
 
LOSGIO nieuwsbrief september 2022 

 

Beste collega’s, 

 

De zomervakantie is weer voorbij en dat is te merken! De komende periode staan een 

heleboel activiteiten gepland, zoals het Congres Arbeid & Gezondheid  “Waarom slapen 

mensen (niet)?” van De Jonge Bedrijfsarts en het A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde 

op 30 september, het Basisartsencongres “Van co tot pro” op 1 oktober en het 

Lustrumcongres 50 jaar vertrouwensartsen op 4 oktober.   

 

Federatievorming sociale geneeskunde 

Op 1 september was LOSGIO voorzitter Tijs Rutgers aanwezig bij de Cluster 3 heidag om 

samen met de NVAB, NVVG, KAMG en KNMG na te denken hoe de sociaalgeneeskundigen 

uit verschillende beroepsgroepen nog beter kunnen samenwerken en samen kunnen 

optrekken in kwaliteitsbeleid, wetenschap/onderzoek, opleiding, bij- en nascholing, maar 

bijvoorbeeld ook een duidelijker geluid kunnen laten horen in het publieke debat of in de 

geneeskundeopleiding. Het was een constructieve middag, afgesloten met een gezamenlijk 

etentje. De wetenschappelijke verenigingen NVAB, NVVG en KAMG gaan nu met hun leden in 

gesprek om daarna vervolgstappen te plannen.  

 

Oud-besturen bedankdiner 

Het is traditie dat oud-bestuursleden worden bedankt voor hun inzet voor 

het LOSGIO tijdens een diner. Vanwege de coronacrisis moest dit echter in 

zowel 2020 als 2021 afgeblazen worden. Donderdag 8 september was het 

eindelijk zover en was het tijd om de bestuurleden van bestuur-Van der 

Ven en bestuur-Dukker te bedanken tijdens een diner in de Bataviahaven 

in Lelystad. 

 

LOSGIO Jaarplan 

Het LOSGIO-bestuur legt momenteel de laatste hand aan het 

jaarplan in de nieuwe huisstijl. Binnen 2 weken wordt dit op de 

website gezet. Dus houdt onze website of social media 

(LinkedIn/Instagram) in de gaten!  

 

Update werkgroep Planetary Health 

De Werkgroep Planetary Health van De Jonge Arts Maatschappij + Gezondheid heeft recent 

haar nieuwe visiedocument gedeeld. Onze missie is dat elke arts in de Publieke Gezondheid 

(arts M+G en profielarts) een rol vervult om planetaire gezondheid te beschermen, 

behouden en bevorderen ten behoeve van volksgezondheid; door middel van aandacht, 

agendering en activering, maar ook door het aangaan van samenwerkingsverbanden en ‘aan 

tafel te zitten’.   

 

Hoewel we voor een grote uitdaging staan, zijn wij er van overtuigd dat er al enorm veel 

inspirerende duurzaamheidsideeën, - initiatieven en inspirators zijn binnen de Public Health.  

Die willen wij graag in het zonnetje zetten, natuurlijk ook ter inspiratie voor anderen! Wie of 

wat heeft jou geïnspireerd?  

https://www.losgio.nl/agenda/222-congres-arbeid-gezondheid-waarom-slapen-mensen-niet
https://www.losgio.nl/agenda/222-congres-arbeid-gezondheid-waarom-slapen-mensen-niet
https://basisartsencongres.yellenge.nl/
https://www.50jaarvertrouwensartsen.nl/
https://www.losgio.nl/
https://www.linkedin.com/company/losgio/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/losgio_nederland/
https://www.losgio.nl/nieuws/actueel/232-missie-visie-ambities-werkgroep-planetary-health


 
Ben jij of ken jij de aanstaande winnaar van de "Duurzaamheidsprijs binnen de Public 

Health"? Stuur dan nu je nominatie in naar planetaryhealth.djamg@gmail.com.  

 

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. Het bestuur van De Jonge Bedrijfsarts is in gesprek met de verschillende betrokken 

partijen: 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 

of naar communicatie@losgio.nl!  

 

Nieuws A(N)IOS Netwerk Verzekeringsgeneeskunde 

Samen met De Jonge Bedrijfsarts heeft ons Netwerk het Congres “Waarom slapen mensen 

(niet)?” georganiseerd. De aanmeldingen stromen snel binnen. We gaan inmiddels richting 

de 250 deelnemers, er is plek voor 300 man. Het congres is bedoeld voor zowel AIOS als 

ANIOS bij de bedrijfs- of verzekeringsgeneeskunde. Dus meldt je nog gauw aan en schroom 

niet ook je collega’s ANIOS mee te vragen!  

 

Agenda 

- 1 oktober Basisartsencongres De Jonge Specialist 

Op zaterdag 1 oktober 2022 vindt in de Jaarbeurs Utrecht het Basisartsencongres 

'Van Co tot Pro' plaats. Het is een congres voor geneeskundestudenten die bijna/net 

klaar zijn met hun opleiding en voor startende basisartsen die zich willen oriënteren 

op hun artsenloopbaan.  

 

- 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! Let op: er zijn al meer 

dan 250 aanmeldingen, dus nog maar een beperkt aantal plekken over.  

 

- 4 oktober VVAK Lustrumcongres 50 jaar vertrouwensartsen 

 
 

  

https://www.losgio.nl/nieuws/actueel/233-duurzaamheidsprijs-binnen-de-public-health
https://www.losgio.nl/nieuws/actueel/233-duurzaamheidsprijs-binnen-de-public-health
mailto:planetaryhealth.djamg@gmail.com
mailto:dejongebedrijfsarts@gmail.com
mailto:communicatie@losgio.nl


 
Vacatures 

- Workshop geven op het Basisartsencongres 

Samen met de zusterverenigingen (LOVAH, VASON, VAAVG) mag het LOSGIO een 

workshop verzorgen over werken als arts buiten het ziekenhuis. Helaas is degene die 

namens LOSGIO de workshop zou verzorgen verhinderd. We zoeken daarom een 

nieuwe enthousiaste ambassadeur van de sociale geneeskunde, die graag 

samenwerkt met vertengenwoordigers van de andere zusterverenigingen in de 

voorbereiding. Mail bij interesse naar voorzitter@losgio.nl 

 

- Deelname stand De Jonge Arts M+G op het Basisartsencongres 

Vertel jij graag over het mooie vak arts Maatschappij en Gezondheid? Vanuit De Jonge 

Arts Maatschappij en Gezondheid zijn we op zoek naar enthousiaste collega's die 

deze dag de stand willen bemannen om meer te vertellen over ons mooie vak. We 

zijn specifiek op zoek naar aios vanuit de profielen IZB en JGZ (dit mag zowel 1e als 2e 

fase zijn). Wil je meer weten of je aanmelden, stuur een mail naar djamg-

pr@losgio.nl. 

 

Benieuwd naar de andere openstaande vacatures? Bekijk ze via 

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

 

Zelf bijdragen aan de nieuwsbrief 

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. 

 

 

Met sociale groet, 

Het LOSGIO-bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@losgio.nl
mailto:djamg@losgio.nl
mailto:djamg@losgio.nl
https://www.losgio.nl/vacatures
mailto:communicatie@losgio.nl

