ORGANISATIESTRUCTUUR
NEDERLANDSE VERENIGING VAN ARTSEN VOOR
MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE

ORGANISATIE-STRUCTUUR
Missie NVAMG
De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG) is een wetenschappelijke
beroepsvereniging met de volgende missie:
1. De NVAMG is de vereniging van artsen gespecialiseerd in klachten van en gerelateerd aan het
bewegingsapparaat.
2. De NVAMG wil de kwaliteit van het vak in de meest brede zin bevorderen en de belangen van de MSK-artsen
behartigen.
3. Doel van de specifieke benadering van de MSK arts is de mensen beter te laten functioneren.
Doelstellingen NVAMG
De vereniging heeft als doel:
- Het bevorderen van de MSK-geneeskunde in de ruimste zin van het woord;
- Het behartigen van de belangen van de leden;
- Het realiseren van een volwaardige opleiding;
- Het bevorderen en het bewaken van de kwaliteit bij de beoefening van de MSK-geneeskunde;
- Stimuleren wetenschappelijk onderzoek;
- Het instellen, in stand houden en/of het in beheer hebben van een kwaliteitsregister en bevorderen dat deze
door een onafhankelijke rechtspersoon wordt beheerd;
- Het bevorderen van de instelling en handhaving van een klachtenregeling;
- Het verkrijgen van een maatschappelijke erkenning;
- En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten en activiteiten;
b. Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de opleiding en de beroepsuitoefening in brede zin, onder
meer door het organiseren en accrediteren van nascholing en het uitvoeren van (praktijk)visitaties;
c. Het bevorderen en bewaken van de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een adequate MSK-geneeskundige
beroepsuitoefening onder meer door middel van het vertegenwoordigen van haar leden bij alle daarvoor van
belang zijnde instanties, de overheid daaronder begrepen;
d. Het streven naar reguliere erkenning middels een profielregistratie d.m.v. het voldoen aan alle eisen die aan de
daaraan verbonden status toebehoren
e. Het verzamelen van gegevens en het opstellen van MSK-geneeskundige richtlijnen;
f. Het contacten leggen en onderhouden met gelijksoortige buitenlandse instellingen;
g. Alle wettige middelen, waardoor de gelegenheid tot beoefening van MSK geneeskunde wordt verruimd en haar
ontwikkeling wordt bevorderd.
Structuur NVAMG
De structuur van de NVAMG en de taakverdeling van de bestuursleden zijn opgehangen aan deze doelen.
Het NVAMG bestuur heeft onderstaande commissies ingesteld om eerdergenoemde doelen te kunnen bereiken:
- Accreditatiecommissie
- Commissie kwaliteit
- Commissie nascholing
- Consilium
- Sollicitatiecommissie
- Commissie wetenschap
- Werkgroep Richtlijnen
- Registratiecommissie
- College van Beroep
Daarnaast is een kascommissie ingesteld (statutair verplicht).
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De volgorde van de commissies in de kolommen is willekeurig en geeft geen hiërarchie aan.
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Bestuur
Doel
Realisatie van de doelstellingen uit het overzicht bestuurs- en commissie activiteiten 2021
Samenstelling en benoeming
Het bestuur bestaat uit een door de ALV te bepalen aantal - van tenminste drie personen.
De bestuursleden worden benoemd door de ALV uit de gewone leden (Statuten – artikel 9)
Rooster van aftreden
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van
aftreden. De aftredende is eenmalig terstond herkiesbaar (Statuten – artikel 10)
Rooster van aftreden: zie NVAMG491
Huidige leden
Voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Michiel Schepers
Marianne Welten
Gerard Pronk
Dick de Haan
Lijda Kaya

eerste termijn
20-11-2022
27- 03-2022
24- 03-2024
28- 03-2021
24- 03-2024

tweede termijn
20-11-2025
27-03-2025
24-03-2027
28-03-2024
24-03-2027

Taakverdeling
Michiel Schepers:
Profielregistratie
Externe contacten: zorgverzekeraars
Marianne Welten:
Financiën
Dick de Haan:
Richtlijnen
Wetenschap
Lijd Kaya
Commissie kwaliteit
Allen:
Implementatie profielregistratie
Consilium

Taken en bevoegdheden
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Het bestuur is behoudens de beperkingen volgens de statuten belast met het besturen van de vereniging. Het
bestuur geeft leiding aan en streeft naar de realisatie van de doelstellingen van de vereniging. (Statuten – artikel
11)
Het bestuur bekrachtigt voordracht commissieleden.
Werkwijze
Het bestuur vergadert zo vaak als zij dit nodig acht (Statuten – artikel 12.1).
Verslaglegging
De notulen van de bestuursvergaderingen kunnen door elk gewoon en rustend lid ter inzage worden opgevraagd
(Statuten, artikel 12.3)
Van elke bijeenkomst wordt een verslag en actielijst gemaakt.
Ondersteuning
Het bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door Anja Bruinsma.
Op het secretariaat zijn werkzaam: Danny de Beer en Jasper Verkuil
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Financiële commissie
Doel
De financiële commissie brengt aan de ledenvergadering verslag uit over de jaarrekening en verantwoording van
het bestuur.
Samenstelling en benoeming
De ALV benoemt uit de gewone leden een kascommissie – van ten minste twee personen, die geen deel uit mogen
maken van het bestuur (Statuten, artikel 18.3)
Rooster van aftreden
Kascommissieleden kunnen maximaal drie jaar achtereenvolgend worden benoemd (Statuten, artikel 18.5).
Huidige leden
Lid
Astrid de Vries (november 2020)
Lid
Theo Genee (november 2020)
Lid
William van den Luijtgaarden (november 2019)
Taken en bevoegdheden
- De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen (Statuten, artikel 18.3)
- Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan (Statuten, artikel 18.4).
- De kascommissie krijgt inzage in alle financiële zaken en stukken tenminste 6 weken voor de datum van de
jaarvergadering (Huishoudelijk reglement, artikel 6.1)
Werkwijze
De kascommissie vergadert minimaal 1x per jaar.
Verslaglegging
Het verslag van een vergadering wordt voorgelegd aan het bestuur.
Ondersteuning
De commissie wordt ondersteund door het secretariaat NVAMG.
Bijzondere bepalingen
--
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Hoge kwaliteit MSK-handelen
Commissie kwaliteit
Doel
Het uitvoering geven aan het kwaliteitsbeleid van het musculoskeletaal geneeskundig handelen in de
beroepspraktijk. De activiteiten van de commissie kwaliteit worden beschreven in het document bestuurs- en
commissie activiteiten en het stappenplan profielregistratie
Samenstelling en benoeming
De voorzitter wordt door het bestuur (of ALV) in functie benoemd en dient een gewoon lid van de vereniging te zijn
(Statuten, artikel 19.4). De commissie zoekt nieuwe commissieleden en draagt deze voor aan het bestuur voor
bekrachtiging. Commissieleden kunnen indien dit voor het onderwerp relevant is ook andere dan gewone leden en
ook niet-leden van de vereniging zijn. In de commissie hebben zij alleen een adviserende stem (Statuten, artikel
19.5)
Rooster van aftreden
Elk commissielid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af en is totaal twee keer herkiesbaar (totale zittingsduur
van een commissielid is dus maximaal 9 jaar).
Huidige leden
Voorzitter
Waarnemend voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

Matthijs van der Zanden
Bert Mentink
Jan Galesloot
Han Koert Veerman
Cornelie Noothoven
Lijda Kaya

Taken en bevoegdheden
- Het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleidsplan gebaseerd op het visie document 2020-2025 van de Federatie
Medische Specialisten rekening houdend met de uitgangspunten zoals benoemd in de gedragsregel ‘de arts en
de niet reguliere behandelwijze’ en aansluitend bij het kwaliteitsbeleid van de KNMG.
- De commissie is bevoegd om werkgroepen in te stellen die gedeelten uit het kwaliteitsbeleid gaan uitvoeren.
- De commissie geeft feedback op de door de commissie richtlijnen ontwikkelde richtlijnen, protocollen en
standaarden alvorens deze aan het bestuur worden voorgelegd, waarna definitieve vaststelling door ALV
geschiedt.
- De commissie pakt de rol op van centrale VIM commissie zoals beschreven in NVAMG2537.
Werkwijze
De commissie kwaliteit vergadert zo vaak als zij dit nodig acht.
Verslaglegging
Het verslag van de commissievergadering wordt voorgelegd aan het bestuur wanneer het bureau het zinvol acht.
Daarnaast komt er een samenvatting van de vergadering in het maandnieuws en wordt de voortgang, indien
relevant, toegelicht op de ALV.
Ondersteuning
De commissie wordt ondersteund door het bureau. Vanuit deze rol zal zij ook de Centrale VIM commissie
ondersteunen.
Bijzondere bepalingen
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Werkgroep Richtlijnen
Doelstelling:
Het bestuur van de NVAMG wil in het kader van uniformering van de MSK-zorg en verdere professionalisering van
het vak zorgdragen voor totstandkoming en implementatie van mono- en multidisciplinaire richtlijnen. De
activiteiten van de werkgroep zijn uitgewerkt in document NVAMG3019.
Samenstelling en benoeming:
De werkgroep richtlijnen wordt ingesteld door het bestuur van de NVAMG. De benoeming van de leden geschiedt
door het bestuur op voordracht van de werkgroep. Er dient minimaal een bestuurslid deel uit te maken van de
werkgroep.
Rooster van aftreden
Elk lid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af en is totaal twee keer herkiesbaar (totale zittingsduur van een
commissielid is dus maximaal 9 jaar).
De huidige leden van de werkgroep zijn:
Voorzitter:
Dick de Haan
Leden:
Kasper Huetink
Jan Galesloot
Jan Mens
Werkplan:
In het kader van de professionalisering is het belangrijk om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij bestaande
richtlijnen van aanpalende specialisten. Daarna kan gefocust worden op het ontwikkelen van eigen richtlijnen,
mocht dat dan nog noodzakelijk zijn.
Werkwijze
De commissie kwaliteit vergadert zo vaak als zij dit nodig acht.
Verslaglegging
Het verslag van de werkgroepvergadering wordt voorgelegd aan het bestuur wanneer het bureau het zinvol acht.
Daarnaast komt er een samenvatting van de vergadering in het maandnieuws en wordt de voortgang, indien
relevant, toegelicht op de ALV.
Ondersteuning
De werkgroep wordt ondersteund door het bureau.
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Accreditatiecommissie
Doel
Uitvoering geven aan het besluit inzake de eisen en voorwaarden betreffende de herregistratie van artsen MSK
De huidige activiteiten van de accreditatiecommissie zijn beschreven in document overzicht bestuurs- en
commissieactiviteiten en het stappenplan tbv profielregistratie
Samenstelling en benoeming
De voorzitter wordt door het bestuur (of ALV) in functie benoemd en dient een gewoon lid van de vereniging te zijn
(Statuten, artikel 19.4).
De commissie zoekt nieuwe commissieleden en draagt deze voor aan het bestuur voor bekrachtiging.
Commissieleden kunnen indien dit voor het onderwerp relevant is ook andere dan gewone leden en ook niet-leden
van de vereniging zijn. In de commissie hebben zij alleen een adviserende stem (Statuten, artikel 19.5)
Rooster van aftreden
Elk commissielid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af en is totaal twee keer herkiesbaar (totale zittingsduur
van een commissielid is dus maximaal 9 jaar).
Huidige leden
Voorzitter
Alco de Haas
Lid
Madeleine Bolsius
Lid
Noemi van Zon
Taken en bevoegdheden
- Het operationaliseren van het accreditatie-beleid zoals vastgesteld door ALV
- Het daadwerkelijk accrediteren van activiteiten.
- Het adviseren van bestuur over deskundigheid bevorderende activiteiten, te accrediteren buitenlandse
congressen, cursussen en andere zaken betreffende accreditatie en herregistratie.
- Het ontwikkelen van voorwaarden waaraan de inhoud van deskundigheidsbevordering dient te voldoen.
- Het bewaken van de uitvoering intercollegiale toetsing.
Werkwijze
De commissie komt minimaal tweemaal per jaar bijeen.
Verslaglegging
Het verslag van een commissievergadering wordt voorgelegd aan het bestuur wanneer het bureau het zinvol acht.
Daarnaast komt er een samenvatting van de vergadering in het maandnieuws en wordt de voortgang, indien
relevant, toegelicht op de ALV.
Ondersteuning
De commissie wordt ondersteund door het secretariaat NVAMG.
Bijzondere bepalingen
- De commissie moet zich toetsen aan normen en criteria die zijn vastgesteld door het College OMG in het
kaderbesluit OMG1
- Gebruikelijk binnen de medisch specialisten is dat de accreditatiecommissie vaak gepositioneerd als een
werkgroep en vallend onder commissie kwaliteit. Bij de NVAMG is dat (nog) niet het geval.

1

Het kaderbesluit OMG zal na instemming van de ALV worden vervangen door het kaderbesluit CGS
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Consilium
Doel
Het inrichten en implementeren van initiële opleiding MSK-geneeskunde
De huidige activiteiten van het Consilium zijn beschreven in document overzicht bestuurs- en commissieactiviteiten,
het stappenplan tbv profielregistratie en het kaderbesluit CGS
Samenstelling en benoeming
De voorzitter wordt door het bestuur (of ALV) in functie benoemd en dient een gewoon lid van de vereniging te zijn
(Statuten, artikel 19.4).
De commissie zoekt nieuwe commissieleden en draagt deze voor aan het bestuur voor bekrachtiging.
Commissieleden kunnen indien dit voor het onderwerp relevant is ook andere dan gewone leden en ook niet-leden
van de vereniging zijn. In de commissie hebben zij alleen een adviserende stem (Statuten, artikel 19.5)
Huidige leden
Voorzitter
Leden

Leonie Seebregts
alle opleiders

Taken en bevoegdheden
De taken en verantwoordelijkheden zijn neergelegd in het kaderbesluit OMG * 2
Werkwijze
Het Consilium vergadert zo vaak als zij dit nodig acht.
Verslaglegging
Het verslag van een commissievergadering wordt voorgelegd aan het bestuur wanneer het bureau het zinvol acht
Daarnaast komt er een samenvatting van de vergadering in het maandnieuws en wordt de voortgang, indien
relevant, toegelicht op de ALV.
Ondersteuning
Het consilium wordt door een als externe onderwijskundige geadviseerd.
Het Consilium wordt door het secretariaat NVAMG ondersteund.

2

Het kaderbesluit OMG zal na instemming van de ALV worden vervangen door het kaderbesluit CGS
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Commissie nascholing
Doel
Het inrichten van een nascholingsprogramma voor de leden van de NVAMG welk programma niet valt onder de
initiële opleiding MSK.
De activiteiten van de commissie nascholing zijn beschreven in in document overzicht bestuurs- en
commissieactiviteiten en het stappenplan tbv profielregistratie
Samenstelling en benoeming
De voorzitter wordt door het bestuur (of ALV) in functie benoemd en dient een gewoon lid van de vereniging te zijn
(Statuten, artikel 19.4).
De commissie zoekt nieuwe commissieleden en draagt deze voor aan het bestuur voor bekrachtiging.
Commissieleden kunnen indien dit voor het onderwerp relevant is ook andere dan gewone leden en ook niet-leden
van de vereniging zijn. In de commissie hebben zij alleen een adviserende stem (Statuten, artikel 19.5)
Rooster van aftreden
Elk commissielid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af en is totaal twee keer herkiesbaar (totale zittingsduur
van een commissielid is dus maximaal 9 jaar).
Huidige leden
Lid
Lid
Lid
Lid

Lizzy Adeler
Nando Liem
Luuc de Koning
Han Tan

De commissie heeft geen vaste voorzitter maar verdeelt de taken per nascholing
Taken en bevoegdheden
- 3x per jaar een inhoudelijk programma samenstellen voor de NVAMG nascholing, waarbij aangesloten wordt
bij de inhoud van de opleiding en de herregistratie eisen van de RAMG.
o Benaderen en vastleggen van sprekers voor de NVAMG nascholing.
o Het leveren van een dagvoorzitter voor de NVAMG nascholing die zorgt dat programma goed
verloopt.
- Het beter op de kaart zetten en beter integreren van de Musculoskeletale Geneeskunde in de reguliere
geneeskunde
- Het vinden van aansluiting in de reguliere geneeskunde d.m.v. bepaalde sprekers.
- Het brengen van nieuwe informatie in de groep (buiten bewegingsapparaat omg/mg benadering en discussie
over evidence-based medicine).
- Het kiezen van onderwerpen die verdiepen en leerzaam zijn en daarnaast praktisch toepasbaar in toegepaste
kennis in de dagelijkse praktijk. Oftewel pragmatische en up-to-date onderwerpen ipv exceptionele beelden of
benaderingen.
Werkwijze
De commissie nascholing komt minimaal 3x per jaar bij elkaar. In principe ongeveer een maand na de nascholing
om deze te kunnen evalueren en afspraken te maken voor de volgende nascholing.
Er vindt geen verslaglegging plaats van de vergaderingen.
De nascholingen worden geëvalueerd en het resultaat hiervan wordt vastgelegd.
Ondersteuning
De commissie wordt ondersteund door het secretariaat NVAMG.
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Sollicitatiecommissie
Doel
Het doel wordt bereikt door het vaststellen of een kandidaat geschikt is om opgeleid te worden tot MSKDe activiteiten van de sollicitatiecommissie zijn beschreven in document overzicht bestuurs- en
commissieactiviteiten en het stappenplan tbv profielregistratie
Samenstelling en benoeming
De voorzitter wordt door het bestuur (of ALV) in functie benoemd en dient een gewoon lid van de vereniging te zijn
(Statuten, artikel 19.4).
De commissie zoekt nieuwe commissieleden en draagt deze voor aan het bestuur voor bekrachtiging.
Commissieleden kunnen indien dit voor het onderwerp relevant is ook andere dan gewone leden en ook niet-leden
van de vereniging zijn. In de commissie hebben zij alleen een adviserende stem (Statuten, artikel 19.5)
De sollicitatiecommissie bestaat minimaal uit:
 vertegenwoordiger vanuit orthomanipulatie
 vertegenwoordiger vanuit manipulatie
Per kandidaat kan de commissie met 1 of 2 personen worden uitgebreid.
Rooster van aftreden
Elk commissielid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af en is totaal twee keer herkiesbaar (totale zittingsduur
van een commissielid is dus maximaal 9 jaar).
Huidige leden
Lid
Ravin Badloe (april 2021)
Lid
Frank de Vet
Lid
Carolien Sibbing
Taken en bevoegdheden
 Het voeren van een sollicitatiegesprek met de kandidaat aio.
 Het besluiten of kandidaat wel of niet opleidingswaardig is.
Werkwijze
 Bij binnenkomst van een sollicitatieformulier plant het secretariaat in overleg met de commissieleden een
sollicitatiegesprek.
 Het secretariaat verzorgt de correspondentie met de kandidaat.
 Na afloop van het sollicitatiegesprek besluit de commissie of (1) de kandidaat wordt toegelaten tot de
opleiding, (2) een definitieve beslissing wordt genomen na consultatie van enkele opleiders, (3) de
kandidaat direct wordt afgewezen.
Verslaglegging
Het besluit van de sollicitatiecommissie wordt schriftelijk aan het Consilium gemeld.
Ondersteuning
De commissie wordt ondersteund door het secretariaat NVAMG.
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Wetenschappelijke onderbouwing
Commissie wetenschap
Doel
Het door middel van een wetenschappelijke data de meerwaarde in het zorgveld en de maatschappelijke waarde
van het vak Musculoskeletale Geneeskunde onderbouwen. De activiteiten van de commissie wetenschap zijn
beschreven in in document overzicht bestuurs- en commissieactiviteiten en het stappenplan tbv profielregistratie
Samenstelling en benoeming
De voorzitter wordt door het bestuur (of ALV) in functie benoemd en dient een gewoon lid van de vereniging te zijn
(Statuten, artikel 19.4).
De commissie zoekt nieuwe commissieleden en draagt deze voor aan het bestuur voor bekrachtiging.
Commissieleden kunnen indien dit voor het onderwerp relevant is ook andere dan gewone leden en ook niet-leden
van de vereniging zijn. In de commissie hebben zij alleen een adviserende stem (Statuten, artikel 19.5)
Rooster van aftreden
Elk commissielid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af en is totaal twee keer herkiesbaar (totale zittingsduur
van een commissielid is dus maximaal 9 jaar).
Huidige leden
Voorzitter:
Leden:
Adviseur:

Kasper Huetink
Dick de Haan
Wouter Schuller
Diederik Groot
Hanneke Klopper

Taken en bevoegdheden
 De huidige wetenschappelijke data omzetten in bruikbare informatie die de meerwaarde van de MSKgeneeskunde kan onderbouwen en versterken
 D.m.v. wetenschappelijk onderzoek aansluiting krijgen bij het reguliere veld. Dit kan alleen met medewerking
van reguliere verwijzers (b.v. pijnpoli) en met ondersteuning van een regulier onderzoeksinstituut
(bijvoorbeeld EMGO)
 Om de onder vorige bullet genoemde relaties te bestendigen kunnen door de commissie wetenschap (externe)
fondsen worden geworven.
 De commissie wetenschap faciliteert wetenschappelijk onderzoek in de vereniging. Dit kan door het zelf
organiseren van cursussen in onderzoek doen of door het accrediteren als vakspecifieke nascholing van
externe cursussen epidemiologie.
 De commissie wetenschap vindt het belangrijk dat de artsen i.o. een rol krijgen binnen het wetenschappelijk
onderzoek en ziet het als haar taak de artsen i.o. hierin te begeleiden.
 De commissie wetenschap breidt het onderzoeksnetwerk van de NVAMG uit. Er wordt heel veel onderzoek
naar rugklachten gedaan, maar er is weinig onderling overleg. Onderzoeken die hiervoor gebruikt kunnen
worden zijn de validiteit van onze diagnostiek, de effectiviteit van de (verschillende) behandelingen, en
fundamenteel onderzoek naar de achterliggende mechanismen.
Werkwijze
De commissie wetenschap vergadert zo vaak als zij dit nodig acht.
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Verslaglegging
Het verslag van een commissievergadering wordt voorgelegd aan het bestuur wanneer het bureau dit zinvol acht
Daarnaast komt er een samenvatting van de vergadering in het maandnieuws en wordt de voortgang, indien
relevant, toegelicht op de ALV.
Ondersteuning
De commissie wordt ondersteund door het secretariaat NVAMG.
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Maatschappelijke waarde
De organen die door het NVAMG bestuur zijn ingesteld voor de opleiding en registratie zijn
- Registratiecommissie NVAMG
- College van Beroep
Registratiecommissie
Huidige leden
Voorzitter
Henk Bultman
Lid
Constant Broekkamp
Lid
Vacature
College van Beroep
Huidige leden
Voorzitter
Mr. Paul Snijders
Lid
Mr. Bert Gravendeel
Lid
Caroline Sibbing
Lid
Eppe Keizer
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