OGGZ, een NVAG-speerpunt
Doet u mee aan het platform of een themagroep?
Inleiding
De NVAG-ledenvergadering heeft in de voorjaarsvergadering 2005 de openbare geestelijke
gezondheidszorg (OGGZ) benoemd tot een specifiek aandachtsgebied. De OGGZ past vanuit de
breedte van beleid, management, onderzoek en door de samenhang maatschappij & gezondheid
binnen de doelstelling van de NVAG.
Bij de profielontwikkeling voor de nieuwe opleiding arts M&G is het profiel OGGZ naast ons
profiel Beleid & Advies ontwikkeld. De competenties liggen dichtbij elkaar, maar in het profiel
OGGZ komen meer micro- en mesoaspecten aan bod en het kent meer kenniselementen uit de
(O)GGZ.
Het profiel OGGZ is nog niet erkend door de CSG, omdat de afstemming met de wetenschappelijke
verenigingen van de verslavingszorg-artsen en de sociaal-psychiaters nog moet worden afgerond.
Jaardag 2006 leidt tot platform
De succesvolle jaardag in november 2006 (doelgroep dak- en thuislozen centraal) heeft het bestuur
geïnspireerd een platform OGGZ op te starten.
Meerdere leden hebben al aangegeven bij een dergelijk platform betrokken te willen zijn. Zij komen
uit een rijke schakering invalshoeken die elkaar aanvullen en die de NVAG zo bijzonder maakt. Het
eigen raakvlak met en kennis van OGGZ-problematiek speelt hierbij een rol.
Doel platform OGGZ
Het creëren op meso- en macroniveau van samenhang en samenwerking op het terrein van de
OGGZ waarbij zowel de sociaal-geneeskundige als de maatschappelijke aspecten geïntegreerd aan
orde komen. De NVAG geeft invulling aan haar rol als wetenschappelijke vereniging.
Instrumenten
Een platform voor artsen betrokken bij het terrein van de OGGZ.
Een groepje ervaren bestuurders uit de NVAG-gelederen brengt de thema’s en de
discussiestukken onder de aandacht van de geëigende instanties en instellingen.
Toelichting
 Er bestaat op dit moment een lacune wat betreft de organisatie van de OGGZ; het veld is
versnipperd;
 De OGGZ vormt een belangrijk maatschappelijk probleem, meest in het oogspringend in de
grote steden, maar ook daarbuiten;
 De OGGZ is bij uitstek een terrein waarbij de competenties van de arts BMO van pas
komen (meso- en macroniveau);
 De OGGZ is bij uitstek een multidisciplinaire problematiek die de individuele sociaalgeneeskundige verenigingen overstijgt.
Doelgroep
De samenhang van de OGGZ als problematiek is primair een verantwoordelijkheid voor de
overheid. De gemeentelijke overheid is vanuit de WMO specifiek verantwoordelijk. De NVAG wil
de artsen die sociaal geneeskundig op dit terrein bezig zijn een platform bieden. Ook andere
disciplines zijn welkom als deelnemer als zij een kritische meerwaarde hebben voor het opzetten en
uitvoeren van een evenwichtig beleid op dit terrein.
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Werkwijze
 Leden van het platform worden primair gezocht binnen de NVAG; veel leden zijn ook lid
van andere verenigingen.
 Oprichting als een project voor voorlopig drie jaar.
 Voor verbreding van draagvlak en kennis worden daarnaast o.a. de volgende verenigingen
benaderd voor deelname aan het platform: AJN, VVAK, verslavingsartsen, sociale
psychiatrie, SPV’er, St. Opvang, Divosa, en andere organisaties die op landelijk niveau met
de OGGZ bezig zijn; NB: let op landelijke spreiding.
 Het platform kan voor specifieke onderwerpen werk/themagroepen instellen.
 Prioritering van de thema’s waarmee het platform aan de slag gaat zoals jeugd en gezin,
niet-verzekerden, suïcide, illegalen (taken van koppelingsfonds die worden ondergebracht
bij het CVZ).
 Functioneren als denktank; dit kan uitmonden in beleidsadviezen, publicaties, ingezonden
stukken, discussie op de website, enz.
 Bespreken van “niet bekwaam is niet bevoegd” in relatie tot (onderdelen van) de OGGZ.
 Faciliteren en stimuleren van onderzoek, zonder dat de NVAG daarbij een uitvoerende rol
op zich neemt.
 Zoeken van samenhang en samenwerking tussen allerlei lokale en landelijke initiatieven.
 Ieder kwartaal een bijeenkomst organiseren; secretariaat georganiseerd door het secretariaat
van de NVAG.
 Gebruikmaken van de website voor discussiefora op de verschillende onderdelen.
 Leesgroep voor artikelen van NVAG-leden en/of voor interessante artikelen en
ontwikkelingen.
Definitie OGGZ
Een citaat gehaald van Kennisnet: “De OGGZ omvat ‘alle activiteiten op het terrein van de
geestelijke volksgezondheid, die niet op geleide van een vrijwillige individuele hulpvraag tot stand
komen’ (NRV 1991).
Er worden drie verschillende definities gegeven van de doelgroep van de Openbare Geestelijk
Gezondheidszorg (OGGZ) in de beleidsbrief over de OGGZ van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uit 1997. Het ontbreken van een eenduidige definitie in
de beleidsbrief van VWS illustreert het probleem ....
Uit de literatuur blijkt dat er verwarring bestaat omtrent de kenmerken van de doelgroep. Er wordt
vaak gebruik gemaakt in onderzoek van een definitie die enerzijds (bijna) compleet is, maar te
veelomvattend is om werkzaam te zijn. Anderzijds wordt er gebruik gemaakt van een werkzame
definitie die niet volledig blijkt te zijn.
Naast de onvolledige afbakening van de doelgroep van de OGGZ, bestaan er. tevens verschillende
termen voor de doelgroep: “vrijzinnige vrijbuiters (Spierings 1998), verkommerden en verloederden
(Research voor Beleid 2002) en overlastgevende zorgmijders (VWS).”
Wij kiezen voor de brede definitie, omdat deze overeenkomt met onze insteek: gefaseerd via
themagroepen binnen het platform aandacht schenken aan alle OGGZ (gerelateerde) problematiek,
WMO, stelselherziening, dak- en thuislozen, dementerenden, (wegvallende) mantelzorg, jeugd,
psychiatrische patiënten, geestelijk gehandicapten, verslaafden, baby’s van drugverslaafde moeders,
etc. in samenhang met de maatschappelijke aspecten en in samenwerking met externe deskundigen.
Planning
 Concept stuk voor eerste bijeenkomst; begin oktober 2007
 Uitnodiging secretariaat NVAG voor eerste bijeenkomst: november 2007
 Op korte termijn een werkgroep oprichten voor het onderwerp Koppelingsfonds CVZ
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Kosten voorlopig geraamd op € 3200, Secretariaat
 Vergaderruimte, koffie, etc.
 Vergoeding: extern uitgenodigde personen
Documentatie
 Bestaande inventarisaties: Groningen, GGZ 4 grote steden, Trimbosinstituut, Judith Wolf
Evaluatie
 Na anderhalf jaar een interne evaluatie (rapport/publicatie);
 Symposium

Namens het NVAG-bestuur, oktober 2007
Willem Beaumont
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Bijlage 1
Lijst leden die deel te willen uitmaken van het Platform OGGZ
Waarschijnlijk nog niet compleet gaarne meedenken voor een evenwichtig samenstelling.
GGD-wereld

Ronald Smit, Igor van Laere, Yvonne van Pareren, Willem Beaumont

Maatschappelijke Opvang

Ineke Smidt (voorzitter)

Academische wereld

Judith Wolf, Barend Middelkoop, Jack Drewes (RvZ)

Inspectie invalshoek GGZ

Wil Voogt (geen NVAG-lid)

Organisatiedeskundige

Peter Bob Peerenboom (secretaris)

Ziektekostenverzekeraars

Marij van Eindhoven

Collectieve verzekering

Rene Heman

Verstandelijk gehandicapten Joan Onnink
Jeugd

Jan Vosters, Els de Graaf-Groot, Jooske Verburg, Renée van Erven
Dorens-Hudig

Sociaal medische advisering Ciska Koning
Ouderen

Niek Jaspers

GGZ

René Boog, nog verder aanvullen
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