LOSGIO nieuwsbrief maart 2022
Beste collega’s,
Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven en de samenleving weer heropent
komt ook bij het LOSGIO het organiseren van evenementen weer op gang. De landelijke
aiosdag, de ALV en aansluitende borrel op 18 maart zijn nog digitaal, maar we denken al weer
na over de organisatie van de sportdag, een heidag met collega-besturen van DJB, DJAMG en
het A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde en ook de Spring Meeting van Euronet MRPH
in mei kan fysiek plaatsvinden in Lyon.
Meer over deze gebeurtenissen en ander nieuws lezen jullie natuurlijk weer in deze
nieuwsbrief.
Ondertussen blijven we hard op zoek naar een bestuurslid vanuit de
verzekeringsgeneeskunde. Ben jij of ken jij deze enthousiaste aios? Neem dan contact met ons
op! Eerst meer weten? Lees dan de volledige vacaturetekst.
ALV en aiosdag “The Future is Now” 18 maart 2022
Hoe kunnen wij elkaar helpen om onze rol als verbinder en deskundige op het gebied van
preventieve gezondheidszorg te blijven vervullen in een continu veranderende wereld? Op
vrijdag 18 maart 2022 tussen 09.30-16.30 uur gaan wij op zoek naar het antwoord op deze
vraag tijdens een online congres voor alle sociaalgeneeskundigen in opleiding.
Direct aansluitend vindt de LOSGIO ALV plaats. Hierna wordt de dag afgesloten met een
digitale borrel. Dit wil je niet missen! Bovendien kun je deze dag als keuzeonderwijs voor 5
punten laten meetellen. Aanmelden kan via deze link. Informatie over de ALV en de stukken
vind je hier. LET OP: de aiosdag wordt mede georganiseerd door de NSPOH, maar aios van
TNO/SGBO zijn natuurlijk ook van harte welkom!
EuroNet MRPH Spring Meeting in Lyon
Wie gaat er 12 t/m 14 mei mee met het LOSGIO naar de Spring Meeting van EuroNet MRPH?
Op het programma staan interessante sessies op het gebied van Global Health maar bovenal
heb je de mogelijkheid om veel andere aios te ontmoeten. Deelname voor aios in het domein
Public Health is gratis! Lees gauw meer op de LOSGIO website over het programma, deelname
aan de LOSGIO delegatie en aanmelding.
Oorlog in Oekraïne
Als sociaalgeneeskundigen weten we maar al te goed dat gezondheid van meer afhankelijk is
dan alleen het wel of niet aanwezig zijn van ziekte. Helaas leidt oorlog altijd tot
gezondheidsschade. Sociaalgeneeskundigen komen juist op voor de gezondheid van alle
mensen en op ieder vlak. Wij veroordelen daarom de oorlog en de schendingen van
mensenrechten en gezondheid die hiermee gepaard gaan. Hierin staan we niet alleen. Ook
onze Europese collega’s denken er zo over. LOSGIO heeft zich daarom aangesloten bij het
standpunt van Euronet MRPH. Het hele standpunt is te vinden via onze website.

MMV Congres
Namens LOSGIO mocht Koen Gorgels begin december aansluiten op het online MMV-congres
‘Opleiden: brug naar de toekomst’. Naast inspirerende praatjes van o.a. filosoof Bas Haring
werd er uitgebreid stilgestaan bij het opleidingsklimaat. In een paneldiscussie met mede-aios
van de huisartsenopleiding en ziekenhuisspecialismen bespraken we de huidige staat. De
sociaalgeneeskundige opleidingen zijn in sommige aspecten een stap verder dan de
ziekenhuisopleidingen. Wij gaan meer uitgaan van persoonlijke leerdoelen. Ook is er vaker
beschikking over een coach onder werktijd. Hier kunnen we als aios sociale geneeskunde best
trots op zijn!
Nieuws De Jonge Bedrijfsarts
Na jarenlange inzet voor De Jonge Bedrijfsarts is het tijd voor Annemieke van Vliet om het
bestuur te verlaten. Zij heeft immers onlangs haar registratie als bedrijfsarts behaald. Op 5
maart neemt De Jonge Bedrijfsarts tijdens de eerste fysiek vergadering sinds de laatste
lockdown een afscheid om haar te bedanken.
Verder wil De Jonge Bedrijfsarts alle aios bedrijfsgeneeskunde oproepen aanwezig te zijn bij
de ALV van de NVAB op 7 april 2022. Naast lekkere broodjes, een gelegenheid nieuwe collega’s
te ontmoeten en 2 accreditatiepunten voor je keuzeonderwijs vindt de installatie van de
nieuwe voorzitter plaats. De Jonge Bedrijfsarts is blij en trots dat Boyd Thijssens is
voorgedragen het stokje van Gertjan Beens over te nemen. Boyd was als aios voorgedragen
voor het NVAB bestuur door De Jonge Bedrijfsarts en mag nu vrijwel direct na het behalen van
zijn registratie deze belangrijke taak op zich nemen.
Nieuws De Jonge Arts M+G
Op 17 februari vond het KAMG congres plaats. 'Onze' aios waren overweldigend aanwezig!
Jeffrie Quarsie sloot aan bij de paneldiscussie, Elise Beket vertelde over de ontwikkelingen van
De Jonge Arts M+G van afgelopen en komend jaar, Nora van Gaal deed mee in de workshop
over klimaatverandering en gezondheid en Vionne van der Borden, Koen Gorgels en Meike de
Haas verzorgden de Jonge Arts M+G workshop. Tijdens de workshop vertelde Vionne over
haar onderzoek naar de rol van de arts M+G van de Toekomst en gingen de aios met de
participanten in gesprek om dit verder uit te diepen. Het onderzoek en het gesprek hebben
samen geleid tot verschillende visiedocumenten welke binnenkort aan de KAMG aangeboden
worden. Ook andere sprekers, zoals André Rouvoet en Elise Buiting benadrukten het belang
van de arts M+G en het werken vanuit een brede sociaal-geneeskundige blik. Hier staan wij
vanuit De Jonge Arts M+G natuurlijk volledig achter!
Vacature alert
- Bestuurslid verzekeringsgeneeskunde
LOSGIO is nog steeds hard op zoek naar een bestuurslid vanuit de
verzekeringsgeneeskunde. Ben jij of ken jij deze enthousiaste aios? Neem dan
contact met ons op! Eerst meer weten? Lees dan de volledige vacaturetekst.
-

Sportdag Commissie
Wij zijn op zoek naar twee aios voor onze Sportdag commissie. Wil jij je organisatie
talent benutten of is een van je leerdoelen juist om meer te leren over organiseren?

Dan is deze commissie de perfecte stap! Bekijk de gehele vacaturetekst hier of meld
je direct aan bij Tijs Rutgers door te mailen naar voorzitter@losgio.nl.
-

Overige vacatures
Op de LOSGIO-website vind je een ruim overzicht van vacatures voor stages,
onderzoeksplekken commissies en interessante netwerkmogelijkheden voor aios
sociale geneeskunde. Neem eens een kijkje op 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.
Met sociale groet,
Het LOSGIO-bestuur

Tijs, Annemarie, Vionne, Koen, Heleen en Meertje

