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Sociale Geneeskunde 

l  “ iets met groepen of zo?” 
 
 
Maatschappij en Gezondheid 
Arbeid en Gezondheid: 

 Verzekeringsgeneeskunde 
 Bedrijfsgeneeskunde  



M&G 

l  AJN 
l  FMG 

l  NVAG 
l  VAGZ 
l  NVDG 
l  NVMM 

l  VIA 
l  VIZ sib 
l  VvAwT 
l  VVAK    

l  Jeugdartsen 
l  Artsen Forensische 

geneeskunde 
l  Artsen Beleid & Advies 
l  Artsen Beleid & Advies 
l  Artsen Donorgeneeskunde* 
l  Artsen Medische 

Milieukunde 
l  Artsen Indicatie & Advies 
l  Artsen Infectieziekten 
l  Artsen 

Tuberculosebestrijding 
l  Vertrouwensartsen * 



Structuur	  Opleiding	  

	  
2e	  Fase=	  M&G	  

profielopleiding	  



Sociaalgeneeskundige uitdagingen 

l  Gefragmenteerde zorg/ betaalbaarheid 
l  Gericht op Zorg voor Ziekte, in plaats van op 

Gezondheid en Gedrag, Mens en Maatschappij 
–  Leefstijl 
–  Onvoldoende aandacht voor leefbaarheid in wijk en buurt 
–  Druk infectieziekten/ zoonosen 
–  Jeugd 
–  Participatie en chronisch zieken 
–  SEGV/ kwetsbare groepen.  





Peilers PP 

l  Focus: integrale basiszorg: “ Zorg dichtbij” 
 
l  De arts M&G is: allereerst arts-generalist 

maar specialist in de publieke 
gezondheidszorg. 

l  Gezondheid is: het vermogen van mensen 
zich aan te passen en een eigen regie te 
voeren, in het licht van fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen van het leven.  

 
 



Specialistische Competenties 

l  Van individuele zorg naar collectieve acties 
l  Signaleren, analyseren en onderzoeken van 

gezondheidsrisico’s 
l  Focus op kwetsbare groepen 
l  Verbindingen leggen binnen de 

gezondheidszorg en met andere sectoren 
l  Adviseren over volksgezondheid en 

passende zorg 
l  Medisch leiderschap 
 



De stip aan de horizon 
 

Integrale 
wijkzorg 

ê 
de “wijkartsen” 
van de toekomst. 

 



Van Nazorg naar Voorzorg? 



Demedicaliseren voor de jeugd ? 

l  POPLA-poli 
l  KOALA-poli 
l  Groei-poli 
l  Alcohol-poli 
l  Obesitas-poli 



Demedicaliseren voor de jeugd! 

l  2e lijn: GO-poli 
l  1e lijn: Huisarts en jeugdarts begeleiden 

samen normale problemen in de jeugd 
l  Integrale aanpak obesitas 
l  Integrale aanpak alcohol 



Preventie en Ontwikkeling 
wijkgerichte zorg 

l  Gezondheidsdoel 
l  Functioneren 
l  Arbeidsparticipatie 
l  Sociale cohesie 
l  Sportdeelname 
l  Welzijn 
l  Vrijwilligerswerk 
l  Mantelzorg 





Conclusie 
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