ARTS MAATSCHAPPIJ & GEZONDHEID

MIDDENIN DE MA ATSCHAPPIJ

PROFIEL SOCIAAL MEDISCHE
INDICATIESTELLING EN
ADVISERING
De opleiding Arts Maatschappij & Gezondheid is een integrale opleiding die
bestaat uit twee fasen van elk twee jaar. In de eerste fase kies je uit zeven
profielprogramma’s, waarvan Sociaal medische indicatiestelling en advisering
er een is. Daarna kun je je verder specialiseren tot Arts Maatschappij
& Gezondheid (tweede fase).
Wat doet een arts Sociaal medische indicatiestelling en

theoretische onderbouwing over de advisering op microniveau,

advisering?

analyse en verkenning van het werkveld. Je leert binnen welk kader

Artsen met dit profiel zijn werkzaam bij onder meer zorg

het werk van de beleidsadvisering valt, welke netwerken er nodig

verzekeraars, in het college voor zorgverzekeringen, bij GGD’en,

zijn om een goed beleid te formuleren, en wat de effecten zijn op

indicatieorganen, in de staf van zorginstellingen, bij defensie en

het regionale en landelijke netwerk. Hoe je samen met anderen

bij de inspectie Gezondheidszorg. De artsen die zich bezighouden

succesvol beleid kunt ontwikkelen en uitvoeren. Je volgt vakken,

met sociaal medische advisering en indicatiestelling toetsen of

zoals Wet werk en bijstand, Integrale maatschappelijke onder

degenen die een beroep doen op zorg of voorzieningen, daarop

steuning en Medische advisering in het kader van de Wmo. De

vanuit de wettelijke kaders of regelgeving aanspraak kunnen

praktijkscholing staat in de opleiding centraal. Je krijg opdrachten

maken. Zij onderzoeken of iemand in aanmerking komt voor

die je in je dagelijks werk toepast. Vanzelfsprekend onder profes

bijvoorbeeld een traplift of vervoersvoorziening, een gehandi

sionele begeleiding en met dito beoordeling. Meer over de

captenparkeerkaart, voor een indicatie voor hulp bij de persoon

profielopleiding lees je op www.nspoh.nl

lijke verzorging (PGB) of voor opname in een verpleeghuis. Het is
belangrijk dat zij op een onafhankelijke en toetsbare manier

Na de profielopleiding: specialiseren tot Arts M&G

werken, zodat schaarse collectieve middelen rechtvaardig verdeeld

Afronding van de eerste fase leidt tot deelregistratie in het profiel

worden. Een verantwoordelijke taak: als arts in dit profiel vervul je

Sociaal medische indicatiestelling en advisering. Daarna kun je de

dus een belangrijke rol in onze samenleving. Meer over het vak

tweejarige tweede fase van de opleiding volgen. Ook hier geldt

lees je op de site van de beroepsvereniging: www.vianieuws.nl

dat je een aanstelling hebt bij een erkende opleidingsinstelling
zoals een GGD. Bij een parttime aanstelling wordt de opleiding

De opleiding: eerste fase profiel Sociaal medische

evenredig verlengd. Deze fase is profieloverstijgend en heeft een

indicatiestelling en advisering

M&G-breed karakter. Het onderwijs richt zich op verdieping en

De eerste fase duurt twee jaar en doorloop je terwijl je werkzaam

verbreding van de competenties en het accent ligt daarbij op

bent bij een erkende opleidingsinrichting, zoals een GGD.

beleid, management en onderzoek. Na afronding van de tweede

Bij een parttime aanstelling wordt de opleiding evenredig verlengd.

fase krijg je de registratie Arts M&G (BIG registratie medisch

Naast de Sociaal Geneeskundige basismodulen, volg je profiel-

specialist). Daarmee ligt er een wereld aan mogelijkheden

en keuzeonderwijs. Het onderwijs sluit aan op de belangrijkste

voor je open qua functies en instellingen waar je kunt werken.

ontwikkelingen in het werkveld en is gericht op de dagelijkse

Maar waar je ook voor kiest, één ding is zeker: als Arts M&G

praktijk. Alle aspecten van het beleidsontwikkelende en indicatie

sta je middenin de maatschappij. En juist dat maakt het vak zo

proces worden in deze opleiding uitgediept. Je krijgt een

boeiend en relevant.

MEER WETEN?: MEER OVER HET WERKEN ALS ARTS M&G LEES JE IN DE BROCHURE ‘ARTS MAATSCHAPPIJ
& GEZONDHEID. MIDDENIN DE SAMENLEVING’. INFORMATIE OVER DE DIVERSE PROFIELEN, OPLEIDING EN
OPLEIDINGSINSTITUTEN VIND JE OP DE WEBSITE: WWW.KAMG.NL

