
 

 

	

Brief aan de kamerleden.  

Geachte <naam van kamerlid>,  

Als eerste willen wij u van harte feliciteren met uw herbenoeming/verkiezing tot Tweede 
Kamerlid op 31 maart j.l.. Als Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) zien wij uit 
naar samenwerking en stellen wij ons via deze weg graag aan u voor. Artsen M + G zetten 
zich breed in voor de publieke gezondheid in Nederland. Echter het is niet vanzelfsprekend 
dat we deze rol ook naar behoren kunnen uitvoeren in de (nabije) toekomst. Middels dit 
schrijven stellen we u hier ook graag van op de hoogte. 

Artsen Maatschappij + Gezondheid 

Artsen M+G kijken met een 360º blik naar de gezondheid van groepen in ons land. Niet het 
behandelen van ziekte, maar preventie is het uitgangspunt. Zij signaleren belangrijke risico’s 
en uitdagingen in relatie tot gezondheid en volksgezondheid die vaak een gezamenlijke, 
bredere maatschappelijke benadering en aanpak vragen. Zij werken, op het snijvlak van 
geneeskunde en maatschappij, aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de 
individuele en collectieve gezondheid van burgers in Nederland. Daarmee spelen artsen 
M+G óók een belangrijke rol in het betaalbaar en toegankelijk houden van goede 
gezondheidszorg. Juist tijdens de coronacrisis wordt het belang van preventie en de rol van 
M+G artsen onderstreept. 

Als u deze link opent, ziet u een korte animatie waarin helder uiteengezet wordt wat een 
arts M+G is en waar deze artsen werkzaam zijn. 

Afgelopen jaren en ook momenteel vragen veel organisaties en sectoren aandacht voor een 
grotere inzet op preventie en een gezonder Nederland. Ook in de komende jaren blijft de 
verschuiving van nazorg naar preventie cruciaal voor het betaalbaar en toegankelijk houden 
van goede gezondheidszorg. De Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) vraagt 
daarom uw aandacht voor de rol van artsen Maatschappij + Gezondheid (M+G) bij het 
bevorderen van preventie. De financiering van de opleiding van dé geneeskundigen 
specialisten die bijdragen aan de noodzakelijke verbeteringen op het gebied van preventie 
en publieke gezondheid is op dit moment namelijk onvoldoende geborgd. 

Verschuiving naar preventieve zorgt vereist gespecialiseerde deskundigheid van artsen 

Het betaalbaar en toegankelijk houden van goede gezondheidszorg vereist een verschuiving 
van nazorg naar voorzorg en preventie. Artsen M+G spelen hierin een belangrijke rol door 
het verbinden van hun medische expertise met het onderzoeken en implementeren van 
effectieve preventie, het signaleren van (nieuwe) gezondheidsproblemen en risicogroepen 
en het adviseren voor beleid ter zake. Er bestaat grote behoefte aan artsen die op 
individueel én collectief niveau kunnen werken aan preventie.  

 



 

 

 

Deze vaardigheden zijn bij uitstek te vinden bij artsen M+G. Het aantal M+G-artsen neemt al 
jaren af door bezuinigingen in de publieke gezondheidszorg. De afname van het aantal 
artsen M+G leidt tot grote tekorten en draagt eraan bij dat de gewenste verschuiving van 
nazorg naar voorzorg en preventie niet gerealiseerd kan worden. 

Bekostiging te beperkt  

Geneeskundige vervolgopleidingen zoals klinisch specialistenopleidingen (cluster 2) en 
huisartsenopleidingen (cluster 1) worden, via de zogenaamde beschikbaarheidsbijdrage, 
grotendeels bekostigd door het ministerie van VWS. In de sociale geneeskunde (cluster 3) is 
de bekostiging door de overheid tot dusver echter zeer beperkt gebleven. Ook de VWS-
begroting 2021 voorziet niet in het voldoende bekostigen van de benodigde 
opleidingsplaatsen om aan de opleidingsbehoefte van artsen M+G te voldoen in de jaren 
2021 en daarna. Werkgevers hebben grote belangstelling voor de arts M+G, doch de 
volledige bekostiging van de opleiding is voor hen niet haalbaar. Het is van belang dat de 
overheid inzet op het toekomstig algemene belang van de volksgezondheid – een taak 
primair voor de overheid. En, dat de sociaal geneeskundige vervolgopleidingen -inclusief de 
opleiding tot arts M+G- qua financiering gelijkgetrokken wordt met de opleidingen tot 
medisch specialist en huisarts. 

Kennismakingsgesprek 

In een kennismakingsgesprek geven wij u graag meer inzicht in het werk van M+G artsen en 
lichten we het belang van preventie en volksgezondheid graag verder toe. Uiteraard gaan wij 
tijdens dit gesprek ook graag dieper in op bovenstaande knelpunt waarover wij overigens al 
jaren met het ministerie VWS over in gesprek zijn maar waar het tot op heden niet tot een 
structurele oplossing is gekomen. Samen met u willen we in komende kabinetsperiode graag 
werken aan het belang voor de publieke gezondheid. Artsen M+G zijn daarvoor júist nu 
keihard nodig. Wij hopen van harte dat u met ons in gesprek wil gaan. 

Met vriendelijke groet, 

Elise Buiting arts Maatschappij + Gezondheid, voorzitter KAMG 

Carla Derijck MBA, directeur KAMG 
 
 


