
 
LOSGIO partner nieuwsbrief voor september 2021 

 

Beste partner, 

 

De afgelopen jaren is LOSGIO uitgegroeid tot een belangrijke partner in de beleidsvorming rond de 

opleiding en de toekomst van de sociaal geneeskundige vakgebieden. Om LOSGIO in de toekomst nog 

beter te positioneren en onze stem goed te kunnen laten horen hebben we besloten de structuur 

duidelijker neer te zetten. De 3 verschillende takken hebben elk een eigen commissie of netwerk voor 

onderwerpen die specifiek zijn voor het vakgebied.  

- BG: De Jonge bedrijfsarts  

- VG: A(N)IOS netwerk verzekeringsgeneeskunde 

- MG: De Jonge arts M+G 

 

LOSGIO is de verbinding met en tussen de 3 takken om zo gezamenlijk te kunnen profiteren van de 

inspanningen en de (aios) sociale geneeskunde steviger te positioneren.  

 

Binnen LOSGIO werken we in verschillende portefeuilles, namelijk communicatie, onderwijs, wetenschap, 

activiteiten en internationalisering. 

 

Hieronder een schematisch overzicht: 

 

 

Nieuws De Jonge Arts M+G (voorheen LOSGIO MG) 

De naam van LOSGIO MG zorgde in het veld voor veel onduidelijkheid. Na een peiling onder de aios-leden 

is besloten de naam te veranderen in De Jonge Arts M+G (DJAMG). We willen hiermee alle artsen in 

opleiding tot arts M+G (1e en 2e fase) vertegenwoordigen. 

 

Verder hebben AMBiZi en DJAMG besloten samen verder te gaan in de PR-commissie van De Jonge Arts 

M+G. Hiermee komt er een einde aan de naamvoering van het actiecomité AMBiZi, maar de goede 

inspanningen van dit comité zullen zeker zijn doorgang vinden. 

  



 
Bestuursleden 

Sinds de ALV 2021 ziet het bestuur er als volgt uit: 

 

 

    
Tijs Rutgers         Annemarie Bolt   Vionne van der Borden     Koen Gorgels 

Voorzitter        Vicevoorzitter/Onderwijs  Secretaris                Penningmeester 

   
Heleen ten Bruggencate Meertje Hallie   Louis Dukker 

Communicatie          Wetenschap                Algemeen bestuurslid 

 

Op de hoogte blijven? 

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. 

 

Hoe bereik je ons 

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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