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Missie & Visie
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.

Visie
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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.
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Dit document is tot stand gekomen onder leiding van:
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- aios 1e fase Maatschappij & Gezondheid
Emiel Boers
- aios 2e fase Maatschappij & Gezondheid
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