
 
LOSGIO nieuwsbrief december 2022 

 

Beste collega’s, 

 

De afgelopen maanden zijn goed gevuld geweest met activiteiten. Zo vond eind 

september het Congres Arbeid & Gezondheid  “Waarom slapen mensen (niet)?” van De 

Jonge Bedrijfsarts en het A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde plaats, op 4 

oktober het Lustrumcongres 50 jaar vertrouwensartsen, op 26 november de eerste 

LOSGIO Takkenheidag en op 2 december de Planetary Health hackaton.   

 

Ook in de komende periode staan er weer een heleboel activiteiten op de planning waar 

jij als AIOS van harte voor bent uitgenodigd.  

 

Nieuw bestuurslid verzekeringsgeneeskunde  

Verder hebben we ook vanuit het bestuur heel goed nieuws! Na een 

lange tijd zonder vertegenwoordiger vanuit de verzekeringsgeneeskunde 

te moeten besturen, is sinds de Takkenheidag bekend dat Caroline 

Yntema het LOSGIO-bestuur komt versterken!  

 

LOSGIO Takkendag  

Op 26 november vond voor het eerst de LOSGIO Takkendag plaats bij het prachtige Hof 

Sypesteyn in Loosdrecht. Het was een inspirerende en vooral gezellige dag. De Jonge 

Arts Maatschappij + Gezondheid , A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde en De 

Jonge Bedrijfsarts blijken veel gemeenschappelijke interesses te hebben binnen de 

publieke en arbeidsgerelateerde gezondheidszorg. Tijdens de Takkendag hebben we 

een eerste slag gemaakt met het uitwisselen van ideeën en het versterken van de 

samenwerking tussen de drie verenigingen. 

 

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking waarbij we de positie van de sociale 

geneeskunde in het werkveld en de geneeskundeopleiding versterken! 

 

Aan het einde van de dag hebben we de opbrengst van de dag mogen voorleggen aan 

Karine van 't Land, MD PhD, toekomstige voorzitter van de KAMG.  

 



 
 

 

Hackaton Planetary Health en de Publieke Gezondheid(szorg)  

Op 2 december 2022 vond de hackaton “Planetary Health en de Publieke 

Gezondheid(szorg)” van de werkgroep Planetary Health van De Jonge Arts Maatschappij 

+ Gezondheid plaats. Een dag vol informatie, inspiratie, concrete ideeën, nieuwe 

samenwerkingen en vooral actie! De (energie van de) dag is prachtig samengevat in een 

video. De video vind je hier.  

 

Nieuws De Jonge Bedrijfsarts 

De Jonge Bedrijfsarts is hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. Begin 2023 behalen 

namelijk 3 van de huidige 5 bestuursleden hun registratie als bedrijfsarts.  

 

Wil jij verder kijken dan alleen werk en opleiding? Bijdragen aan vakinhoudelijk onze blik 

verruimen? Leerzame en leuke momenten creëren voor jou en je mede-AIOS? Bijdragen 

aan verbinding tussen AIOS? 

 

Bekijk dan gauw de vacature via de LOSGIO-website of meld je direct aan door te mailen 

naar dejongebedrijfsarts@gmail.com.  

 

Nieuws A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde 

Samen met De Jonge Bedrijfsarts heeft ons Netwerk het 

Congres “Waarom slapen mensen (niet)?” georganiseerd. Het 

was een dag vol inspirerende lezingen en workshops, waarbij 

we volop hebben kunnen netwerken. We zijn trots op de 

organisatie door onze congrescommissie en kijken uit naar 

volgend jaar. Wil jij ook een congres organiseren voor jouw 

collega's, meld je dan aan voor volgend jaar! Dit kun je doen 

door te mailen naar AIOSANIOS@uwv.nl.  

 

Interview reeks Opleiding & Onderzoek 

De Commissie Wetenschap wil aios binnen de sociale geneeskunde, die hun opleiding 

combineren met onderzoek, graag in het zonnetje zetten. Dit door regelmatig interviews 

te plaatsen.  

De interviews zijn te vinden via https://www.losgio.nl/nieuws/actueel.  

 

Agenda 

- 16 februari 2023 KAMG Congres  

 
Bekijk de website voor meer informatie 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7008489322018439169/
https://www.losgio.nl/vacatures/236-gezocht-enthousiaste-aios-voor-bestuur-de-jonge-bedrijfsarts
mailto:dejongebedrijfsarts@gmail.com
mailto:AIOSANIOS@uwv.nl
https://www.losgio.nl/over-ons/commissies/commissie-wetenschap
https://www.losgio.nl/nieuws/actueel
https://www.kamg.nl/kamg-congres-2023/


 
- 27 maart 2023 LOSGIO/NSPOH aiosdag “Artsen en de kloof” 

Locatie: Spoorwegmuseum te Utrecht 

 

‘Als dubbeltje zul je nooit een kwartje worden’ 

is een spreekwoord uit het verleden. Of toch 

niet? Er is in Nederland nog steeds grote 

kansenongelijkheid en sociaal economische 

gezondheidsverschillen zijn aan de orde van de 

dag. 

Hoe kunnen sociaal geneeskundigen deze 

verschillen verkleinen? Wat zijn de 

belangrijkste factoren voor deze 

gezondheidsverschillen en hoe beïnvloed je 

beleid op dit vlak? 

Met onze keynote spreker Sander 

Schimmelpenninck en de andere inspirerende 

sprekers en workshops gaan we op zoek naar 

een antwoord op deze vragen. 

 

- 17 mei LOSGIO aios activiteit 

Hou je agenda vast vrij op woensdag 17 mei vanaf 16.00! Want dan organiseert 

het LOSGIO een activiteit waar je kunt netwerken onder het genot van een hapje 

en een drankje. 

 

Vacatures 

Benieuwd naar de openstaande vacatures? Bekijk ze via https://www.losgio.nl/vacatures.  

 

Op de hoogte blijven? 

Wil jij ook tussentijds op de hoogte blijven van de activiteiten van het LOSGIO? Houdt 

dan de website www.losgio.nl in de gaten! Ook kun je het LOSGIO vinden op LinkedIn en 

op Instagram. Je mag ons ook altijd mailen via info@losgio.nl. 

 

Zelf bijdragen aan de nieuwsbrief 

Heb jij een bericht dat niet mag ontbreken op de website, sociale media en/of de 

LOSGIO-nieuwsbrief? Of heb je op- of aanmerkingen op deze nieuwsbrief of één van 

onze media die we gebruiken? Neem dan contact op door een mail te sturen naar 

communicatie@losgio.nl. 

 

LOSGIO WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN SOCIAAL 2023!  

 

https://www.losgio.nl/vacatures
http://www.losgio.nl/
https://www.linkedin.com/company/losgio/
mailto:info@losgio.nl
mailto:communicatie@losgio.nl

