Vergadering NVAG-OGGZ Platform 26 maart 2008
Aanwezig: Peter Bob Peerenboom, Jan Vosters, Igor van Laere, Renee van Erven Dorens,
Niek Jaspers, Marij van Eijndhoven, Jac Drewes, Jooske Verburg, Joan Onnink, Wil Voogt,
Willem Beaumont, Chantal Verzijl ( secretariaat)
Afwezig met kennisgeving: Ineke Smidt, Cisca Koning, Els de Groot, Rene Boog
1.Opening
Peter Bob vervult vandaag de rol van voorzitter.
Er zijn geen wijzigingen in de agenda.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Stand van zaken werkgroepen
Werkgroep onderzoek + JGZ: De werkgroep is 2 keer bijeen geweest en heeft samengevat
waar men het over wil hebben. Actie: Jooske zal het verslag aan Chantal versturen zodat dit
onder de deelnemers van het platform verspreid kan worden.
Er zijn 5 aandachtsgebieden benoemd, waarbij twee prioriteiten zijn benoemd: monitoring en
onderwijs/onderzoek
Monitoring is uitgewerkt als één van de aandachtspunten van de werkgroep. Er wordt
bekeken welke indicatoren in de bestaande JGZ-monitor geschikt zijn om mee te nemen voor
de OGGZ.
Het is de bedoeling om een aantal cijfers in kaart te kunnen brengen om te weten op welk vlak
de problemen spelen en wat de risico’s zijn. Wie is verantwoordelijk voor welk probleem?
De academische werkplaats krijgt de aandacht binnen het thema onderzoek/onderwijs.
Peter Bob geeft aan dat Els de Groot- Graaf een e-mail gestuurd heeft met het verzoek als
meelezend lid deel te nemen. Zij wil graag meedenken over de JGZ. Actie: Yvonne zal haar
voor de volgende vergadering van de werkgroep op de mailinglijst zetten.
Werkgroep Visie-document: Jac geeft aan dat de werkgroep heeft besproken wat er in het
visiedocument moet komen. Het moet geen statisch document worden, want problemen,
doelgroepen, etc. veranderen doorlopend. Voorstel is om het document dynamisch te houden
zodat het in de loop van de tijd aangepast kan worden aan de behoeften.
Vraag is ook voor wie het document bestemd is. Het voorstel is om een visiedocument te
maken dat meeloopt met de ontwikkelingen van het platform OGGZ.
Het visiedocument is in eerste instantie gericht op het platform en de NVAG zelf en kan later
aangepast worden op een specifieke doelgroep zoals de gemeentelijke overheid. De accenten
binnen het visiedocument kunnen veranderd worden en aan situaties die spelen.
Jan Vosters geeft aan dat hij er vanuit ging dat de visie van de beroepsvereniging op OGGZ
beschreven zou worden in het document. Jac geeft aan dat dat er zeker in zal staan, maar dat
het in de dynamiek veranderd kan worden.

Actie: de werkgroep zegt toe voor de volgende vergadering een concept van het document te
presenteren. Een eerste concept zal al voorafgaand aan de volgende bijeenkomst voor
commentaar worden toegestuurd.
4. Diversen
Marij wil bij het platform een vraag neerleggen in hoeverre deze groep zich wil gaan richten
op preventie van niet-verzekerden, wan-betalers? Het registreren van zorg aan illegalen moet
in de toekomst voor het CVZ worden gedaan Het is goed om vanuit de beroepsgroep aan te
geven hoe je dit wilt registreren.Er is op dit moment sprake van 3 verschillende
uitvoeringsregelingen: onverzekerden-, wanbetalers-, en illegalen. Het CVZ zal trachten deze
problematiek in één regeling te gaan onderbrengen. Bij VWS is aangegeven dat er preventie
moet komen voor deze groepen binnen de OGGZ.
Jac vraagt of er hierin een rol is voor de NVAG? Punten die van belang zijn: Wat moet er
geregistreerd zijn en wat is er nu bekend van de groep die niet in staat is om zichzelf te
verzekeren en wat kun je hieraan doen? Het is handig om een denktank te hebben van mensen
die in het veld werkzaam zijn. Het doel is relaties leggen en doelgroepen benoemen om in het
preventieve traject te bekijken wie onder de regeling moet vallen.
De volgende personen melden zich om met Marij mee te denken: Wil Voogt, Igor van Laere,
Ronald Smit en Willem Beaumont Actie: Marij zal contact met hen leggen.
4. Afspraken
De werkgroep Onderzoek + JGZ verzoekt om literatuur met betrekking tot de monitoring
door te geven. Ook krijgt de werkgroep graag indicatoren die kunnen bijdragen aan het
onderzoek.
Er wordt afgesproken om volgend voorjaar een themamiddag OGGZ te organiseren. Actie:
Willem Beaumont zal dit met de nascholingscommissie bespreken zodat het kan worden
ingepland.
Tevens wordt afgesproken dat we iets gaan doen tbv de NC-VGZ-congres volgend jaar.
Actie Jac: Het visie-document zal als concept op de website gezet worden voor
aanvullingen. Volgende vergadering zal het gepresenteerd worden inclusief de wijzigingen.
Actie Werkgroep onderzoek: zal de aanzet voor de monitor volgende keer presenteren.
Tevens zal er concept-artikel met de beschrijving van het medisch aspect van uitval en wat
de invloed van de maatschappij is overhandigd worden.
5. Data 2008
Eerstvolgende data voor de vergaderingen zijn:
Woensdag 25 juni 14.00 uur te Amersfoort
Woensdag 29 oktober 14.00 uur te Amersfoort
6. Sluiting
De vergadering eindigt om 16.00 uur.

