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Kwaliteitstafel: opfrissing

Kennisagenda bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde / meer-jaren programma 
gezamenlijke richtlijnen / aanbevelingen voor de opleiding / pilot met een 
academische werkplaats voor arbeid en gezondheid nieuwe stijl / magazine 
waarde / conclusie dat een ander financieringsmodel noodzakelijk is, met mede 
financiering vanuit de overheid, om het doel te bereiken: hybride financiering.

Doel van de kwaliteitstafel was vergroten instroom door bevorderen van een 
structurele kennisinfrastructuur en een duurzaam kwaliteitsbeleid om de 
aantrekkelijkheid van de vakken bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde 
te vergroten. Met daarbij een uitvoerbaar en gedragen model voor structurele 
financiering.

Resultaten



Kwaliteitstafel: opfrissing

.

Financieringsmodellen, waar hebben we het over?



Wat vond KoM belangrijk

Als deelnemer kerngroep KT en samen met OVAL voorzitter van de werkgroep opleiding

o Beschikking over voldoende aantal praktijkopleiders (ook ZZP-ers kunnen 
dan opleiden) 

o Meer ruimte voor stage voor met name preventie doeleinden en 
adviesvaardigheden.

Opleidingen:

o Dienstverband met de werkgever in plaats van een landelijk dienstverband 
voor de AIOS

o Hybride financiering met overheid

Waarmee:



Wat vond KoM belangrijk

o Stages ook eerste aanzet tot mogelijkheid voor specialisatie dan wel 

opdoen van bredere ervaring met andere werkwijzen dan bij de eigen 

werkgever.

o Meer ruimte voor onderzoek voor de AIOS die daar interesse voor heeft, 

met mogelijkheid tot combinatie met promotieonderzoek. 

Opleidingen:

o Dienstverband met de werkgever in plaats van een landelijk dienstverband

o Hybride financiering met overheid

Waarmee:



Wat vond KoM belangrijk

o Hiermee aansluiting te hebben op de opleiding en te plekke aanwezig te zijn 

voor onderwijs, zichtbaarheid op het podium in kader van instroom

o Sterkere aansluiting met onze andere vakbroeders binnen de gnk, ook hier 

zichtbaarheid, in kader van samenwerking.

Wetenschap:

o Op elke universiteit een vakgroep BGK. 

o Sterk wetenschappelijk fundament onder ons vak

Waarom op alle gnk faculteiten?



Hoe verder?

Opleiding: 

o Oprichting van een centraal regie orgaan samen met het ministerie, OVAL en 

KoM, NVAB, NSPOH/SGBO en LOSGIO met als doel monitoren en sturen op de 

instroom 

o Komende jaren een noodfonds en op lange termijn een opleidingsfonds. 

o Opleidingsfonds gericht op goede praktijkopleiding, stages (onze focus 

preventie) en onderzoek.

o Buiten onze directie invloed: aansluiting NSPOH/SGBO fysiek bij faculteiten om 

opleiding nog aantrekkelijker te maken en kruisbestuiving te hebben / selectie 

aan de voorkant anders



Hoe verder?

Wetenschap:

o Uitrol wetenschap (onderzoeksnetwerken) over de faculteiten en wetenschap 
meer richting preventie, nu veel invloed van patiënt verenigingen en richtlijnen, 
waardoor nadruk nog veel op medisch handelen dan wel gericht op 
aandoeningen. Met tevens een kwaliteitsfonds om het te financieren.



Hoe verder?

o Financiering van gederfde inkomsten (zoals Nivel doet in haar berekening) 
niet transparant. 

o Hybride financiering (i.p.v. volledig publiek) helpt om als markt in regie te 
blijven over de opleiding en de AIOS.

o Gezien de maatschappelijk brede opbrengsten is mee financieren van de 
overheid (collectief) op zn. plaats. Door werkgever de kosten te laten dragen 
de inzet in de praktijk van de AIOS voorkomen we ook varkenscyclus. 

o Medefinanciering door overheid geeft ruimte om te leren zonder grote 
commercie druk.

.

Financieringsmodel opleiding:
Kunnen ons vinden in de richting van het advies, zien voor nu geen meerwaarde in 
vervolgonderzoek over verdere invulling financiering en kiezen voor verdere 
onderhandeling met de partijen. 

Om rekening mee te houden:



Hoe verder?

o De overheid betaald voor het publieke belang: beschikbaarheid en kwaliteit. 
o Overheid heeft kosten zelf in de hand, niet afhankelijk van de marktinstroom, 

los v gederfde winst. 
o Door preventie beter op de kaart te krijgen kan SZW hiermee haar eigen kosten 

(declarabele stage preventie) verlagen. 
o Praktijkopleidingen kunnen met elkaar om AIOS concurreren door kwalitatief 

goede praktijkopleiding te bieden. 
o Daarnaast geen discussie over wel / niet mee laten betalen van dat deel van de 

markt wat zelf niet opleid (bv ZZP-ers) maar wel vergemakkelijken drempel voor 
een allen om op te leiden. Positieve stimulans.

Financieringsmodel opleiding:
KoM pleit voor 2 dienstverbanden: 1 met de werkgever voor praktijkdeel (incl. PO) 
en 1 met het opleidingsfonds voor opleiding en opleidingsdagen, stages. 

Waarom?


