
 
LOSGIO nieuwsbrief juni 2022 

 

Beste collega’s, 

 

Met deze editie van de LOSGIO-nieuwsbrief vieren we dat de nieuwsbrief al één jaar terug is! 

Ook de afgelopen maanden is er weer een hoop gebeurd. Natuurlijk de ALV, waar nieuwe 

bestuursleden zijn verkozen. Maar ook een congres in het buitenland. En ook de komende 

tijd staan er weer veel activiteiten op de planning! 

 

ALV 

Op 18 maart vond de LOSGIO-ALV plaats, aansluitend aan de aiosdag. Tijdens de ALV werd 

Anne-Marthe Jongbloed geïnstalleerd als nieuwe secretaris. Zij heeft het stokje overgenomen 

van Vionne van der Borden, die haar opleiding tot arts M+G inmiddels volledig heeft 

afgerond. Sinds de ALV ziet het bestuur er als volgt uit: 

 

 
 

Landelijke aiosdag “The future is now” 

Na een aantal jaar uitstel vanwege de coronacrisis ging de landelijke aiosdag, georganiseerd 

door LOSGIO en de NSPOH dit jaar weer door! Dit keer een oude traditie in een nieuw jasje, 

namelijk in de vorm van een online congres. André Weel, Sylvia van der Burg en Lode 

Wigersma waren de sprekers in de ochtend. In de middag konden de deelnemers kiezen 

tussen verschillende workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Bekijk het hele verslag op onze website. 

 

LOSGIO zoekt aios-onderzoekers voor rubriek nieuwsbrief 

Ben jij een enthousiaste aios die de opleiding combineert met het doen van 

wetenschappelijk onderzoek in het kader van een promotie of anderszins? Dan zijn we 

benieuwd naar jouw ervaringen en willen we je graag in de spotlights zetten.  

Bekijk de oproep op de website of meld je direct aan via wetenschap@losgio.nl. 

https://www.losgio.nl/nieuws/actueel/220-secretaris-anne-marthe-stelt-zich-voor
https://www.losgio.nl/nieuws/actueel/228-terugblik-aiosdag-18-maart-2022
https://www.losgio.nl/nieuws/actueel/227-losgio-zoekt-aios-onderzoekers-voor-rubriek-nieuwsbrief
wetenschap@losgio.nl


 
Nieuws De Jonge Bedrijfsarts 

Binnen de bedrijfsgeneeskunde gaan er opnieuw geluiden op om toe te werken naar een 

landelijk werkgeverschap voor aios. Aios zouden dan, net als bij de opleiding tot huisarts, 

specialist ouderengeneeskunde of Arts M+G tijdens hun opleiding in dienst komen bij de 

SBOH. Er zitten voor- en nadelen aan deze constructie. Het bestuur van De Jonge Bedrijfsarts 

is in gesprek met de NVAB over dit onderwerp. Waarschijnlijk volgt binnenkort een overleg 

met de SBOH, NVAB, OVAL, LOSGIO en de grote arbodienst waar het initiatief vandaan komt. 

Wil jij ook meedenken over dit onderwerp? Mail naar dejongebedrijfsarts@gmail.com!  

 

Spring Meeting EuroNet MRPH in Lyon  

Afgelopen juni vond in Lyon de Springmeeting plaats van de 

European Network of Medical Residents in Public Health (EuroNet 

MRPH), de Europese vereniging van aios werkzaam in de publieke 

gezondheid. Namens LOSGIO leidde bestuurslid Menne Bartelsman 

de Nederlandse delegatie. Als klap op de vuurpijl won op de laatste 

dag aios infectieziektebestrijding Inge van de Luitgaarden de eerste 

prijs met haar presentatie over haar wetenschappelijk onderzoek 

over alcoholgebruik in Argentinië. 

 

Agenda 

- 27 juni Zin in zorg filmfestival 

Op maandagavond 27 juni gaan deze Zin in Zorg films in première en willen we 

aansluitend met jonge én ervaren artsen, zorgbestuurders en andere relevante 

stakeholders in gesprek over de vraag wat nodig is die cultuurverandering te 

realiseren. Bekijk gauw de website voor meer info! 

 

- 30 september Congres Arbeid & Gezondheid: Waarom slapen mensen (niet)? 

De congrescommissie van het A(N)IOS netwerk verzekeringsgeneeskunde en De 

Jonge Bedrijfsarts presenteert: CONGRES 2022 “Waarom slapen mensen (niet)?” 

Lig jij ook wakker van slaapproblemen? Kom dan naar onze congres dag bij het 

Eenhoorn Meeting Center in Amersfoort. Toegang is gratis!  

 

- 4 oktober VVAK Lustrumcongres 50 jaar vertrouwensartsen

 

mailto:dejongebedrijfsarts@gmail.com
https://www.losgio.nl/agenda/225-zin-in-zorg-filmfestival
https://www.losgio.nl/agenda/222-congres-arbeid-gezondheid-waarom-slapen-mensen-niet


 
 

Vacatures 

- Werkgroep Planetary Health zoekt aios arbeid & gezondheid 

De DJAMG-werkgroep Planetary Health bestaat nu volledig uit aios Maatschappij + 

Gezondheid. De werkgroep is hard op zoek naar versterking vanuit het domein 

arbeid en gezondheid. Meer weten of aanmelden? Mail dan naar djamg@losgio.nl 

 

Benieuwd naar de andere openstaande vacatures? Bekijk ze via 

https://www.losgio.nl/vacatures.  

 

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.  

 

Heb jij een bericht dat niet mag ontbreken op de website, sociale media en/of de LOSGIO-

nieuwsbrief? Of heb je op- of aanmerkingen op deze nieuwsbrief of één van onze media die 

we gebruiken? Neem dan contact op door een mail te sturen naar communicatie@losgio.nl. 

 

Nieuwe vragen voor LOSGIO, DJAMG, DJB of A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde 

mogen via info@losgio.nl worden ingediend. Wij zullen ervoor zorgen dat deze vragen op de 

juiste plek terecht komen! 

 

Met sociale groet, 

Het LOSGIO-bestuur 
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