activiteiten en plannen voor de nabije
toekomst. Onder de leden was discussie over de vraag of het wel nodig is om binnen de
VAV een aparte afdeling te vormen voor de leden die werkzaam zijn binnen de
zorgverzekering. Deze discussie moet in 2019 tot besluitvorming leiden.
Wetenschappelijke commissie, Wesly nascholing
(verslag A.J. de Kwant)
In 2018 zijn we begonnen met een uitbreiding van de commissie in de persoon van Arjan de
Kwant, adviserend geneeskundige, arts M&G, bij DSW Zorgverzekeraar. De eerste paar
maanden vielen de nascholingen nog onder de verantwoordelijkheid van de (oude) VAGZ,
maar vooruitziend op de fusie tot de VAV, zijn voor de jaarplanning 2018 al leden van de VIA
en NVAG betrokken geweest.
Nadat op 9 mei officieel de drie verenigingen op zijn gegaan in de nieuwe VAV, is Arjan de
Kwant gekozen als voorzitter van de Wesly commissie. Om de inhoudelijke thema’s van de
nascholingen zoveel mogelijk te kunnen laten aansluiten bij de interessegebieden en
werkveld van de leden uit de oude verenigingen, is ervoor gekozen de Wesly commissie uit
te breiden met een lid uit de oude VIA. Dit is Lisette Kwast geworden, die in het najaar is
aangeschoven.
Zodoende zijn er in 2018 negen nascholingen georganiseerd vanuit de Wesly en is één
nascholing gecombineerd met het Jaarcongres van de KAMG. De onderwerpen waren weer
zeer divers: ongewenste medicalisering, COPD, future dentistry, SOLK,
gegevensuitwisseling en privacy, innovaties in de medisch specialistische zorg (o.a.
protonentherapie en interventie cardio-MRI), de onderzoeksectie KAMG presenteerde over
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diverse lopende onderzoeken en in december sloten we af met een sessie over de
langdurige zorg. Het Summer symposium ging over medicalisering als vraagstuk van
publieke gezondheidszorg.
De traditionele Dag van het Advies, dat georganiseerd wordt door het Zorginstituut, werd om
logistieke redenen verplaatst naar het voorjaar van 2019.
De nascholingen werden goed bezocht en goed tot zeer goed geëvalueerd. Wel bleek uit de
evaluaties, dat de woensdag niet altijd voor iedereen een geschikte dag voor de nascholing
is. Omdat ook een aanzienlijk deel van de leden juist wel de woensdag wilde aanhouden, is
ervoor gekozen om met ingang van 2019 de nascholingen 50/50 te verdelen over de
woensdag en de donderdag.

Commissie Onderwijs en Opleiding (Cie O&O)
(verslag door Thesra Hilte-olde Scheper)
- Commissie
In de loop van 2018 is door het samengaan van de drie verenigingen VIA, NVAG en VAGZ
tot de VAV (de Vereniging Artsen Volksgezondheid) de Commissie Onderwijs en Opleiding
(Cie O&O) veranderd van ledensamenstelling.
Dit is het eerste jaarverslag, waarin de Cie O&O VAV in de nieuwe samenstelling verslag
doet van haar activiteiten over het tweede deel van 2018. De werkzaamheden zijn
vergelijkbaar met die ten tijde van de instelling door het VAGZ-bestuur.
- Opdracht commissie Onderwijs en opleiding
De Cie O&O is verantwoordelijk voor het verbinden van de opleiding tot arts M&G (profielen
beleid en advies, en indicatie en advies) en de praktijk van artsen in opleiding. De opdracht
van het VAGZ-bestuur was destijds breed geformuleerd: “Het bestuur verzoekt de Cie O&O
haar gevraagd en ongevraagd te adviseren en in overleg te representeren in externe
overleggen over alle onderwijs- en opleiding relevante zaken.” De Cie O&O VAV heeft ook in
het tweede deel van 2018 haar werkzaamheden breed opgevat en op diverse fronten
bijdragen geleverd.
Inhoudelijke bijdragen op verzoek VAV-bestuur zijn mogelijk bij:
o opleidingsplan M&G en competenties, KBA en KBS
o KAMG concilium vraagstukken, rechtstreeks of via VAV bestuur
o KAMG toetsboek, met extra aandacht werkgebied ziektekostenstelsel, indicatie & advies,
zorgmanagement, gezondheidsbeleid of OGGZ
o vragen vanuit VAV-bestuur, zoals herregistratie en BIG-register
o nascholingscommissies binnen en buiten VAV
o (na)scholing en intervisie/intercollegiale toetsing praktijkopleiders
o opleiding vrije richting UMC vakgroep sociale geneeskunde
o extra aandacht voor nieuwe processen EIF en groepsevaluatie ICT
o bijdragen aan beoordeling en positie van zij-instromers op basis van eerder verworden
competenties.
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- Deelnemers cie O&O VAV
In het tweede deel van 2018, vanaf mei, gaven de volgende mensen (in alfabetische
volgorde) vorm aan de Cie O&O VAV:
o Jeannette de Boer
o Alette Brunet de Rochebrune
o Heike Engelen
o Marthein Gaasbeek Janzen
o Reinier Haneveld
o Thesra Hilte-olde Scheper
o Jetske Köhne (linking pin VAV-bestuur en onderwijscommissie VAV)
o Michiel van der Linden, aios M&G.
o Joan Onnink.
- Overzicht werkzaamheden Cie O&O VAV leden tweede deel 2018
o Vanaf mei 2018 hebben we als Cie O&O VAV met elkaar gedeeld waar wij onze tijd als
commissieleden in ieder geval aan willen besteden. Dit hebben wij om twee redenen
gedaan.
o Ten eerste omdat wij als samengestelde commissie met elkaar duidelijk wilden krijgen
welke onderwerpen wij als leden als gezamenlijke opdracht zien. De memo
‘Voorbereiding installatie commissie opleiding en onderwijs VAV’ d.d. 8 mei 2018 hebben
we daarvoor opgesteld.
o Ten tweede omdat wij met de uitkomsten van een eerdere interne evaluatie (14
november 2017) aan de slag wilden. Door deze evaluatie is duidelijk geworden dat wij als
commissie extra aandacht dan wel tijd aan willen besteden aan het aanbrengen van
focus vanuit de commissie op bepaalde onderwerpen, en het bespreekbaar maken van
concrete vraagstukken met een prioriteringsvraag aan het VAV-bestuur.
Om te komen tot een formele afsluiting van de werkzaamheden van de voormalige Cie O&O
VAGZ is het gemaakte verslag over het jaar 2017 plus het eerste deel van 2018 samen met
een presentatie aangeboden aan de VAGZ-leden voor publicatie op de VAGZ-website voor
de VAGZ-leden.
- Overleggen Cie O&O VAV
De Cie O&O VAV voert diverse overleggen, zowel als commissie maar ook met anderen
binnen en buiten de VAV. Op de volgende data heeft de Cie O&O overleg gevoerd als nieuw
samengestelde commissie: 3 juli 2018 (1e Cie O&O VAV overleg), 18 september 2018 en 13
november 2018.
- Overleggen Cie O&O leden met anderen
KAMG Concilium. De bijeenkomsten met het KAMG Concilium waren op 19 februari, 26
maart, 28 mei, 2 juli, 25 september 26 november met vertegenwoordiging door Joan,
Marthein en Alette1.
In het eerste kwartaal van 2018 hebben Marthein en Alette de opdracht vanuit het Concilium
van de KAMG (Koepel artsen Maatschappij en Gezondheid) uitgevoerd om uit te zoeken hoe

1

Alette zat in van 2004 in de onderwijscie van alle voorlopers van het KAMG Concilium tot en met augustus 2018 (in verband met de
voordracht als lid van de RGS, Registratie Geneeskundig Specialisten), voor het profiel Beleid & Advies.
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andere geneeskundig specialisten de opleiding en registratie van deskundigheid/differentiatie
hebben georganiseerd binnen de wetenschappelijke vereniging.
Op 5 juli 2018 heeft Alette overleg gevoerd met de KAMG over de praktijkopleiding binnen
het nieuwe curriculum arts M&G dat ingaat in 2020. Daarbij is vooral de problematiek van de
stage invulling van door het opleidingsfonds niet-gefinancierde profielen besproken.
Op 26 november was er een werkmiddag met Concilium van de KAMG en de
onderwijsinstituten NSPOH en TNO over de doorontwikkeling van het opleidingsplan arts
M&G.
In december is Marthein gestart als lid van de programmacommissie voor het door KAMG in
samenwerking met diverse organisaties opgezette programma 'versterking publieke
gezondheid; de arts M&G als verbinder van preventie, zorg en sociaal domein'.
- RGS
Alette en Joan zijn als lid respectievelijk vervangend lid RGS voor het terrein Beleid & Advies
eind 2018 aangesteld.
Bijdragen vanuit de commissie worden geleverd over de volgende onderwerpen:
o het landelijk werkgeverschap KAMG, zowel voor de gesubsidieerde als inzake de nietgesubsidieerde profielen
o landelijk toetsboek, concretiseringsslag voor praktijkopleiding, binnen het landelijk
opleidingsplan
- Prioritering onderwerpen voor 2019 en verder
De volgende onderwerpen willen we in overleg met het VAV-bestuur prioriteren.
- Relaties met anderen verstevigen
o Sectie onderzoek KAMG
o IOSG, interfacultair overleg sociale geneeskunde
o Capaciteitsorgaan
- Inventariseren onderzoeksthema’s in onderwijs sociale geneeskunde
- Externe representatie
o MMV, modernisering medische vervolgopleidingen
o NVMO, Nederlandse vereniging medisch onderwijs
o NFU, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, acht faculteiten
geneeskunde
- Inventariseren invulling sociale geneeskunde in Nederland bij de faculteiten
geneeskunde
- Inventariseren ontwikkelingen sociale geneeskunde
Daarnaast vragen wij aandacht voor de zichtbaarheid en interne communicatie binnen de
VAV voor de Cie. O&O, zoals op de nieuwe website en via een variatie aan
communicatiemiddelen (bijvoorbeeld discussiegroep, online community, whatsapp groepen,
nieuwsbrieven en dergelijke).
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Commissie VIA register Wilsbekwaamheid
(verslag door Saskia van de Merwe)
Voor de commissie VIA register Wilsbekwaamheidsbeoordelingen hebben naast Saskia van
de Merwe als linking pin vanuit het bestuur zitting Lisette Kwast, Jeanette Koster en Chanien
Engelbertink.
Zij zijn het afgelopen jaar 1x bijeen geweest en hebben enkele malen telefonisch overlegd.
Vanuit de commissie is er een bijdrage bij de KNMG scholingen geweest over de rol van
notarissen en artsen rondom wilsverklaringen. Deze scholingen, die per district werden
gegeven, werden voornamelijk door Lisette en Jeanette verzorgd.
Deelname heeft plaatsgevonden aan het landelijke, jaarlijkse overleg rondom
levenstestamenten en andere juridische documenten waar samenwerking met de medische
stand nodig is. Organisator was de KNB; de deelnemers komen van VWS, KNMG, LHV,
Verenso, EPN, Min. J&V, Rechtbank, executeurs en patiëntenverenigingen. Hier vindt
afstemming en voorbereiding van eventuele wetsveranderingen plaats.
Plannen voor 2019:
o herziening protocol
o uitdragen kwaliteitseisen inschrijving VIA register
o Q&A voor mensen die beoordelingen willen aanvragen
o ondersteunen artsen die het de beoordelingen verrichten.
Commissie PR en communicatie
De commissie bestaat in de kern uit Leo van Romunde, Jan Vosters en Magda Vuijk.
Namens het bestuur is Marc Heus de linking pin.
De doelstelling van de commissie is in het HR als volgt vastgelegd:
De commissie PR en communicatie verzorgt de communicatie met de leden van de
vereniging en beheert de website, huisstijl en andere communicatiemedia van de vereniging
De commissie in 2018 voornamelijk bezig geweest met de opzet van de website. Ook is
gezocht naar versterking van de commissie, wat nog niet is gelukt.
De planning voor 2019 betreffen het afronden van de website en het zoeken naar versterking
om aan de doelstellingen te werken.
Werkgroep SMAI
De werkgroep SMAI bestond in 2018 uit Alexandra de Wildt, Fons Smeur, Henk Schenk en
Jaap Tiessen. De werkgroep heeft vooral verkenningen gedaan over wat hun mogelijkheden
zijn en waar prioriteiten liggen.
Inhoudelijke ideeën betroffen:
o herziening GPK-protocol
o collegiale vraagbaak in te zetten op inhoud
o ondersteuning bij tuchtrechtzaken
o dashboard van wie heeft welke kennis, wie vragen we waarvoor
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Werkgroep straatdokters
Deze groep is vanuit de constituerende verenigingen opgenomen in het startorganogram van
de Vereniging. De discussie loopt of zij echter een aparte werkgroep binnen de Vereniging
vormen. Dat zal in de loop van 2019 duidelijk zijn.

Vertegenwoordigingen
De VAV was in 2018 vertegenwoordigd in de volgende gremia. Omdat 2018 startte vanuit de
constituerende verenigingen, is de opsomming op die wijze vormgegeven.
VAGZ IL
• KNMG ALV:
• KAMG-bestuur:
• KAMG Concilium:
• KAMG Onderwijscommissie:
• NSPOH Profielcie B&A/I&A:
• RGS:
• Accreditatie ABSG:
• NPHF:
• SSGO-bestuur:
NVAG IL
• RGS:
• CGS:
• AbSG:
• KAMG-bestuur:
• Sectie onderzoek KAMG:
•
•
•
•

ALV KAMG:
NPHF-bestuur:
KAMG Concilium:
Pr-commissie

VIA IL
• KAMG Concilium:
• PR/website:
• Accreditatie voor ABSG:
• Onderwijs TNO:
• Commissie VIA Register:

Reinier Haneveld
vacant
Alette Brunet de Rochebrune en Joan Onnink
Alette Brunet de Rochebrune
Alette Brunet de Rochebrune
Albert Versteegde en Annette Zwart
Aad van Velzen en Jetske Köhne
vacant
Joan Onnink

Wim van Geffen
Mariëlle Jambroes
René Stumpel, Dico Baalbergen
Lode Wigersma
Boukje Zaadstra, Willy-Ann van Stiphout, Maarten
Koornneef, Yvonne Drewes
Frits Hendriks
Lode Wigersma
Mariëlle Jambroes
Jan Vosters, Leo van Romunde, Peter Bob
Peerenboom, Jan Willem Brethouwer

Marthein Gaasbeek Janzen
Magda Vuyk
Pieter Jan Beks
Mieke Reijnen en Linda Ten Hove
Lisette Kwast, Chanien Engelbertink (externe juriste),
Saskia van de Merwe

Vanuit de Vereniging werd aan diverse incidentele bijeenkomsten en overleggen
bijgedragen.
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Plannen 2019
De start van de VAV is een (heugelijk) feit. Veel mensen hebben vanuit hun eigen
achtergrond in de commissies, werkgroepen en andere gremia gezocht naar een werkwijze
om gezamenlijk de Vereniging vorm te geven. Dat is een proces dat in een jaar niet is
afgerond.
De plannen voor 2019 richten zich dan ook in de eerste plaats op voortzetting van dat
proces. Daarnaast is het zaak de vereniging verder te gaan positioneren. Daaraan moet de
website een belangrijke bijdrage leveren. De werkwijze met drie afzonderlijke sites mist de
kracht om een goede positie te kiezen. Vrijwel wekelijks spelen er zaken in de sociale
gezondheidszorg, die op het terrein liggen van de adviserend arts, werkzaam voor gemeente
of zorgverzekeraar. Het zijn onderwerpen waarin wij een bijdrage, zo niet belangrijke
bijdrage, kunnen leveren. Dan moeten we wel zichtbaar zijn. Daarvoor zijn niet alleen de
middelen, maar ook de mensen nodig. Help je mee?
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