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De gezondheidszorg bevindt zich midden in een paradigmashift. Onze centrale taak is niet 
meer het ‘verzorgen’ maar het ‘zorgen dat mensen voor zichzelf zorgen’. Verschillende taken 
zijn naar gemeenten gedecentraliseerd. Dat vraagt samenwerking in een nieuw speelveld 
met nieuwe spelers. Wat betekent dit voor gezondheidsbevordering, gezondheids- 
bescherming en ziektepreventie, kortom de publieke gezondheidszorg? Dat is het thema 
van het zevende KAMG congres 2015.

Tijdens het KAMG congres belichten we de kansen en uitdagingen van de decentralisaties 
voor de publieke gezondheidszorg vanuit verschillende perspectieven. Tijdens de plenaire 
presentaties komen het internationale, bestuurlijke, professionele en maatschappelijke 
perspectief aan bod. De dagelijkse praktijk staat centraal tijdens de parallelsessies. 
Daarnaast zijn er wetenschappelijke bijdragen in de vorm van posterpresentaties.

Wij hebben een actueel, gevarieerd en interessant programma voor u samengesteld  
en we verwelkomen u graag op 27 november 2015!



PROGRAMMA

8.45 Ontvangst

9.30 – 9.35  Welkomstwoord door de  
congresvoorzitter 
 Marielle Jambroes, AIOS M&G, MPH

9.35 – 9.45 Opening door dagvoorzitter 
 René Héman, voorzitter KAMG

9.45 – 10.15 Actualiteit 
 Na de zomer te bepalen

10.15 – 10.50  Keynote lecture: Local Health in  
International Perspective 

  Martin McKee, Professor of European Public Health at  

the London School of Hygiene and Tropical Medicine,  

dean European Public Health Association

10.50 – 11.15 Pauze & informatiemarkt

11.15 – 12.10   Gemeentelijk perspectief  
op decentralisatie

  Bert Frings, wethouder Zorg,  

Welzijn en Wonen, Nijmegen  

Paul van der Velpen, Directeur Publieke gezondheid en  

directeur GGD Amsterdam 

12.10 – 12.25 Stimuleringsprijs - NSPOH 
    zie kadertekst

12.25 – 13.25 Lunch & informatiemarkt

13.10 – 13.40 Posterpresentaties
13.40 – 15.10 Parallelsessies

15.15 – 15.45  Decentralisatie in een  
maatschappelijk perspectief

  Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Veiligheid en 

Burgerschap en directeur Verwey-Jonker Instituut

15.45 – 16.00 KAMG-Posterprijs + Publieksposterprijs

16.00 – 16.30  Toekomstperspectief op public health  
en decentralisatie 
  Koos van de Velden, hoogleraar Public Health,  

Radboud Universiteit Nijmegen

16.30 Afsluiting van het Congres, Borrel

STIMULERINGSPRIJS 

Think global, act local

Jaarlijks kent de Koepel van Artsen Maatschappij & Gezondheid (KAMG) de 
stimuleringsprijs toe aan het meest waardevolle rapport, onderzoek of advies 
dat door een arts M&G in het kader van zijn of haar opleiding bij de NSPOH is 
geproduceerd. De NSPOH vraagt alle aios aan het einde van de opleiding een 
product in te zenden, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de publieke 
gezondheidszorg. Dit moet een product zijn waar zij zelf trots op zijn en dat 
bijdraagt aan de ontwikkeling van het werkveld. In de opleiding worden aan 
verschillende grote opdrachten gewerkt. Zo stelt de aios een strategisch 
advies op voor een specifiek gezondheidsprobleem op basis van een 
beleid- en krachtenveldanalyse. De aios schrijft een implementatieplan voor 
vernieuwing in de praktijk en een essay over het eigen vakgebied. Daarnaast 
voert de aios een onderzoek uit dat leidt tot een publicabel artikel. De opleiding 
tot arts M&G levert dus waardevolle resultaten voor het vakgebied op!

De ingezonden producten worden door een jury beoordeeld aan de hand van 
de volgende criteria:

Het product
1.  draagt bij aan de positie van de arts M&G in het sociaal geneeskundig 

werkveld;
2.  levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het werkveld maatschappij  

en gezondheid;
3. heeft een innovatief karakter;
4. verschaft een beter inzicht in (onderdelen van) het vakgebied;
5. heeft een hoog wetenschappelijk niveau.

De prijs is een geldsom van €1.000,- te besteden aan een  
(internationaal) wetenschappelijk congres.

CALL FOR ABSTRACTS

Bent u betrokken bij onderzoek of innovaties in de publieke 
gezondheidszorg en wilt u kennis hierover delen met anderen, 
dan nodigen wij u uit om een abstract in te dienen voor een 
posterpresentatie tijdens het congres. 

Abstracts worden beoordeeld door de abstractcommissie.

De indiener van de beste abstract krijgt gratis toegang tot  
het congres en krijgt de gelegenheid het onderwerp kort  
te presenteren tijdens het plenaire programma van het 
congres.De uiterste datum om abstracts in te dienen is  
15 september 2015. 

Zie www.kamg.nl voor de instructies voor het indienen van 
abstracts. 
Klik hier om direct naar het abstractformulier te gaan.

https://www.eventure-online.com/eventure/welcome.form?type=abstract&congress=114_1512&c=4c49f664-7ae2-4c42-a1b7-354bfe8a9b18


PLENAIRE SPREKERS

 Spreker Martin McKee 

  Martin McKee is Professor in European Public Health aan de LSHTM (London School of Hygiene & Tropical Medicine) en 

voorzitter van de Europese Public Health Associatie. Hij studeerde Geneeskunde in Noord Ierland en volgde daarna een 

opleiding Public Health in Londen. Hij leidt het grootste onderzoeksteam dat werkt aan knelpunten van gezondheid en  

gezondheidssystemen in Centraal en Oost-Europese landen en de voormalige Sovjet Unie. Hij is mededirecteur van het  

European Centre on Health of Societies in Transition (ECOHOST), een samenwerkingscentrum van WHO. Hij heeft meer dan 

530 artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en is auteur of editor van bijna 40 boeken.

 

 Spreker Bert Frings

  Bert Frings is wethouder Zorg en Welzijn in Nijmegen. Hij studeerde Sociale Geografie, werd leraar Aardrijkskunde en was 

docent aan lerarenopleiding van de HAN. In 1999 startte hij zijn adviesbureau, dat zich tot 2006 bezig hield met interim- 

management, begeleiding van scholen in het voortgezet onderwijs en natuur- en milieueducatie. Van 2006 tot 2010 was 

Frings directeur van de Praktijkschool Joannes voor moeilijk lerende kinderen van 12 tot18 jaar. Voor hij wethouder werd, was 

hij van 2002 tot 2007 voor GroenLinks lid van de Nijmeegse gemeenteraad.  

 Spreker Paul van der Velpen

  Paul van der Velpen is sinds maart 2009  algemeen directeur van de GGD Amsterdam, en studeerde sociologie en  

bedrijfskunde. Hij was van 1995 tot 2000 directeur van de GGD regio ‘s Hertogenbosch, en van 2000 tot 2009 directeur van 

de GGD Hart voor Brabant. Tussen 1980 en 1995 was hij zelfstandig organisatieadviseur en interimmanager in de non- 

profitsector (met name onderwijs, gezondheidszorg en overheid). Hij was docent management aan de hogeschool, en  

publiceerde artikelen en boeken over management in de non-profitsector.

 Spreker  Hans Boutellier 

  Hans Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht. Naast het directeurschap van het 

Verwey-Jonker Instituut bekleedt hij de Frans Denkers Leerstoel Veiligheid en Burgerschap bij de afdeling Bestuursweten-

schappen en Politicologie aan de Vrije Universiteit. De leerstoel is ingesteld door de VU, de gemeente Amsterdam en het 

politiekorps Amstelland-Amsterdam. Hij studeerde eind jaren zeventig af als sociaal-psycholoog op het onderwerp ‘jeugd- 

criminaliteit en heropvoeding’. Hij heeft zich sindsdien vrijwel onafgebroken beziggehouden met (jeugd)criminaliteit, veiligheid, 

publieke moraal en strafrecht. Boutellier publiceerde in 2011 De improvisatiemaatschappij, over de sociale ordening van een 

onbegrensde wereld.

 Spreker  Koos van de Velden 

  Koos van de Velden is hoogleraar public health aan de Radboud Universiteit en verbonden aan de afdeling Sociale Genees-

kunde van het UMC St Radboud, met als bijzondere aandachtsgebieden infectieziektebestrijding en gezondheidssystemen. 

Naast deze functie heeft hij op wetenschappelijk en bestuurlijk gebied nevenfuncties.Van der Velden is voorzitter van het  

Interuniversitair Overleg Sociale Geneeskunde, lid Topstafcommissie Radboud UMC, voorzitter NWO/Wotro Global Health 

Platform en voorzitter ZonMW programma Zwangerschap en Geboorte.

Think global, act local



PARALLELSESSIES

U heeft de keuze om één van onderstaande parallelsessies  

te volgen. 

SESSIE 1 Aanpak Kindermishandeling binnen de Public Health: 

rol en samenwerking bij vermoedens van kindermishandeling

Organisatie: FMG, AJN en VVAK,
Wilma Duijst, Forensisch arts/voorzitter FMG, Mascha Kamphuis, 
Jeugdarts/voorzitter AJN en Nens Coebergh, vertrouwensarts 
Jolande Schoonenberg, vertrouwensarts/voorzitter VVAK

Inhoud: Een goede aanpak van kindermishandeling is gestoeld op 

samenwerking, zeker na de decentralisatie. De aanpak gaat van 

vroegsignalering van riscofactoren tot en met het onderzoeken en 

vaststellen van letsel of schade na mishandeling en het treffen van 

maatregelen. De drie artsen zullen schetsen hoe verschillend zij werken 

en welke (wettelijke) taken zij hebben met betrekking tot het thema. 

Werkvorm: Aan de hand van casuïstiek en stellingen zal met de 

deelnemers worden gediscussieerd over de goede praktijkervaringen 

en mogelijkheden voor verdere verbetering van de samenwerking. De 

centrale vraag zal zijn: Hoe versterken wij elkaar op een manier die 

beter is voor het kind?

SESSIE 2 “Bonaire salú - gezond Bonaire”

Een sessie op grote afstand!

Organisatie: GGD Bonaire,
Marian Luinstra-Passchier en Joey van Slobbe, 
GGD Bonaire

Inhoud: Sprekers gaan in op de populatie, geschiedenis van het 

eiland en ontwikkeling van de public health. De public health staat voor 

grotere uitdagingen dan in Nederland: grote sociale achterstanden en 

armoede, meer/andere jeugdproblematiek, andere morbiditeitscijfers 

en andere infectieziekten dan in Nederland. Ook hebben ze te maken 

met andere uitdagingen, zoals de positionering van publieke zorg 

binnen de eilandelijke ontwikkeling, samenwerking binnen Caribisch en 

PAHO verband én de samenwerking met Nederland, de beperkte 

voorzieningen, de zeer beperkte menskracht bij de publieke zorg en de 

afweging van soms tegenstrijdige aanbevelingen vanuit Nederland ten 

opzichte van de Caribische regio/PAHO. 

Werkvorm: Bij deze sessie gaan de deelnemers online in discussie 

met de M&G artsen op Bonaire. Ervaar een nieuw fenomeen op 

ons congres!

SESSIE 3 Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en 

jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

 
Organisatie: GGD Amsterdam,  
Paul van der Velpen, 
Calixte Veerman en 
Marleen Johannes

Inhoud: In Amsterdam is gekozen voor integratie van jeugd-

gezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de ouder-en kindteams 

(wijkteams jeugd). De ouder- en kindteams zijn bedoeld voor zelfred-

zame gezinnen met enkelvoudige problematiek. Ze bestaan uit een 

jeugd-psycholoog, een jeugdarts en een ouder- en kindadviseur (een 

generalist). Voor de functie ouder- en kindadviseur zijn jeugdverpleeg-

kundigen, (schoolmaatschappelijk)werkers en pedagogisch adviseurs 

geworven. Het doel van de workshop is om inzicht te bieden in de 

kansen en bedreigingen van het integreren van de publieke gezond-

heidszorg in de wijkteams.

Werkvorm: De Amsterdamse wijkteams jeugd presenteren zichzelf 

aan de hand van een casus waar een gezin in de lead is bij de samen-

werking tussen ketenpartners. De deelnemers werken vervolgens in 

groepen aan een casus, waarna een centrale discussie volgt.

SESSIE 4 Health literacy – steeds harder nodig!  

 Organisatie: Afdeling sociale geneeskunde AMC,
Marie-Louise Essink-Bot, arts M&G, hoogleraar sociale 
geneeskunde en Ines Rupp, arts M&G,  
coördinator public health onderwijs

Inhoud: De decentralisaties in zorg en welzijn stellen steeds hogere 

eisen aan de ‘health literacy ‘ (gezond-heidsvaardigheden) van cliënten 

en patiënten. In deze sessie leert u hoe u effectief rekening kunt houden 

met lage gezond-heidsvaardigheden van cliënten. 

Werkvorm: In deze parallelsessie gaan deelnemers actief aan de slag 

met het thema gezondheidsvaardigheden. We doen een rollenspel met 

een simulatiepatiënt en men oefent met het herformuleren van het 

eigen jargon. Ook gaan we in op mogelijkheden om in beleid effectief 

om te gaan met lage gezondheidsvaardigheden.

Think global, act local



PARALLELSESSIES

SESSIE 5 Dokters in the lead of in spagaat?

Organisatie: Platform medisch leiderschap,
Anneke Jorna, arts M&G,  
Maaike Horsten - van Heeswijk aios M&G 

Inhoud: De decentralisatie is het moment voor artsen om leiderschap 

te laten zien, niet alleen binnen, maar ook buiten de spreekkamer en 

vanuit het perspectief van de publieke gezondheid. In deze sessie gaan 

we met elkaar het gesprek aan hoe dat te doen en wat we daarvoor 

nodig hebben.

Werkvorm: De deelnemers gaan in groepen aan de slag met als  

leidraad het competentie raamwerk dat in juli 2015 gepresenteerd gaat 

worden door het Platform Medisch Leiderschap en de Universiteit van 

Twente.

SESSIE 6 Preventie en zorg voor asielzoekers en 
vluchtelingen: public health bij uitstek!

Organisatie: GGDGHOR Nederland,
Simone Goossen, beleidsadviseur GGDGHOR Nederland

Inhoud: In deze sessie komt aan de orde welke rol GGD’en en artsen 

maatschappij en gezondheid spelen bij het bevorderen van de gezond-

heid van kwetsbare groepen Er wordt besproken hoe deze rol zich ver-

houdt tot de rol en verantwoordelijkheden van gemeenten, de curatieve 

zorg en zelforganisaties? Daarnaast wordt ingegaan op de implicaties 

van de groeiende groep burgers in asielzoekerscentra voor de publieke 

gezondheid en het terugdringen van gezondheidsachterstanden. 

Werkvorm: Aan de hand van drie korte inleidingen wordt de problematiek 

toegelicht. Deelnemers gaan  met elkaar in discussie over dit onderwerp. 

SESSIE 7 Think global, act local ook in het  
Zorgpersoneelsbeleid!

Organisatie: WEMOS,
Linda Mans, Global Health Advocate en 
Corinne Hinlopen Policy Researcher Global
Health bij Wemos. 

Inhoud: De keuzes die wij hier en nu maken in ons zorgpersoneels-

beleid hebben gevolgen voor zorgsystemen elders. De beleidsvoorne-

mens van het capaciteitsorgaan hebben invloed op ons zorgsy-steem. 

Deze sessie geeft een concreet en reëel voorbeeld van ‘Think global, 

act local’. Wereldwijd is er een tekort aan zorgverleners: in 2035 meer 

dan 12 miljoen, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook in  

Nederland wordt op langere termijn een tekort verwacht van bijna een 

half miljoen zorgverleners. 

Werkvorm: Aan de hand van een simulatiespel ervaren de deelnemers 

de huidige en toekomstige consequenties van het personeelsbeleid.

SESSIE 8 Rafelrandjes of Weeffouten: van AWBZ naar Langdurige 
Zorg beleid en advies in een veranderend zorgstelsel

Organisatie: NVAG, VAGZ en VIA,
Bernadette Vermeer en Ton Mulder,  
medisch adviseurs van zorgverzekeraar VGZ

Inhoud: Deze sessie bespreekt de complexe regelgeving rond de tran-

sitie van AWBZ naar Langdurige Zorg en de eerste resultaten daarvan. 

Het gaat onder andere over de rol van de medisch adviseurs bij zorg-

verzekeraars en over functies op het terrein van indicaties en gemeen-

telijk beleid en advies. Wat zijn de implicaties van deze majeure stelsel-

wijziging voor de cliënten/verzekerden, de aanbieders en voor de 

zorgverzekeraar?

Werkvorm: In een interactief programma met veel casuïstiek worden 

de deelnemers meegenomen in het perspectief en werkwijze van artsen 

Beleid en Advies.

SESSIE 9 De arts M&G en Infectieziektebestrijding: 
balans tussen decentraal en centraal

Organisatie: NVIB,
Onder andere Hanna Bos, arts M&G Infectie-ziekte bestrijding, 
en Erik Ruland, arts Infectie-ziektebestrijding i.o. en Cisca Koning

Inhoud: Deelnemers reflecteren op de verschillende rollen zoals die  

beschreven staan in de het nieuwe conceptprofiel van de arts IZB  

(‘Arts-IZB 2025). Doordat dit profiel uitdaagt te kiezen tussen de rol ‘ver-

dieper’ of ‘verbreder’ worden deelnemers gemotiveerd om zichzelf aan 

de hand van voorbeelden af te vragen welke rol hen wel of niet zal pas-

sen. Hoe past deze rol jou in een tijd waarin de infectieziektebestrijding 

balanceert tussen centrale kwaliteitsborging en decentrale uitvoering?

Werkvorm: In kleine groepen gaan deelnemers met deze vragen aan 

de slag, waarna de uitkomsten gezamenlijk worden besproken.

Think global, act local



PARALLELSESSIES

SESSIE 10 Lessen van de straatdokters: Dak- en thuislozen 
zijn zelf verantwoordelijk voor hun lot

Organisatie: Nederlandse straatdokters en NVAG,
Onder andere Ronald Smit, arts M&G, Igor van Laere

Inhoud: De straatdokters schetsen het huidige beeld van de groep 

dak- en thuislozen. De insteek van de overheid om uit te gaan van de 

eigen kracht van de burger en een beroep te doen op de zelfredzaam-

heid geldt niet voor deze doelgroep. Het gevolg is een sociale uitslui-

ting en een beperkte toegang tot allerlei voorzieningen waaronder  

medische zorg. Zonder gerichte aandacht ligt een dreiging van de  

algehele volksgezondheid op de loer. 

De lessen van de straat geven inzicht in de noodzaak vroeg signale-

ring, (inter-) gemeentelijke samenwerking en laagdrempelige toegang 

tot zorg. 

Werkvorm: interactieve sessie waarbij de deelnemers aan de hand 

van casuïstiek meedenken met het systematisch in kaart brengen van  

sociaal medische problemen,  de benodigde zorg en samenwerkende 

partijen

SESSIE 11 Een parallelsessie over een actueel onderwerp,  
te bepalen na de zomer.

LAAT U VERRASSEN!

Think global, act local



KAMG CONGRES 2015

Waar en wanneer?
Vrijdag 27 november 2015 van 08.45 – 17.30 uur in NBC 
Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein.

Kosten  Vroegboekkorting  Normaal tatief
Deelnemer KAMG-lid €   240,00 €   270,00 
Deelnemer geen KAMG-lid €   270,00 €   300,00  
AIOS  €   120,00 €   135,00
Student / Co-assistent €     50,00 €     50,00

U kunt gebruik maken van een vroegboekkorting door u aan te 
melden vóór 1 oktober 2015.

Aanmelden
U kunt uzelf aanmelden via www.kamg.nl of klik hier. Na het 
invullen van het formulier ontvangt u per e-mail een bevestiging 
van uw deelname. 

Betalen
Betaling kan via factuur en iDeal.

Accreditatie
Voor het congres wordt accreditatie aangevraagd bij AbSg 
(sociale geneeskunde).

Informatie
KAMG werkt samen met KNMG Congresbureau. Heeft u 
vragen, neem dan contact op met KNMG Congresbureau  
via congresbureau@fed.knmg.nl of bel (030) 28 23 203.

Congrescommissie
Marielle Jambroes (vz), Peter van den Burg (NVDG),  
Arthur Eijck (NVAG), Jaap Koot (NVAG),  
Ellen Verspui (LOSGIO, NVIB), Geja Jol (AJN),  
Yvonne Vendrig (LOSGIO, NVMM), Anita Kraak (VvAK),  
Paul Rasch (NVAG), Paul van Dijk (VAGZ).

AJN
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland

FMG
 Forensisch Medisch Genootschap

NVAG
 Nederlandse Vereniging Artsen Beleid  
Management en Onderzoek

NVDG  
Nederlandse Vereniging voor Donor Geneeskunde

NVMM  
Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde

NVFG  
Nederlandse Vereniging voor  
Farmaceutische Geneeskunde

VAGZ  
Vereniging Aviserende Artsen bij Zorgverzekeraars

VIA 
 Vereniging voor Indicerende Artsen

NVIB 
 Nederlandse Vereniging Infectieziekte Bestrijding

VVAK 
 Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling 

VvAwt 
Vereniging van Artsen werkzaam  
in de Tuberculosebestrijding 

DE KAMG IS DE KOEPELORGANISATIE VAN 
DE VOLGENDE ARTSENVERENIGINGEN:

ALGEMENE INFORMATIE

Think global, act local

De                      is federatiepartner van de

http://knmg.artsennet.nl/Agenda/Agenda-item-algemeen/145565/KAMG-Congres-2014.htm
https://www.eventure-online.com/eventure/login/P4c49f664-7ae2-4c42-a1b7-354bfe8a9b18

