5. OGGZ, een NVAG-speerpunt
Inleiding
De NVAG-ledenvergadering heeft in haar voorjaarsvergadering 2005 de openbare geestelijke
gezondheidszorg 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-meso aspecten aan bod en het kent meer kenniselementen uit de OGGZ.
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 werkgroep
De succesvolle jaardag in november 2006 (doelgroep dak- en thuislozen centraal) heeft het bestuur
geïnspireerd een platform OGGZ te starten. Meerdere leden hebben al aangegeven bij een dergelijk
initiatief betrokken te willen zijn. Zij komen uit de 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 werkgroep OGGZ
Het creëren op meso- en macroniveau van samenhang en samenwerking op het terrein van de OGGZ
waarbij zowel de sociaalgeneeskundige als de maatschappelijke aspecten geïntegreerd aan orde komen.
Instrument
Een platform voor artsen betrokken bij het terrein van de OGGZ.
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 M&G van pas komen
(meso- en macroniveau);
 De OGGZ is bij uitstek een multidisciplinaire problematiek die de meer leeftijd of ziekte gerichte
sociaalgeneeskundige verenigingen overstijgt.
 De veranderingen in de regelgeving (ZVW, AWBZ, WMO, nieuwe Wet Publieke Gezondheid) en
daarmee de verantwoordelijkheden vragen om heroverwegingen binnen het OGGZ beleid.
 De OGGZ vereist het delen van kennis en ervaring.
Doelgroep
De samenhang van de OGGZ als problematiek is primair een verantwoordelijkheid voor de lokale- en
landelijke 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.
Werkwijze
 Eind 2007 is het platform opgericht voor voorlopig drie jaar.
 Het platform organiseert ieder kwartaal een bijeenkomst, het secretariaat wordt verzorgd door het
secretariaat van de NVAG.
 Het platform stelt voor specifieke onderwerpen werk/themagroepen in.
 Leden van het platform worden primair gezocht binnen de NVAG. Veel leden zijn ook lid van andere
verenigingen.
 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.
 Het platform brengt zelf een prioritering aan van de thema’s waarmee het aan de slag gaat zoals
jeugd en gezin, niet-verzekerden, suïcide, illegalen, registratieproblematiek, enz.










Het platform functioneert als denktank; dit kan uitmonden in beleidsadviezen, publicaties,
ingezonden stukken, discussie op de website, enz. Bij alle externe communicatie zal bekeken
worden in hoeverre stukken namens de vereniging uitgaan (met accordering door het bestuur) dan
wel als standpunt van (leden van) het platform.
Eén van de thema’s is het bespreken van “niet bekwaam is niet bevoegd” in relatie tot (onderdelen
van) de OGGZ.
Het platform zal onderzoek op het terrein van de OGGZ faciliteren en stimuleren zonder dat de
NVAG daarbij een uitvoerende rol op zich neemt.
De NVAG website zal worden gebruikt voor het opzetten van discussiegroepen op de verschillende
onderdelen.
Andere mogelijkheid is het creëren van een leesgroep voor interessante artikelen en
ontwikkelingen.
Een aantal bestuursleden vormen de linking-pin met het bestuur.
De commissie nascholing ontvangt een kopie van de verslagen ter informatie en afstemming in
verband met mogelijke themamiddagen e.d.

Planning
 Een eerste bijeenkomst is begin december 2007 gehouden
 De geraamde jaarkosten voor secretariële ondersteuning (€3.200) worden meegenomen in de
begroting 2008.
Documentatie
 Er zal een elektronische databank worden opgebouwd die via de website toegankelijk wordt
gemaakt.
Evaluatie
 Na anderhalf jaar een interne evaluatie (rapport/publicatie);
e
e
 Symposium in 2 of 3 jaar.

