“Militaire gezondheidszorg”
VAV-nascholing
Donderdag 15 april 2021, 13.00 - 16.30 uur
(locatie en/of online: volgt)

Achtergrond
De Nederlandse krijgsmacht is een micromaatschappij op zich. Dit vanuit de gedachte dat ook onder
extreme omstandigheden de militaire organisatie zelfredzaam moet zijn. Teveel leunen op externe
partijen en factoren maakt de krijgsmacht kwetsbaar. Bij deze micromaatschappij hoort een vrijwel
volledig militair gezondheidszorgsysteem dat primair gericht is op de fysieke en mentale
inzetbaarheid van de militair. Het omvat het gehele geneeskundige spectrum van preventie, curatie
en nazorg. Een belangrijke rol voor vrijwel iedere militair arts is het medisch adviseurschap. Daarbij
concurreren militaire en gezondheidszorg belangen regelmatig met elkaar. Bij Defensie houden de
artsen M+G zich met name bezig met gezondheidsbevordering en het voorkómen van ziekten en
uitval bij groepen militairen. Ook richt een deel zich op beleidsthema’s rond organisatie en uitvoering
van de militaire gezondheidszorg.

Programma
13.00 uur

Inleiding
Wynand Korterink, arts M+G, stafarts Commando Landstrijdkrachten

13.10 uur

Defensie Gezondheidszorgsysteem: inrichting en financiering
Eric Onnouw, arts M+G i.o., commandant Centrum voor Mens en Luchtvaart

13.45 uur

Geïntegreerde zorg, dat kan alleen bij Defensie
Henk Dinkelberg, huisarts, commandant Eerstelijns Gezondheidszorgbedrijf

14.20 uur

Pauze

14.35 uur

Gezondheidszorg onder operationele omstandigheden: uitdagingen en dilemma’s
Jacobine Janse, arts M+G, beleidsadviseur Defensie Gezondheidszorgorganisatie

15.10 uur

‘Force Health Protection’ in tijden van COVID
Sanne van Roon, arts M+G i.o., adviseur Coördinatiecentrum Expertise
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid

15.45 uur

Interactief: vragen en discussie

16.30 uur

Afsluiting

Over het programma en de sprekers
Kolonel-vliegerarts Eric Onnouw is als commandant van het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML)
en tevens stafarts eindverantwoordelijk voor de medische zorg binnen het Commando
Luchtstrijdkrachten. Het CML is een kenniscentrum op het gebied van de ‘Human Factor’ binnen de
militaire luchtvaart waar militairen vaak onder extreme omstandigheden hun werk doen. In
voorgaande functies hield hij zich onder andere bezig met het thema Kennis en Innovatie voor de
militaire gezondheidszorg. Hij zal uitleg geven over de opbouw van de militaire
gezondheidszorgorganisatie en het ziektekostensysteem.
Kapitein ter zee-arts Henk Dinkelberg is huisarts en als commandant van het Eerstelijns
Gezondheidszorgbedrijf eindverantwoordelijk voor de geneeskundige zorg binnen de eerste lijn en
farmacie bij Defensie. Deze zorg wordt geleverd vanuit 30 gezondheidscentra. Hij geeft uitleg over
het defensieconcept van geïntegreerde zorg. Dit is een unieke werkwijze waarbij
bedrijfsgeneeskundige en curatieve zorg niet strikt gescheiden zijn, maar waar de militair arts beide
petten op heeft. In deze presentatie worden de achterliggende gedachte en het ontstaan samen met
de kansen en uitdagingen van dit concept besproken.
Luitenant-Kolonel-vliegerarts Jacobine Janse is beleidsadviseur voor de Defensie
Gezondheidszorgorganisatie. Dit organisatieonderdeel houdt zich bezig met het
gezondheidszorgbeleid dat de verschillende Defensieonderdelen (zoals Zee-, Land- en
Luchtstrijdkrachten) overstijgt. Zij heeft zich tot voor kort bezig gehouden met de geneeskundige
zorg rond internationale militaire inzetten. Zij zal toelichten wat operationele militaire
gezondheidszorg inhoudt, wat daar bij komt kijken en welke uitdagingen er telkens zijn. Ook gaat zij
verder in op de dilemma’s van het medisch adviseurschap.
Majoor-arts Sanne van Roon is adviseur bij het Coördinatiecentrum Expertise
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG). Force Health Protection (FHP) is het militaire
equivalent van Public Health. Vele adviezen rond FHP worden opgesteld door het CEAG. Met
bijzondere interesse voor de Infectieziektebestrijding werkt zij mee aan deze adviezen. In haar
presentatie zal zij uitleggen wat FHP in de praktijk inhoudt en welke invloed COVID-19 daar het
laatste jaar op heeft gehad.
Leerdoelen
De arts volksgezondheid heeft kennis van en inzicht in de militaire gezondheidszorgorganisatie. Hij/zij
leert de vele kanten van het medisch adviseurschap in de militaire context kennen en krijgt inzicht in
de verschillen en overeenkomsten tussen civiele en militaire Public Health thema’s.
Competenties
Samenwerking
Organisatie en financiering
Maatschappelijk handelen en preventie

30 %
40 %
30 %

Accreditatie
Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de Stichting ABSG voor het specialisme
maatschappij en gezondheid, profielen beleid en advies en indicatie en advies.
Aanmelden
Deze nascholing is bedoeld voor VAV-leden en overige bij de KAMG aangesloten verenigingen.
Als VAV-lid kunt u zich voor deze nascholing aanmelden via de link in de uitnodiging die u zult/heeft
ontvangen. Voor VAV-leden is deelname bij het lidmaatschap inbegrepen. Als u geen lid bent van de
VAV bedraagt deelname € 50,- per bijeenkomst en kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen
naar Karen van Stijn, secretariaat@vavolksgezondheid.nl. Vermeld daarin duidelijk uw naam, BIGnummer en adresgegevens.

