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Beleidsplan 2016-2020 
 
De Vereniging voor Epidemiologie (VvE) is een wetenschappelijke vereniging op het 
gebied van de Epidemiologie, opgericht in 1986. Het is met 1150 leden, één van de 
grootste verenigingen binnen de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen. 
 
De VvE formuleert in deze notitie haar beleid voor de komende vijf jaar (2016-2020). Op 
deze manier wil zij, ten eerste aan de leden, maar ook aan andere betrokkenen en 
belangstellenden, het beleid en de doelen van de vereniging uitdragen. Naast het 
beleidsplan wordt elk jaar een actiepuntenplan geformuleerd, waarin aangegeven wordt op 
welke wijze de VvE de in het beleidsplan geformuleerde doelen wil te bereiken. 
 
De VvE heeft als missie zich in te zetten voor het bevorderen van epidemiologisch 
onderwijs en adequate uitvoering van epidemiologisch onderzoek in Nederland en (vanaf 
2015) Vlaanderen. 
 
Het beleidsplan voor 2016-2020 richt zich op drie speerpunten: 
 

1. Bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderzoek 
2. Bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderwijs 
3. Binden en verbinden van de epidemiologische gemeenschap 

 
1. Bevorderen van de kwaliteit en transparantie van epidemiologisch onderzoek 

Nadat de VvE in de vorige periode een focus had op epidemiologisch onderwijs, wil de VvE 
zich in de periode 2016-2020 richten op onderzoek. ‘Good Epidemiological Practice’ is de 
ruggengraat van ieder populatie gebonden onderzoek op het gebied van de 
gezondheidszorg, veelal gefinancierd door publieke middelen.  Richtlijnen voor Good 
Epidemiological Practice zijn reeds beschikbaar. Zie bijvoorbeeld de website van de 
International Epidemiological Association.  
Naast het uitdragen en stimuleren van deze richtlijnen ziet het bestuur grote waarde in het 
vergroten van transparantie en accountability van epidemiologisch onderzoek en hun 
beoefenaren.  Immers, epidemiologisch onderzoek kan een grote impact hebben. Het gaat 
vaak over de gezondheid van grote groepen mensen. Het is daarom van groot belang dat 
het onderzoek op een zodanige wijze wordt uitgevoerd en gerapporteerd dat het voor 
anderen uitermate goed te begrijpen is en op zijn waarde kan worden geschat. Hierbij 
speelt een grote rol dat de epidemioloog die het onderzoek uitvoert dit op een zo 
transparant mogelijke wijze doet, en zich hiervoor ook verantwoordelijk acht.  
 
De vereniging realiseert dit in het bijzonder door: 

a) Het uitvoeren van een inventarisatie van het draagvlak voor het vergroten van 
transparantie en accountability van epidemiologisch onderzoek   

b) Het voeren van een discussie over het belang van transparantie en accountability 
binnen de vereniging, bijvoorbeeld in Epistel en de WEON 

c) Na het doorlopen van de vorige punten, door het opstellen van een reeks 
aanbevelingen aan onze leden 

 
2. Bevorderen van de kwaliteit van epidemiologisch onderwijs 
Een belangrijke activiteit van de VvE blijft het bevorderen van de kwaliteit van het 
epidemiologisch onderwijs. De vereniging realiseert dit in het bijzonder door:  

a) De registratie van epidemiologen (A en B) 
b) Het verkennen van de mogelijkheid en haalbaarheid voor herregistratie van 

epidemiologen (A en B) 
c) Het benoemen van de opleiders Epidemiologie  en betrokkenheid vergroten door 

hen te betrekken bij inhoudelijke activiteiten van de VvE 
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d) Het visiteren en erkennen van de epidemiologie opleidingen in Nederland en 
Vlaanderen 

e) Het ondersteunen en stimuleren van epidemiologisch onderwijs in Nederland en 
Vlaanderen   

 
3. Binden en verbinden van de epidemiologische gemeenschap 
Binnen de vereniging is het ‘de epidemiologie’ die ons bindt. De toepassings-onderwerpen 
zijn echter zeer breed. Binden en verbinden is daarom een essentiële functie van de VvE. 
Het betreft o.a.:  

a) Het voeren van een specifiek PR beleid voor leden-binding 
b) Het vertegenwoordigen van de Nederlands en Vlaamse epidemiologen in binnen 

en buitenland. Voor de periode 2016-2020 staat de recente uitbreiding van de VvE 
naar Vlaanderen centraal. 

c) Het vervullen van een netwerkfunctie tussen epidemiologen door het bieden van 
een platform voor epidemiologen voor uitwisseling van kennis en ideeën en door 
organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten zoals het jaarlijkse congres, de 
WEON.  

d) Het vakgebied Epidemiologie aan ‘de buitenwereld’ tonen en onder de aandacht 
brengen / uitdragen wat de identiteit van het vakgebied Epidemiologie is 

e) Extra aandacht zal worden gericht op jonge epidemiologen 
 
 

Organisatie en werkwijze  

De VvE heeft een Algemeen Bestuur (AB) dat bestaat uit 13 bestuursleden (volgens de 
statuten dient het bestuur te bestaan uit minimaal 5 en maximaal 13 leden). De 
bestuursleden hebben zitting in het AB op persoonlijke titel en functioneren dus niet als 
vertegenwoordigers van de instelling of het instituut waar zij werkzaam zijn. Vacatures in 
het AB worden ingevuld middels open sollicitatie, waarbij wel voorkeur kan worden 
gegeven aan kandidaten met een specifieke achtergrond om een goede representatie te 
krijgen van de leden van de vereniging. Voor de samenstelling van het AB wordt gelet op 
spreiding in onder andere geslacht, geografische verdeling, soort instituut of instelling waar 
men werkzaam is, senioriteit, aard vooropleiding en soort epidemiologische 
werkzaamheden.  
 
Uit het AB is het Dagelijks Bestuur (DB) gevormd, bestaande uit de voorzitter, oud-
voorzitter of aanstaand voorzitter, secretaris en penningmeester. Het AB vergadert sinds 
2015 vijf keer per jaar, het DB tussendoor zo vaak als nodig. Binnen het AB is een 
portefeuilleverdeling met betrekking tot zaken die permanente aandacht vragen.  
 
De VvE is lid van de Federatie van Medische Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV) en 
van de Commissie Regelgeving van Onderzoek (COREON). Daarnaast is de VvE 
toehoorder bij de NPHF. 
 
Het bestuur wordt ondersteund door de VvE Werkgroepen, De VvE Werkgroepen werken 
op verzoek van het bestuur een bestuursstandpunt of een discussiestuk uit. Deze notitie 
wordt besproken in de algemene bestuursvergadering en zo nodig worden er acties 
uitgezet. Na voltooiing wordt de werkgroep opgeheven. Het aantal werkgroepen is 
afhankelijk van hoeveel projecten/vragen er spelen binnen de vereniging. De VvE 
werkgroep bestaat uit leden van de vereniging. De werkgroepen worden onder 
bovengenoemde onderwerpen ingedeeld. 
 
Sinds 2010 bestaan de VvE Focusgroepen. De VvE Focusgroepen organiseren minimaal 
een keer per jaar een bijeenkomst over een actueel onderwerp. Centraal staat dat leden 
van de VvE elkaar tijdens de bijeenkomsten kunnen ontmoeten en ideeën kunnen 

http://www.epidemiologie.nl/index.php?id=37
http://www.epidemiologie.nl/index.php?id=38
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uitwisselen (netwerkfunctie). De VvE wil de focusgroepen daarom faciliteren en 
tegemoetkomen met een financiële vergoeding.  
Het bestuur heeft de Commissie van Toezicht en Beoordeling Epidemiologie (CTB) 
ingesteld ten behoeve van de registratie tot epidemioloog. De registratie tot epidemioloog A 
valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de VvE; voor de registratie tot 
epidemioloog B is de VvE aangesloten bij de SMBWO. 
 
Sinds 2008 is door het bestuur van de VvE een visitatiecommissie ingesteld. Op verzoek 
van de opleiding zelf visiteert de visitatiecommissie de betreffende opleiding. De 
visitatiecommissie toetst in hoeverre een opleiding voldoet aan de registratie-eisen en 
brengt haar advies uit aan het bestuur van de VvE. Het bestuur besluit of de opleiding wel 
of niet erkend wordt als opleiding die voldoet aan de registratie-eisen van de VvE.   
 
De VvE heeft twee redacties: de redactie van Epistel en de redactie van de VvE website. 
Per jaar worden 11 Epistels uitgebracht; 10 digitale nummers en 1 papieren versie die in 
het teken staat van een speciale thema. De redactie van de VvE website beheert de 
website en draagt er zorg voor dat deze zo actueel mogelijk is. 
 
De VvE heeft een Europese vertegenwoordiger, die het bestuur op de hoogte houdt van 
ontwikkelingen in Europa en actief deelneemt aan overleggen (met zuster-organisaties) in 
Europees verband (i.h.b. de IEA-EEF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


