
 
LOSGIO nieuwsbrief december 2021 

 

Beste collega’s, 

 

Ondanks de coronamaatregelen, of misschien juist wel dankzij de pandemie, was 2021 voor 

het LOSGIO en voor veel aios in de sociale geneeskunde en bevlogen jaar. De sportdag en 

ons congres zijn vanwege COVID-19 niet doorgegaan. Maar we hebben ook een heleboel 

dingen wél bereikt! Zoals opzetten van een Commissie Wetenschap, nieuw leven inblazen 

van de Commissie Internationalisering en betrokkenheid bij de Taskforce Federatie Sociale 

Geneeskunde.  

 

Ook hebben we samenwerking gezocht met verschillende partijen om ervoor te zorgen dat 

de sociale geneeskunde de aandacht en waardering krijgt die zij verdient in de 

geneeskundestudie. LOSGIO werkt hiervoor samen met De Geneeskundestudent. Natuurlijk 

worden ook de wetenschappelijke verenigingen (NVAB, NVVG, KAMG) aangehaakt.  

 

Verder hebben de bestuursleden niet stilgezeten. Onze secretaris Vionne van der Borden 

heeft haar registratie behaald als Arts M+G en heeft haar Master Public Health op zak. Zij 

draagt haar taken over aan Meertje Hallie, die nu bestuurslid Wetenschap is. Dit maakt dat 

wij op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid! Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij 

specifiek op zoek naar een enthousiaste aios uit de verzekeringsgeneeskunde die zijn/haar 

achterban wil vertegenwoordigen binnen het LOSGIO-bestuur. 

 

Wil jij dit worden? Neem dan contact met ons op!  

Eerst meer weten? Lees dan de volledige vacaturetekst. 

 

De overige nieuwsberichten van de laatste 3 maanden van 2021 lees je hieronder: 

 

LOSGIO Video 

Heb je de LOSGIO Video al gezien? In de introductievideo schetsen we een 

kort beeld van waar we voor staan en waar we ons mee bezig houden. Je 

bekijkt de video via deze link. 

 

Autumn General Assembly van de European Junior Doctors Association  

Van 11 t/m 13 november 2021 Menne Bartelsman namens het LOSGIO 

aanwezig geweest bij de Autumn General Assembly van de European Junior 

Doctors Association (EJD). Zij verslag lees je hier.   

 

Introductie en standpunt Commissie Wetenschap 

Het Landelijk Overleg Sociaal Geneeskundigen In Opleiding (LOSGIO) pleit voor toegang tot 

wetenschappelijke literatuur voor alle aios sociale geneeskunde. De Commissie Wetenschap 

heeft een duidelijk standpunt geschreven over hoe en waarom LOSGIO academisering van 

de sociale geneeskunde belangrijk vindt. Je leest het standpunt op de website.  

 

Wil jij weten wie er allemaal al in de commissie zit? Bekijk dan de introductiepagina.  

Zelf ook meedoen? Er is ook nog een vacature voor een aios bedrijfs- of 

verzekeringsgeneeskunde.  

https://www.losgio.nl/vacatures/207-gezocht-enthousiaste-bestuurslid-verzekeringsgeneeskunde
https://www.youtube.com/watch?v=4hXWbm3hz34
https://www.losgio.nl/nieuws/actueel/206-verslag-algemene-vergadering-van-de-european-junior-doctors
https://www.losgio.nl/nieuws/actueel/202-standpunt-losgio-toegang-tot-wetenschappelijke-literatuur-voor-elke-aios
https://www.losgio.nl/over-ons/commissies/commissie-wetenschap
https://www.losgio.nl/vacatures/190-2-aios-wetenschap


 
Nieuws De Jonge Bedrijfsarts 

Het thema van de workshop tijdens de BG-dagen van 2022 is bekend! Op 19 mei zal De 

Jonge Bedrijfsarts samen met Dokters in Debat een workshop geven over debatteren en 

deelname aan het maatschappelijk debat.  

 

Verder is De Jonge Bedrijfsarts in gesprek met verschillende partijen, waaronder de NVAB, 

naar aanleiding van een nieuw voorstel tot het onderzoeken van landelijk werkgeverschap 

voor aios bedrijfsgeneeskunde. Wil je hierover meedenken? Neem dan contact op!  

 

Kort nieuws 

- Update website 

De LOSGIO website wordt, net als de social media accounts, regelmatig bijgewerkt. 

Zo willen we zoveel mogelijk aios en andere geïnteresseerden op de hoogte houden. 

Inmiddels hebben De Jonge Bedrijfsarts en De Jonge Arts M+G een eigen pagina, net 

als sommige commissies. Kijk gauw op www.losgio.nl.  

 

- Aios worden federatiepartner van de KNMG 

Met onze zusterverenigingen DJS, LOVAH, VASON en VAAVG heeft LOSGIO 

vastgesteld dat we graag aansluiten bij de KNMG. Met de zusterverenigingen en de 

LAD zijn we aan het kijken wie het meest geschikt is om alle aios te 

vertegenwoordigen.  

 

- Vacatures voor aios sociale geneeskunde 

Op de LOSGIO-website vind je een ruim overzicht van vacatures voor stages, 

onderzoeksplekken commissies en interessante netwerkmogelijkheden voor aios 

sociale geneeskunde. Neem eens een kijkje op https://www.losgio.nl/vacatures 

 

- Enquête Gezond en Veilig werken 

Hartelijk dank voor jullie deelname aan de enquête! 213 collega’s hebben de 

volledige vragenlijst ingevuld. De data worden momenteel geanalyseerd. We hopen 

deze begin 2022 te kunnen publiceren.  

 

Op de hoogte blijven? 

Wil jij ook tussentijds op de hoogte blijven van de activiteiten van het LOSGIO? Houdt dan de 

website www.losgio.nl in de gaten! Ook kun je het LOSGIO vinden op LinkedIn en op 

Instagram. Je mag ons ook altijd mailen via info@losgio.nl.  

 

Met sociale groet, 

Het LOSGIO-bestuur 

 

 

Tijs, Annemarie, Vionne, Koen, Heleen, Meertje en Louis 
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