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Onderwerp
Coschappen Sociale Geneeskunde

Geachte collega's,
Mag ik uw aandacht voor het volgende. Sociale Geneeskunde behoort tot de kerndisciplines van de
geneeskunde opleiding en is voor alle geneeskundige opleidingen een verplicht coschap. ln de afgelopen
vergadering van het lnterfacultair Overleg Sociale Geneeskunde (IOSG) is het coschap sociale geneeskunde
besproken en is geconstateerd dat er een toenemend tekort is aan stageplekken binnen de beide sociaal
geneeskundige hoofdstromen, waarvoor we uw hulp inroepen.
Het coschap sociale geneeskunde bestaat in de regel uit facultair onderwijs gecombineerd met een
praktijkstage binnen het werkveld van de sociale geneeskunde. Een groot deel van deze stages vindt plaats
binnen de domeinen Arbeid en Gezondheid (o.a. Arbodiensten en UWV) en Maatschappij en Gezondheid
(o.a. GGD), zodat studenten daadwerkelijk in aanraking komen met het sociaal geneeskundig beroepsveld.
De laatste jaren moet helaas een toenemend beroep worden gedaan op praktijkstages buiten de sociaal
geneeskundige hoofdstromen bij gebrek aan voldoende stageplaatsen. Dit betreft praktijkstages binnen de
sportgeneeskunde, verslavingszorg, revalidatiegeneeskunde en met name ouderengeneeskunde. Dit
aandeel is de afgelopen drie jaar toegenomen van circa 25% (2OL3l tot ruim 30% QOf6l van alle
praktijkstages (met grote verschillen tussen de UMC's). Dit wordt als een ongewenste ontwikkeling gezien.
Vanuit de onderwijsgroep van het IOSG z'rjn reeds acties ondernomen door gesprekken aan te gaan met
directies van grote Arbodiensten, UWV en GGD-Nederland. Dit heeft echter nog n¡et tot een concrete
toename van co-plaatsen geleid.
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Als de sociale geneeskunde niet meer zichtbaar zal zijn in de masterfase van het medisch curriculum zullen
aankomende artsen onvoldoende inzicht hebben in (sociaal geneeskundige) determinanten van gezondheid
en ziekte en preventieve interventies ten aanzien van toenemende gezondheidsbedreigingen op individueel
en collectief niveau. Een domein waar de sociale geneeskunde de afgelopen decennia juist grote successen
heeft geboekt en waarvoor de komende jaren nog grote gezondheidswinst valt te halen.
Dit zal ook ten koste gaan van de noodzakelijke instroom in de sociaal geneeskundige vervolgopleidingen,

omdat studenten onvoldoende in aanraking komen met het sociaal geneeskundig beroepsveld als
specialisatie ten behoeve van een verdere carrière. Tevens zullen toekomstige artsen werkzaam binnen
andere disciplines niet meer inhoudelijk op de hoogte zijn van de werkzaamheden en mogelijkheden tot
samenwerking met sociaal geneeskundigen.

Met deze brief doen w'rj als hoogleraren een oproep aan alle wetenschappelijke verenigingen om hun
achterban te motiveren om meer studenten geneeskunde kennis te laten maken met het mooie en
inspirerende beroep van sociaal geneeskundige en aan alle sociaalgeneeskundige instellingen om meer
prakt¡jkstages te creëren.
Graag vernemen we uw - b'rj voorkeur gemeenschappelijke - reactie, in het bijzonder welke strategie we
moeten gaan volgen om voornoemd probleem aan te pakken. Voor UMC specifieke vragen kunt u contact
opnemen met de facultaire contactpersoon of met ondergetekende.
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