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VOORWOORD
Beste Lezer,
Voor je ligt het eerste jaarverslag van het Landelijk Overleg Sociaal Geneeskundigen in
Opleiding (LOSGIO). 30 juni 2016 werd het LOSGIO namelijk een vereniging. De
oprichting van het LOSGIO vond al veel langer geleden plaats, waarschijnlijk in de
eerste helft van de jaren tachtig. Wie het LOSGIO oprichtten, weet ik niet, maar ik kan
mij slechts voorstellen dat zij de ingezette professionalisering een goed idee zouden
vinden. We kijken terug op een goed eerste jaar, waarin de basis is gelegd voor een
gezonde vereniging.
Toen ik in 2014 ging kennismaken bij het LOSGIO was ik gecharmeerd van de brede kijk
op de sociale geneeskunde in het overleg: op dat moment waren er aios
jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en verzekeringsgeneeskunde
betrokken. Er heerste sterk het gevoel dat we als artsen M&G, bedrijfs- en
verzekeringsartsen samen een missie hebben om de Nederlandse bevolking gezond te
houden. Deze brede visie is afgelopen jaar uitgewerkt in een visiedocument voor het
LOSGIO door Karine van’t Land en Emiel Boers. Je vindt het op www.losgio.nl/visie

In het afgelopen jaar heeft het LOSGIO als organisatie een flink aantal stappen
gemaakt. We zijn, zoals genoemd, dus een vereniging geworden. Tot dit jaar vond drie
of vier keer per jaar een overleg plaats. Vanaf dit jaar heeft het LOSGIO een bestuur
dat eens per 4-6 weken virtueel of face-to-face bij elkaar komt en commissies
(onderwijs, buitenland, PR, activiteiten en aios-dag). Het overleg 3-4 keer per jaar blijft
de plek waar actieve leden elkaar ontmoeten.
Een goed voorbeeld van de winst die we hebben geboekt door ons beter te
organiseren is dat we daadwerkelijk als aios samen een standpunt in kunnen nemen. In
2016 verscheen het eerste standpunt van het LOSGIO over landelijk werkgeverschap
van aios publieke gezondheidszorg: http://losgio.nl/landelijkwerkgeverschap/ .
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Het tweede punt dat mij trof tijdens mijn eerste kennismaking was de gezelligheid en
het plezier dat iedereen leek te hebben in het bespreken van de opleiding en de
toekomst van het vak. Dit is in 2016 absoluut voortgezet. We kijken bijvoorbeeld terug
op een mooie aios-dag op 7 maart 2016 rondom het thema publieke gezondheidszorg
voor vluchtelingen, de Arena van de Toekomst over Big Data en publieke
gezondheidszorg bij de NSPOH en een mooie sessie tijdens het KAMG Congres over
Branding. Het LOSGIO had verder zelf een prachtige heidag bij de geneeskundige
compagnie van de Luchtmobiele Brigade op de kazerne Schaarsbergen.
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Ik nodig je van harte uit om verder kennis te nemen van onze activiteiten in het
afgelopen jaar door dit jaarverslag te lezen. Je bent verder van harte welkom om deel
te nemen aan een overleg of mee te doen in een van de commissies of het bestuur.
Check www.losgio.nl voor meer informatie.
Hartelijke groet,

Erik de Jonge
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Voorzitter LOSGIO
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INHOUD
1. Visie en interne organisatie
-‐ Achtergrond
-‐ Visie
-‐ Verenigingsstructuur
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-‐ Bestuur
-‐ Algemene vergadering en bestuursvergaderingen
-‐ Heidag
-‐ Statuten
2. PR & Communicatie
-‐ Communicatie algemeen
-‐ Website
-‐ Nieuwsbrief
-‐ Mailadressen
-‐ Sociale media
-‐ Folders en promotiematerialen

4. Onderwijs & opleiding
-‐ Onderwijscommissie
-‐ Inspraak onderwijsbeleid
-‐ Actuele zaken en vooruitblik 2017
5. Commissies
-‐ Onderwijscommissie
-‐ Activiteitencommissie
-‐ Pr-commissie
-‐ Aios-dag commissie
-‐ Buitenlandcommissie
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3. Financiën
-‐ Balans en resultaat 2016
-‐ Inkomsten
-‐ Kascontrolecommissie
-‐ Sponsoring
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6. Externe relaties
-‐ KAMG
-‐ NSPOH, TNO & SGBO
-‐ Aios netwerk verzekeringsgeneeskunde
-‐ LAD
-‐ GGD GHOR Nederland
-‐ Werkgroep Zorg 2025
-‐ De Geneeskundestudent
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Bijlage: Missie & visie LOSGIO
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1.VISIE EN INTERNE ORGANISATIE
1.1

Achtergrond

Het Landelijk Overleg Sociaal Geneeskundigen In Opleiding (LOSGIO) is sinds 30 juni
2016 een zelfstandige vereniging waar alle aios sociale geneeskunde (arts
Maatschappij & Gezondheid, bedrijfsarts of verzekeringsarts) lid van kunnen worden.
Sinds 1983 zijn deze aios en jonge klaren georganiseerd in het LOSGIO met als doel
meer invloed in de kwaliteit van de opleidingen. Het LOSGIO vertegenwoordigde in
2016 129 aios leden. Dit zijn, vooralsnog, in hoofdzaak aios Maatschappij & Gezondheid
(M&G), waarvan wij nu 1/3 vertegenwoordigen.
1.2

Visie

-‐

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

1.3

Het LOSGIO wil belangen behartigen en vertegenwoordiging zijn van alle
aios sociale geneeskunde (Arts Maatschappij & Gezondheid, bedrijfsarts of
verzekeringsarts).
Het LOSGIO wil een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en verbetering
van de opleidingen sociale geneeskunde.
Het LOSGIO wil samenwerken met relevante organisaties.
Het LOSGIO wil kennisverbreding van aios stimuleren, zowel medisch, als
internationaal, maatschappelijk en wetenschappelijk.
Het LOSGIO wil wetenschappelijk onderzoek stimuleren.
Het LOSGIO wil aios met elkaar verbinden door het organiseren van leuke
activiteiten.
Het LOSGIO wil aios informeren over relevante en interessante zaken over de
sociaal geneeskundige opleiding en het vakgebied.

Verenigingsstructuur

LOSGIO leden hebben de hoogste zeggenschap in onze vereniging via de Algemene
Leden Vergadering (ALV). Het Algemeen Bestuur (AB) wordt door de ALV gekozen
voor de duur van twee jaar. Na oprichting van het LOSGIO in juni 2016 is een tijdelijk
bestuur aangesteld dat tot de eerste ALV in maart 2017 de vereniging bestuurt. Tijdens
deze eerste ALV zal een nieuw bestuur gekozen worden voor twee jaar.
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Het LOSGIO heeft in 2016 gewerkt aan een visiedocument. Dit document is uitgewerkt
door Karine van’t Land en Emiel Boers. Tijdens de eerste ALV in maart 2017 wordt dit
gepresenteerd. Het nieuwe visiedocument is te vinden in de bijlage van dit jaarverslag.
Tot deze presentatie hebben in 2016 onderstaande punten centraal gestaan bij het
LOSGIO.
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1.4

Professionalisering

Het LOSGIO is een jonge vereniging en wil een professionele organisatie zijn met een
duidelijke organisatiestructuur, randvoorwaarden en uniforme documenten. In 2016 zijn
wij dan ook druk bezig geweest de vereniging naar een hoger plan te tillen. Om deze
doelen in goede banen te leiden is een algemeen bestuurslid aangewezen om deze
professionalisering op zich te nemen. Tot maart 2017 is dit Nienke van den Berg.
1.5

Bestuur

Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
1.6

Erik de Jonge
Lilian van der Ven
Ellen Verspui
Rosa Joosten
Nienke van den Berg
Sabine Bantjes
Titia van ’t Hof

Algemene vergadering en bestuursvergaderingen
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In 2016 hebben algemene vergaderingen van het LOSGIO plaats gevonden met een
regelmaat van één keer per kwartaal. Dit waren gecombineerde vergaderingen met
aanwezigheid van bestuursleden en actieve leden.
In juni 2016 is het LOSGIO een officiële vereniging met bestuur geworden, daarom is in
september 2016 besloten bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen te
ontkoppelen met ingang van januari 2017. Algemene vergaderingen zullen nog steeds
elk kwartaal plaats vinden. Het bestuur zal eens per 4-6 weken virtueel of face-to-face
bij elkaar komen. Dankzij medewerking van de Netherlands School of Public &
Occupational Health (NSPOH) hebben alle vergaderingen in 2016 plaats kunnen
vinden in Utrecht in het pand van dit onderwijsinstituut.
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1.7

Heidag

Volgens traditie wordt jaarlijks voor bestuurs- en actieve leden een heidag
georganiseerd. Deze wordt dan gekoppeld aan een diner en/of leuke activiteit. Het
doel van deze heidagen was altijd actieve leden te bedanken en tegelijkertijd te
praten over de visie en professionalisering van het LOSGIO.
In juni 2016 vond de heidag plaats op de Oranje Kazerne in Schaarsbergen. Aldaar
hadden de leden een interessante kennismaking met de militaire geneeskunde met
aansluitend een vruchtbare brainstorm en diner. Ongeveer 10 actieve leden deden
hier aan mee. De verwachting voor de toekomst is dat dit evenement een Actieve
Leden Dag zal worden en los gekoppeld zal worden van de heidag van het bestuur.

Oefening acute
militaire zorg tijdens de
heidag, juni 2016

1.8

Statuten
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In 2016 is hard gewerkt aan het opstellen van statuten. Halverwege 2016 zijn deze
afgerond en voorgelegd aan de leden. De statuten zijn daarna vastgesteld bij de
notaris en op 30 juni 2016 was de oprichting van de vereniging LOSGIO een feit.
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2. PR & COMMUNICATIE
2.1

Communicatie algemeen

In 2016 is een begin gemaakt met het verbeteren van de communicatie naar de aios,
leden en andere belanghebbenden. Allereerst is een algemeen bestuurslid
aangewezen met dit specifieke aandachtsgebied. Tot maart 2017 is dit Sabine Bantjes.
Daarnaast is een Pr-commissie aangesteld om het nodige werk te verrichten. In februari
2017 bestaat deze uit 3 actieve leden en een bestuurslid. Een belangrijke taak in de
commissie is de website up-to-date houden. Als laatste is een LOSGIO huisstijl in
ontwikkeling voor alle communicatiemiddelen.
2.2

Website

De website www.losgio.nl was al sinds 2015 actief en is in 2016 zo veel mogelijk
geüpdatet. Informatie en nieuws wordt zoveel mogelijk gedeeld via de website. Ook
de vergaderdata zijn daar te vinden. De website wordt ook gebruikt voor promotie van
activiteiten. Sinds september 2016 zijn ook de statuten van de vereniging online in te
zien. Ook andere beleidsstukken worden in de toekomst op de website inzichtelijk.
2.3

Nieuwsbrief

In 2016 had het LOSGIO nog geen nieuwsbrief. Er werden plannen gemaakt om dit te
gaan opstarten.
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2.4
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Mailadressen

In september 2016 werd afgesproken tot uniformering en professionalisering van de
emailadressen. Alle bestuursleden maken gebruik van een LOSGIO-mailadres, met
mogelijkheid tot uniforme handtekeningen.
De afgelopen jaren zijn jaarlijks de mailadressen verkregen van alle aios sociale
geneeskunde van de NSPOH, na toestemming van iedere aios. Dit is mede mogelijk
gemaakt door samenwerking met de NSPOH. Van dit adressenbestand is sporadisch
gebruik gemaakt. In de toekomst is de verwachting dat wij de aios niet meer op deze
manier gaan bereiken, maar doen wij dit rechtstreeks via ons ledenbestand.

2.5

Sociale media

Het LOSGIO is in 2016 vooral actief geweest op het sociale medium Twitter. Opvallende
nieuwtjes, activiteiten en foto’s werden daar gedeeld.
Ook is LOSGIO te vinden op LinkedIn, hoewel deze groep eerder slapend te noemen is.
Voor 2017 is de planning dat beide media gebruikt gaan worden ter uitwisseling van
informatie.
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2.6
Folders en promotiematerialen
In 2016 werden folders en pennen vormgegeven en beschikbaar gesteld om uit te
delen ter promotie van het LOSGIO. In deze folder staat wat het LOSGIO is, hoe de
vereniging in elkaar zit en wat het LOSGIO een aios te bieden heeft. De nieuwe
matrialen zijn uitgedeeld tijdens het KAMG-congres 2016 en alle
introductiebijeenkomsten voor artsen M&G van de NSPOH.
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3. FINANCIËN
3.1

Balans en resultaat 2016

Balans per 31-12-2016
Debet

Bedrag

Banksaldo

Resultatenrekening 2016
Debet

484,21

Bedrag

Inkomsten

Uitgaven 2016
Onderhoud vereniging
Ondersteuning vergadering
Sociale activiteiten & presentjes
PR
Euronet meeting - eenmalig
Totalen
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Inkomsten 2016
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2384,00

Credit

Bedrag

Eigen vermogen per 30-6-2016
(datum van oprichting)
Resultaat 2017

Credit

355,66
128,55

Bedrag

Uitgaven
Resultaat 2017

2255,45
128,55

Bedrag
330
248,04
380,47
796,94
500
2255,45
Bedrag

NSPOH
Schenking door bestuurslid
Retour organisatie Euronet

2144
90
150

Totalen

2384

De volledige kosten voor oprichting van de vereniging inclusief notariële kosten en
inschrijving bij de Kamer van Koophandel zijn geschonken door de KAMG.

3.2

Inkomsten

Afgelopen jaar heeft het LOSGIO inkomsten kunnen verwerven door onder andere een
aios-dag te organiseren in samenwerking met de NSPOH. Ook hebben wij met het
opzetten van de vereniging financiële steun ontvangen van de Koepel Artsen
Maatschappij & Gezondheid (KAMG) in samenwerking met de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
Ook heeft het LOSGIO van de verkregen inkomsten een heidag kunnen organiseren en
de Euronet zomer meeting 2016 in Nederland financieel kunnen ondersteunen.
De inkomsten zijn tot nog toe eenmalige bijdrages geweest en we zijn dan ook in
gesprek gegaan met zowel de beroepsvereniging KAMG en de NSPOH over meer
structurele financiering van het LOSGIO. In 2016 is met de KAMG overeengekomen dat
het LOSGIO per aios lid 10 euro zal ontvangen van de betreffende wetenschappelijke
verenigingen waar de aios lid van is, vallend onder de KAMG.
3.3

Kascontrolecommissie

Het LOSGIO is sinds juni 2016 een vereniging met een penningmeester (Rosa Joosten),
een jaarlijkse begroting en de daarbij horende uitgaven. Daarom is een
kascontrolecommissie vereist van twee leden die niet in het bestuur deelnemen. Op de
eerste ALV in maart 2017 zal deze kascommissie verkozen worden. De begroting van
2016 is door alle bestuursleden met terugwerkende kracht goedgekeurd in juli 2016.
3.4

Sponsoring
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Momenteel ontvangt het LOSGIO geen sponsoring van derden, naast de genoemde
inkomsten als in paragraaf 3.1. Giften van bestuursleden ontvangt het LOSGIO met veel
liefde.
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4. ONDERWIJS & OPLEIDING
4.1

Onderwijscommissie

In 2016 is de onderwijscommissie van het LOSGIO van start gegaan. In februari 2017
bestaat deze commissie uit vier actieve leden en een bestuurslid. De afgelopen
maanden zijn gericht geweest op het in kaart brengen van de diverse gremia waarin
aios vertegenwoordigd zijn, en hoe we hen bijeen kunnen brengen in het LOSGIO.
Tevens zijn aandachtspunten aangedragen voor de visitatie van de NSPOH. Nu de
belangrijkste thema’s in beeld gebracht zijn, zal de commissie in 2017 verder aan de
slag gaan met het ontwikkelen van een onderwijsvisie voor het LOSGIO en deze
uitdragen. Ook levert de onderwijscommissie input op actuele thema’s.
4.2

Inspraak onderwijsbeleid

In veel onderwijscommissies van de diverse wetenschappelijke verenigingen en
opleidingsinstituten nemen aios deel. De onderwijscommissie brengt dit verder in kaart
en is bezig met een werkwijze waarop de verschillende aios vanuit hun praktijk input
geven aan het LOSGIO en vice versa. Daarnaast is het LOSGIO vertegenwoordigd in
het Concilium KAMG, dat zich bezighoudt met het nieuwe vierjarige opleidingsplan, en
neemt een bestuurslid zitting in de bestuurscommissie van de KAMG die de
implementatie hiervan begeleid.
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4.3
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Actuele zaken en vooruitblik 2017

Op het gebied van onderwijs en opleiding spelen momenteel twee grote thema’s, te
weten het landelijk werkgeverschap en het nieuwe opleidingsplan. Voor beide thema’s
geldt dat het LOSGIO intensief samenwerkt met de diverse partijen om voor de aios
gunstige regelingen te bewerkstelligen en de implementatie soepel te laten lopen. De
kwaliteit van de opleiding staat centraal. Aios zullen van de ontwikkelingen op de
hoogte gehouden worden via de vergaderingen van actieve leden en via de website.

5. COMMISSIES
5.1

Onderwijscommissie

Zie hoofdstuk 4.1.
5.2

Activiteitencommissie

In september 2016 is de activiteitencommissie opgesteld. Het eerste doel van de
commissie is in maart 2017, na de eerste ALV, een aios borrel te organiseren. Doelen
voor 2017 zijn onder andere het nogmaals organiseren van een aios borrel en het
organiseren van een Actieve Leden Dag en/of zeilweekend.
5.3

Pr-commissie

Zie hoofdstuk 2.1.
5.4

Aios-dag commissie

Elk jaar organiseert het LOSGIO, in samenwerking met de NSPOH, een aios-dag voor
alle aios M&G, verzekeringsgeneeskunde en bedrijfsgeneeskunde. Tijdenst de aios-dag
staan profiel overstijgende en actuele thema’s centraal.

In de middag waren vluchtelingen uit de noodopvang in Utrecht waren te gast om
over hun ervaringen te praten. Deze noodopvang is gevestigd in de wijk
Kanaleneiland, vlakbij de NSPOH. Tijdens groepsgesprekken met de vluchtelingen werd
duidelijk welke behoeften er bij hen liggen, waarbij vooral de behoefte aan
vriendschap en contact op de voorgrond stonden. In de daaropvolgende plenaire
sessie is gesproken over wat artsen nodig hebben om goede publieke gezondheidzorg
te kunnen verlenen aan deze kwetsbare groep. Hierbij werden kennis over culturele en
persoonlijke achtergronden, tijd voor langere consulten en financiële middelen om dit
alles mogelijk te maken genoemd. Het was een zeer waardevolle middag voor beide
kanten.
De voorbereidingen voor de Aios-dag 2017 zijn op dit moment in volle gang.
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De jaarlijkse aios-dag, die in 2016 op 7 maart door de aios-dag commissie van het
LOSGIO werd georganiseerd, stond in de ochtend in het teken van medisch
leiderschap en “waarom je betrokken zou willen zijn bij je beroepsgroep”. De middag
stond in het teken van publieke gezondheidszorg voor vluchtelingen.
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5.5

Buitenlandcommissie

Het LOSGIO is lid van het European Network of Medical Residents in Public Health
(EuroNet MRPH), de Europese vereniging van aios werkzaam in de publieke
gezondheid. De doelen van EuroNet MRPH zijn het uitwisselen van informatie en
praktijkervaringen over het werkveld en de opleiding, het faciliteren van internationale
stages en het faciliteren van gezamenlijk onderzoek. Driemaal per jaar wordt er een
tweedaagse meeting georganiseerd door en in een van de landen die lid zijn.
Daarnaast is het LOSGIO vertegenwoordigd bij de maandelijkse teleconferenties.
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Het LOSGIO is in 2016 aanwezig geweest bij de meeting in Zagreb in april en de
meeting in Dublin in november. In juli 2016 heeft het LOSGIO zelf de EuroNet Summer
Meeting georganiseerd in Warnsveld. De Meeting vond plaats met 25 deelnemers uit 7
landen (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Italië, Frankrijk, Turkije, Nederland). Dat
weekend vond een seminar plaats over gezondheidszorg voor vluchtelingen, waarbij
vertegenwoordigers van elk land een presentatie gaven over gezondheidszorg voor
vluchtelingen in hun land. Ook werden nieuwe projecten gepresenteerd door Euronet
deelnemers en vond de algemene ledenvergadering plaats.
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6. EXTERNE RELATIES
Het LOSGIO heeft in 2016 veel in het werk gesteld om contacten te onderhouden met
relevante netwerkpartners en eventuele samenwerkingen op te starten. Om dit in
betere banen te leiden is een algemeen bestuurslid aangewezen met de portefeuille
externe relaties. Tot maart 2017 is dit Lilian van der Ven.
6.1

KAMG

LOSGIO is bij de KAMG betrokken als toehoorder. Daarom is de voorzitter, Erik de
Jonge, in 2016 als toehoorder aanwezig geweest bij algemene bestuursvergaderingen
van de KAMG. Daarnaast is het LOSGIO vertegenwoordigd in het Concilium KAMG. Als
laatste is het LOSGIO vertegenwoordigd in de KAMG-congres commissie 2016 én 2017.
De congres commissie van 2017 is alweer in volle gang.
6.2

NSPOH, TNO & SGBO

Het LOSGIO en onderwijsinstituut NSPOH werken samen op diverse gebieden: het
LOSGIO levert bijvoorbeeld aios voor de onderwijs- en profielcommissies, introduceert
zichzelf aan de nieuwe aios tijdens de introductiedagen, en LOSGIO en NSPOH
organiseren gezamenlijk de aios-dag. De contacten tussen LOSGIO en NSPOH
ontstonden vaak ad hoc. Om deze meer te stroomlijnen, zijn we met elkaar om de tafel
gegaan om afspraken te maken. In de nabije toekomst hopen we ook nauwer samen
te kunnen werken met de twee andere opleidingsinstituten, TNO en SGBO.
Aios netwerk verzekeringsgeneeskunde

Aios verzekeringsgeneeskunde hebben naast het LOSGIO op dit moment een actief en
betrokken netwerk, waarin veel georganiseerd en gedeeld wordt. Hoewel LOSGIO en
het netwerk de afgelopen jaren uit elkaar zijn gegroeid, is In 2016 het contact met dit
netwerk aangehaald. In 2017 hopen wij elkaar beter te kunnen vinden en samen te
werken.
6.4

LAD

Aangezien de meeste aios sociale geneeskunde in dienstverband werken, zijn dit jaar
de contacten met de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband
(LAD)aangehaald. Het LOSGIO en de LAD zijn vanaf 2016 betrokken bij de gesprekken
over het landelijk werkgeverschap.
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6.3
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6.5

GGD GHOR Nederland

Een groot aantal van de aios M&G werkt voor een GGD. Daarom zijn in 2016 GGD
GHOR Nederland en het LOSGIO in gesprek gegaan als het gaat over landelijk
werkgeverschap.
6.6

Werkgroep Zorg 2025

De Werkgroep Zorg 2025 bestaat uit diverse jonge zorgverleners (medisch specialisten
in opleiding, apothekers, huisartsen, klinisch chemici, specialisten
ouderengeneeskunde etc.) die zich in willen zetten om de gezondheidszorg in de
toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand te houden, waarbij de
kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal blijft staan. In 2016 heeft het LOSGIO de
voorzitter, Ashis Brahma, mogen aanleveren voor deze werkgroep. Er is gewerkt aan
events als Bridging the g@pp en een nieuw visie document.
6.7

De Geneeskundestudent
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De Geneeskundestudent, voorheen het KNMG Studentenplatform, is de landelijke
belangenbehartiger van geneeskundestudenten. Afgelopen najaar hebben De
Geneeskundestudent en het LOSGIO nader kennisgemaakt. Beide verenigingen
hebben raakvlakken met elkaar besproken, zoals medisch leiderschap. In 2017 zullen
we dit contact voortzetten.
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COLOFON
LOSGIO – Landelijk Overleg Sociaal Geneeskundigen In Opleiding
– voorzitter
– vicevoorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Algemeen bestuurslid
– Algemeen bestuurslid (redactie jaarverslag)
– Algemeen bestuurslid

Oudegracht 61-H
3511 AD Utrecht
www.losgio.nl
info@losgio.nl
KvK 66364825
IBAN NL 77 INGB 0007 3914 89
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Erik de Jonge
Lilian van der Ven
Ellen Verspui
Rosa Joosten
Nienke van den Berg
Sabine Bantjes
Titia van ’t Hof
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MISSIE & VISIE
LOSGIO
Missie
Het LOSGIO behartigt de belangen van de AIOS Maatschappij & Gezondheid,
verzekeringsgeneeskunde en bedrijfsgeneeskunde. Het LOSGIO richt zich op de
opleiding tot sociaalgeneeskundige en op de toekomst van het vak.
Het LOSGIO vertegenwoordigt de AIOS bij de wetenschappelijke verenigingen, bij de
opleidingsinstituten en bij andere stakeholders. Het LOSGIO organiseert events waarop
de AIOS met collega’s en anderen in gesprek gaan over opleiding en carrière. Zo
faciliteert het LOSGIO dat AIOS zelf de regie nemen over hun persoonlijke ontwikkeling
en over hun professionele identiteit. Natuurlijk speelt gezelligheid daarbij een rol. Het
LOSGIO is ambitieus, onafhankelijk en verbindend.
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Visie
In de visie van het LOSGIO bevorderen sociaalgeneeskundigen een maatschappij
waarin ieder mens tot optimale gezondheid kan komen. Sociaalgeneeskundigen
zetten zich in om de gezondheid en veiligheid van de bevolking te beschermen en
bevorderen door advisering, screening, behandeling, beleidsvorming en onderzoek. Zij
stimuleren participatie aan de samenleving en het arbeidsproces en beschermen de
gezondheid van werkenden. Sociaalgeneeskundigen bewaken de instroom in
arbeidsongeschiktheidsregelingen, bevorderen een verantwoorde herintegratie in de
samenleving en vertalen medische situaties naar andere, soms juridische contexten. Zij
brengen hun kennis en ervaring in in het maatschappelijke debat en staan daarbij voor
deskundigheid en betrouwbaarheid.
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De opleidingen voor sociaalgeneeskundigen zijn in de visie van het LOSGIO continu in
ontwikkeling. Zo worden of blijven de opleidingen toekomstgericht, innovatief en van
hoge kwaliteit. De opleidingen leveren maatwerk en zijn flexibel. Zij richten zich op de
sterke kanten van de individuele AIOS. Opleidingen, academische werkplaatsen en
academie werken effectief samen om het academisch niveau en gehalte van de
opleiding te waarborgen.
Toekomst LOSGIO
In 2020 heeft het LOSGIO zich ontwikkeld tot een onmisbare gesprekspartner in
beleidsvorming rond de opleidingen en de toekomst van het medische en sociaalmedische vak. Het LOSGIO vertegenwoordigt alle AIOS Maatschappij & Gezondheid,
verzekeringsgeneeskunde en arbeidsgeneeskunde. 90% van deze AIOS zijn
daadwerkelijk lid. Het LOSGIO is breed bekend binnen de medische wereld, bij
opleidings- en kennisinstituten, in beleidskringen en de academie.

