
Nieuwe opleidingsstructuur arts Maatschappij en Gezondheid (M&G) 
 
Inleiding  
 
In 2016 heeft de minister van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over de opleidingen voor arts M&G. 
Dit naar aanleiding van de constatering dat er sprake is van achterblijvende instroom in de (vervolg-) 
opleidingen voor arts M&G. In de kamerbrief wordt voorgesteld om per 1-1-2018 over te gaan op landelijk 
werkgeverschap voor nieuwe Aio’s arts M&G. Zoals dit ook het geval is bij de opleiding tot huisarts, de 
opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en de opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten.  
 
Met de invoering van het landelijk werkgeverschap beoogd het ministerie van VWS zowel de instroom 
in de opleiding te verbeteren als ook de opleiding kwalitatief te verbeteren. Daarbij wil ze het vak van 
arts M&G attractiever maken, het imago van het vak verhogen en een impuls geven aan de 
academisering van de opleiding. De ingangsdatum van het landelijk werkgeverschap is verschoven van 
1-1-2018 naar 1-1-2019 en is belegd bij de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen (SBOH). 
 
Instroom opleiding 
 
Het Capaciteitsorgaan (adviseert ministerie van VWS) stelt op basis van de te verwachten 
zorgbehoefte ramingen op voor de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals in de zorg. De 
ramingen vormen de basis voor het bepalen van de benodigde instroom in opleidingen en 
vervolgopleiding binnen de zorgsector. Volgens de ramingen van het Capaciteitsorgaan zijn de 
beoogde aantallen Aio’s arts M&G die moeten gaan instromen in de (vervolg-)opleidingen als volgt: 
 
Opleiding Instroom in personen 

Jeugdarts 1e fase 102 
Jeugdarts 2e fase 40 
Medisch milieukundige 1e fase 2 
Medisch milieukundige 2e fase 2 
Arts infectieziektebestrijding 1e fase 20 
Arts infectieziektebestrijding 2e fase 16 
Arts tuberculosebestrijding 1e fase 2 
Arts tuberculosebestrijding 2e fase 2 

 
Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van GGD’en om zorg te dragen voor het opleiden van 
voldoende artsen M&G. Gelet op de beoogde instroom is GGD Fryslân voornemens om structureel 3 
Aio plaatsen voor de opleiding jeugdarts en 1 Aio plaats voor de opleiding arts infectieziektebestrijding 
beschikbaar te stellen. Met het structureel beschikbaar stellen van dit aantal plaatsen neemt GGD 
Fryslân haar verantwoordelijkheid voor het opleiden van voldoende artsen M&G voor nu en de 
toekomst. 
 
GGD Fryslân zal geen opleidingsplaatsen beschikbaar stellen voor de opleidingen medisch 
milieukundige en arts tuberculosebestrijding. Voor deze opleidingen is sprake van een zeer geringe 
instroom op landelijk niveau. Gelet op het gezondheidsprofiel van Fryslân zal GGD Fryslân zeer 
waarschijnlijk geen Aio toegewezen krijgen. De verwachting is overigens dat voor de opleidingen 
medische milieukundige en arts tuberculosebestrijding een landelijke verdeling van kosten over 
GGD’en zal worden afgesproken (vanuit het oogpunt van gezamenlijke verantwoordelijkheid). 
 
Financieel 
 
De Aio’s die starten in 2019 met één van de opleidingen arts M&G komen in dienst van de SBOH. 
Afhankelijk van de fase van de opleiding worden de Aio’s voor 9 maanden of 6 maanden geplaats bij 



een GGD. Voor de GGD betekent de plaatsing van een Aio dat hij/zij bovenformatief is. De Aio is 
inzetbaar voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden. De mate waarin is afhankelijk van de 
ervaring van de Aio en de fase van de opleiding. Voor deze productieve arbeid brengt de SBOH een 
vergoeding in rekening bij de betreffende GGD. Gemiddeld bedraagt de vergoeding die de SBOH in 
rekening brengt € 25.000 per geplaatste Aio. Het beschikbaar stellen van 4 Aio plaatsen betekent 
derhalve een structurele kostenpost van € 100.000. 
 
Voor de huidige Aio’s is een overgangsregeling van toepassing. Zij blijven in dienst bij hun huidige 
werkgever en kunnen hun opleiding afronden volgens de ‘oude’ opleidingsstructuur. De kosten van de 
huidige Aio’s worden gedekt vanuit een subsidie van de SBOH.  
 
Besluit 
 
Gelet op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van GGD’en voor het zorgdragen voor het opleiden 
van artsen M&G wordt voorgesteld om: 
• structureel 3 Aio plaatsen JGZ en 1 Aio plaats IZB beschikbaar te stellen voor het plaatsen van 

Aio’s door de SBOH. 

• de structurele kosten voor het beschikbaar stellen van deze opleidingsplaatsen ad € 100.000 als 

uitzetting op te nemen in de kaderbrief voor 2020. 

 


