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Missie
Elke arts in de Publieke Gezondheid (zowel arts M+G als profielartsen) vervult een rol in de
transdisciplinaire systemische missie om planetaire gezondheid te beschermen, behouden en
bevorderen ten behoeve van volksgezondheid; door middel van aandacht, agendering en activering,
maar ook door het aangaan van samenwerkingsverbanden en ‘aan tafel te zitten’.
Visie
De ongezondheid van de aarde is de grootste bedreiging voor de gezondheid van de mens. De arts
M+G, in alle profielen, is gepositioneerd als de arts die gezondheid beschermt, behoudt en bevordert.
In het Nederlandse zorgstelsel richt onze opdracht dus primair op preventie. Door je als arts M+G bezig
te houden met Planetary Health geef je daarmee een impactvolle invulling aan de preventie-opdracht.
Aanvullend is in het competentieprofiel van de arts M+G opgenomen dat de arts M+G gevraagd en
ongevraagd gezondheid en bedreigingen van gezondheid van individuen, community en de bevolking
als geheel adresseert en agendeert (competentie 2.3.1). Het behoort dan ook bij de taak van de arts
M+G om risico’s en uitdagingen voor (volks)gezondheid te signaleren die een gezamenlijke en brede
maatschappelijke benadering vragen. Tot slot stelt de KNMG-gedragscode voor iedere BIGgeregistreerde arts dat je als arts maatschappelijk betrokken bent. Je erkent en signaleert de invloed
van maatschappelijke factoren op gezondheid en welzijn. Zo draag je bij aan het verbeteren van de
volksgezondheid (kernregel 13). Ook ben je je als arts bewust van de relatie tussen gezondheid, klimaat
en milieu. Je zet je in voor een duurzame zorgsector en gezonde leefwereld (kernregel 14).
We willen daarom als werkgroep van de AIOS-vereniging een belangrijke bijdrage leveren aan het
voorbereiden op die rol; ongeacht in welke functie of bij welke werkgever de AIOS ook zal gaan werken.
We besteden hierbij aandacht aan wat nodig is, waar men goed in is en wat energie geeft. We richten
ons op verschillende aggregatieniveaus: van aandacht (kennis opdoen over Planetary Health) tot
agenderen (aandacht vragen voor het belang van een rol voor de Public Health in de Planetary Health
én welke rol dat kan zijn) en activeren (daadwerkelijk in actie komen). Ook willen we
samenwerkingsverbanden aangaan en aan tafel zitten, om zowel binnen als buiten de Public Health
een rol te vervullen rondom Planetary Health. Denk aan input leveren over milieu in gezondheidsbeleid
en gezondheid in milieubeleid. In dit alles kan onze focus fluctueren van micro- tot macroniveau. Ons
resultaat is afhankelijk van onze nieuwe ideeën, enthousiasme en beschikbare tijd.
Ambities
De werkgroep Planetary Health van DJAMG hanteert 5 focusgebieden waarbinnen zij haar ambities
definieert en vertaalt naar concrete acties. Dit is een levend document en geeft met name een indruk
van de behaalde en geplande resultaten per focusgebied voor 2022. Aanvullend willen we als
werkgroep een inventarisatie doen welke behoeftes AIOS hebben op het gebied van Planetary Health.
Aandacht
- Planetary Health in het onderwijs voor artsen M+G betogen
- Podcast Planetary Health voor artsen M+G produceren
- Beschikbaar zijn als sprekers op evenementen
Agenderen
- Brief pensioenfonds zorg en welzijn, met betrekking tot onze wensen rondom hun investeringsbeleid
- Brieven SBOH, met betrekking tot duurzaam reisbeleid én verdere verduurzaming van de CAO
- Brief NSPOH, met een uitnodiging tot gesprek over Planetary Health binnen de NSPOH
- LinkedIn posts voor relevante ontwikkelingen

Activeren
- Opstellen van een concrete Planetary Health vertaalslag voor de arts M+G algemeen en alle profielen
- Hacketon Planetary Health als arts M+G vanuit alle profielen
- Duurzaamheidsprijs
Aangaan van samenwerkingsverbanden
- Verbinden met de curatieve zorg ten behoeve van Planetary Health (o.a. Groene Zorg Alliantie)
“Aan tafel zitten”
- Ondertekenen van oproepen van andere partijen die oproepen voor Planetary Health
- Meepraten bij initiatieven/gevestigde orde ten behoeve van Planetary Health; bijv. COP
- Input leveren voor bijv. richtlijnen van je vakgroep om Planetary Health daarin op te nemen
Wat doen we níet (ten minste niet in 2022)
Deze werkgroep is gericht op de AIOS 1e en 2e fase. Wij richten ons op hen en de positie van de
(aanstaande) arts M+G. Wij kunnen agenderen wat nodig is in onderwijs om voorbereid te zijn op die
rol, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor het organiseren van het onderwijs. Wij kunnen aandacht
besteden aan de impact van de eigen werkzaamheden van de AIOS, maar het is niet aan ons om de
bedrijfsvoering van hun werkplek te verduurzamen. Wij kunnen vinden dat commerciële bedrijven
andere keuzes moeten maken, maar dat draagt niet bij aan het doel de AIOS M+G voor te bereiden op
een rol binnen de Planetary Health. Meest belangrijk in de afweging is dat we met de werkgroep
telkens als er nieuwe ideeën zijn bespreken of dit past bij onze missie, visie en ambitie of dat iemand
het los van de werkgroep oppakt of het beter past bij andere partijen.
Positionering en mandaat
De werkgroep Planetary Health is in februari 2022 in het leven geroepen op verzoek van het bestuur
van DJAMG, de vereniging voor artsen in opleiding tot profielarts in één van de profielen of in de
tweede fase opleiding tot arts M+G. DJAMG is één van de drie pijlers van het LOSGIO – het Landelijk
Overleg Sociaal Geneeskundigen in Opleiding. De overige twee pijlers vertegenwoordigen de
verzekeringsartsen en bedrijfsartsen in opleiding. De werkgroep heeft het volledige mandaat gekregen
om zelf initiatieven te bedenken en in uitvoer te brengen. Zoals afgesproken op donderdag 8 juni 2022
geldt voor iedere werkgroep van DJAMG, daarmee dus ook werkgroep Planetary Health, de
procesgang dat initiatieven in een zo vroeg mogelijk stadium gedeeld worden met de voorzitter van
DJAMG die het mandaat heeft gekregen om besluiten te accorderen of agenderen voor de DJAMGvergadering. Uitkomsten van een besluit kunnen zijn dat initiatieven genomen worden namens de
werkgroep, namens DJAMG of namens LOSGIO. Het LOSGIO is ook onderdeel van de KAMG – Koepel
Artsen Maatschappij + Gezondheid. De KAMG heeft een expertgroep Planetary Health opgericht, de
voorzitter van de werkgroep Planetary Health van DJAMG zal als linkin-pin fungeren tussen de beide.

