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SECTIE OGGZ

Samenwerking in de OGGZ:
de zorgmijdende oudere
Op 14 Juni 2012 organiseert de NVAG sectie
OGGZ een studiemiddag over het thema
OGGZ en ouderen. Deze tweede middag gaat
de aandacht uit naar een specifieke doelgroep,
de zorgmijdende oudere. De rode draad zal de
samenwerking zijn tussen de vele professionals die betrokken zijn bij de zorg voor deze
doelgroep. Aan de hand van een casus/
doelgroep vertellen een aantal professionals
over onderzoek, samenwerking in de praktijk.
Hiervoor nodigen we onder andere deelnemers
uit vanuit de thuiszorg, de GGD, (bemoeizorg,
vroegsignalering en preventie), de GGZ
(ouderen psychiatrie), de huisarts en de welzijnsorganisatie.
We hebben een aantal sprekers bereid gevonden te vertellen over hun OGGZ-casus. Zo zal
Emma Struis vertellen over haar onderzoek als
verpleegkundig specialist GGZ i.o. en werkzaam bij de GGD Midden Nederland. Ineke

Brugmans, verpleegkundige, vertelt over de
ervaringen bij Grijs Genoegen van het Leger
des Heils en Marith Rebel zal u meenemen in
haar ervaring als huisarts in Amsterdam. Nieske Heerema, specialist ouderenzorg, vertelt
samen met een geriatrisch verpleegkundige
over haar ervaringen met sociaal kwetsbare
ouderen. Als afwisseling, leest de schrijver Leo
van Erp uit zijn boek ‘Op zoek naar een mens’.
U bent van harte welkom op 14 juni van 13:30
tot 17:00 in de Domus Medicus. Accreditatie
wordt aangevraagd voor de SGRC, de HVRC
en het Kwaliteitsregister V&V.
De kosten voor de middag bedragen €50,-.
Deelnemers krijgen het boek van Leo van Erp
gratis mee naar huis. U kunt zich alleen inschrijven via de website van de NVAG. Bij betaling via Ideal vóór 1 juni krijgt u een korting
van €10,00. Klik op de link om u op te geven:
www.nvag.nl
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Nieuws

De NVAG is de wetenschappelijke vereniging
van artsen Maatschappij en Gezondheid
(M&G) werkzaam in beleid, management en
onderzoek. Vanuit de NVAG is gestart met
een aparte sectie voor de OGGZ, de openbare geestelijke gezondheidszorg op initiatief
van artsen M&G, werkzaam in de OGGZ en
lid van de NVAG.

G4-user Nieuwsbrief

Met de oprichting van deze sectie willen de
initiatiefnemers de krachten bundelen van alle
professionals die werken in de gezondheidszorg gericht op de OGGZ-doelgroep of hiermee grote affiniteit hebben. Door verschillende activiteiten te organiseren beogen we een
bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering
van de OGGZ-zorg.
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar
en wordt samengesteld door leden van de
sectie OGGZ.

Onlangs kregen we de tweede nieuwsbrief
van de Academische werkplaats G4-USER
opgestuurd. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website : www.user-g4.nl

Licht in het Oosten
Een bekend verschijnsel: mensen uit Midden
en Oost Europa die in onze steden in een
schrijnende situatie belanden. Om dit groeiende probleem aan te pakken zijn in Utrecht en
Den Haag pilots gestart met Barka. Een Poolse organisatie bestaande uit ex daklozen
(peers) in combinatie met een maatschappelijk werker, die in Londen voor 1.500 landgenoten een gezonder bestaan in het land van
herkomst heeft gerealiseerd. Ook Amsterdam
wil met Barka aan de slag. Voor meer informatie zie de video: http://nos.nl/video

