ARTS MAATSCHAPPIJ & GEZONDHEID

MIDDENIN DE MA ATSCHAPPIJ

PROFIEL INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING
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 Infectieziektebestrijding er een is. Daarna kun
je je verder specialiseren tot Arts Maatschappij & Gezondheid (tweede fase).

Wat doet een arts infectieziektebestrijding?

keuzeonderwijs. Alle aspecten van de infectieziektebestrijding

De arts infectieziektebestrijding richt zich op het voorkómen van

worden in deze fase uitgediept: de theoretische onderbouwing van

infectieziekten, maar ook op een doelmatige bestrijding van

de verschillende infectieziekten, de preventie, het vroegtijdig

uitbraken van diverse besmettelijke ziekten. De artsen zijn eind

opsporen, de transmissie, de besmettingsweg en de behandeling.

verantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek in het kader

Je leert binnen welk kader het werk van de infectieziektebestrijding

van de infectieziektewet en voor de infectieziektesurveillance.

valt, welke netwerken er nodig zijn om een goede bestrijding op

Ze indiceren en regisseren de (grootschalige) interventies in de

te zetten en wat het nut is van surveillance. Hoe ontwikkel je een

infectieziektebestrijding. Infectieziektebestrijding bestaat uit de

geïntegreerd beleid en hoe zorg je dat dit efficiënt wordt uit

componenten bewaken (surveillance), beheersen (bestrijding van

gevoerd? Je volgt modules als risicocommunicatie, vaccinologie,

de verspreiding van besmettelijke ziekten) en beschermen (inter

outbreak-onderzoek en SOA-bestrijding. De opleiding is deels

ventie door middel van chemoprofylaxe, vaccinatie, hygiëne

theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht: je krijgt opdrachten

adviezen of anders). Artsen binnen dit profiel hebben een

die je toepast in je dagelijks werk. Meer over de profielopleiding

belangrijke netwerkfunctie tussen zowel professionals als publiek

lees je op www.nspoh.nl

en zijn veelal betrokken bij regionaal of landelijk onderzoek.
Doordat er sprake is van besmettelijke aandoeningen heeft het vak

Na de profielopleiding: specialiseren tot Arts M&G

een grote maatschappelijke relevantie. Het gaat nooit alleen om

Afronding van de eerste fase leidt tot registratie in het profiel

een enkele patiënt: er is altijd aandacht voor de omgeving.

Infectieziektebestrijding KNMG. Je kunt dan meteen aan de slag als

Hoe is de ziekte ontstaan? Wie zijn er bij betrokken? Wie lopen

arts in dit werkgebied. Daarnaast kun je de tweejarige tweede fase

er risico? En wat heeft dat voor invloed op de samenleving?

van de opleiding volgen tot arts Maatschappij en Gezondheid. Ook

Artsen infectieziektebestrijding werken bij GGD’en, bij landelijke

hier geldt dat je een aanstelling hebt bij een erkende opleidingsin

instellingen en onderzoeksinstituten. Meer informatie vind je op

stelling zoals een GGD. Het onderwijs richt zich op verdieping en

de site van de beroepsvereniging: www.infectieziekten.org

verbreding van de competenties en het accent ligt daarbij op beleid,
management en onderzoek. Na afronding van de tweede fase krijg

De opleiding: eerste fase profiel Infectieziektebestrijding

je de registratie Arts M&G (BIG registratie medisch specialist).

De eerste fase duurt twee jaar en volg je terwijl je een aanstelling

Daarmee ligt er een wereld aan mogelijkheden voor je open qua

hebt bij een erkende opleidingsinrichting zoals een GGD. Bij een

functies en instellingen waar je kunt werken. Maar waar je ook

parttime aanstelling wordt de opleiding evenredig verlengd.

voor kiest, één ding is zeker: als Arts M&G sta je middenin de

Naast de Sociaal Geneeskundige basismodulen, volg je profiel- en

maatschappij. En juist dat maakt het vak zo 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

