3e bijeenkomst NVAG OGGZ-platform
29 oktober 2008
Aanwezig: Joan Onnink, Jooske Verburg, Igor van Laere, Jan Vosters, Peter Bob
Peerenboom, Ineke Smidt, Jac Drewes, Marij van Eijndhoven, Chantal Verzijl( secretariaat)
Afwezig met kennisgeving: Willem Beaumont, Wil Voogt, Yvonne van Pareren, Cisca
Koning, Ronald Smit, Renee van Erven Dorens, Rene Heman, Niek, Jaspers,
M. Beijersbergen,
1. Opening
Ineke opent de vergadering om 14.20 uur.
2. Notulen bijeenkomst 25 juni
Bij pagina 2, hoofdstuk 3 geeft Jan aan dat de WCPV inmiddels is aangenomen, dus nu moet
een ander traject gekozen worden
Ineke verzoekt Chantal een actiepuntenlijst toe te voegen aan de notulen.
3. Werkgroep Visie
Het visie document is pas laat verstuurd vanuit het secretariaat, dus niet alle aanwezigen
hebben het kunnen lezen helaas. Hier zal de volgende keer beter aandacht aan besteed worden
op het secretariaat.
Jac zal het een en ander toelichten, hij heeft een aantal wijzigingen aangebracht in hoofdstuk
1. Het beginpunt was vanuit de klassieke OGGZ opgezet, maar is nu aangepast naar een
oogpunt van sociaal medische zorg.
Er wordt niet meer uitgegaan van een doelgroepenoriëntatie, maar meer van uit de diverse
leefgebieden.
Bij hoofdstuk 3 werd aangegeven om dit uit een te zetten in meerdere hoofdstukken.
Jac geeft aan hier geen bezwaar tegen te hebben, maar moet nog aanpassingen aanbrengen om
van 3.4 en 3.5 een apart hoofdstuk te kunnen maken. De toevoeging juridische status zou er
ook bij kunnen.
Er is een bijlage opgenomen met een aantal cijfers van de functie OGGZ bij de diverse GGDen
Ineke vraagt of Jac de tussenevaluatie plan van aanpak G4 kent, Ineke geeft aan dat dit een
goede leidraad kan zijn voor het document. Hier staan onder andere cijfers in van het aantal
dak- en thuislozen.
Jac vraagt zich ook af of er profielen in opgenomen moeten worden. Ineke geeft aan dat dit in
eerste instantie wel besproken is. Er moet aangegeven worden welk beleid er toegepast moet
worden en welke mensen daarvoor nodig zijn.
Jac heeft in 2.5 de 8 terreinen van leefgebieden nu onderscheiden in het visiedocument.
Igor vraagt zich bij de leefgebieden af waar welke zorg nodig is. Medische en sociale zorg
zijn verschillende vormen die niet duidelijk te onderscheiden zijn in dit stuk.

Igor stelt dat de term medische gesteldheid niet duidelijk is. Je zou hier de fysieke en mentale
gezondheid moeten benoemen om het duidelijker te maken.
Jac geeft aan dat hij niet van alle leefgebieden verstand heeft. Ineke vraagt de aanwezigen wie
welk leefgebied in wil gaan vullen.
Jac geeft aan dat het dan wel belangrijk is om te belichten wat het OGGZ aspect is van welk
leefgebied. Marij stelt voor om per leefgebied max. een half a-4tje te beschrijven.
IQ/verstandelijk vermogen zal ingevuld worden door Joan
Wonen en inkomen/opleiding zal ingevuld worden door Igor
Dagbesteding zal ingevuld worden door Marij
Sociale vaardigheden zal ingevuld worden door Joan en Jooske
Juridische statusproblemen zal ingevuld worden door Maria van Muijsenberg en Ronald.
Jan zal tevens Henk Vis benaderen om dit punt in te vullen.
Huidige inzichten in OGGZ: Jac
Verslaving en psychiatrie:
Medische gesteldheid: Igor
Jooske vraagt of er ook een gedeelte preventie is opgenomen in het document. Jooske geeft
aan dat zij vanuit de jeugdzorg de link naar OGGZ mist.
Jac geeft aan dat in hoofdstuk 4.3 het preventief perspectief in algemene zin beschreven is.
Jooske vraagt of de werkgroep Jeugd nog het een en ander toe moet lichten of concreet moet
maken.
Jac geeft aan dat het per onderdeel uitgewerkt kan worden op het gebied van JGZ.
Ineke geeft aan dat het belangrijk is om te stimuleren dat er al vanaf de peuterspeelzaal en
kleuterschool gesignaleerd wordt of er hulp nodig is, zodat op latere leeftijd minder jeugdzorg
nodig is.
Het is dus heel belangrijk om dit te blijven benoemen en te bekijken wat men vanuit de JGZ
kan betekenen voor de OGGZ.
Je moet een coördinerende, stimulerende en initiërende functie behouden als OGGZ platform.
Igor geeft aan dat hij een lijst van boekjes heeft waar deze link wel in beschreven wordt
vanuit verschillende oogpunten..
Actiepunt: Ineke vraagt of hij deze lijst wil doorsturen.
Misschien is het een optie om een aantal van deze mensen een keer uit te nodigen voor een
conferentie.
Ineke stelt voor dat iedereen het document nog eens goed doorleest en tekstuele wijzigingen
doorgeeft aan Jac.
4. Werkgroep Onderzoek, onderwijs en jeugd
Renee en Yvonne zouden met een aanzet tot een stuk komen, maar zij zijn beide niet
aanwezig.
Actie: aanzet monitor aanleveren.
5. Groep onverzekerden ed.
Marij geeft aan dat er nog geen overleg is geweest.
Marij hoopt wel op korte termijn gesprekken te kunnen gaan voeren over de nieuwe
ontwikkelingen op dit gebied.

Er is bij CVZ en VWS besproken om de regionale partijen te gaan betrekken in het oplossen
van de problemen met wanbetalers.
Voor de groep mensen die bewust onverzekerd is, was een oude regeling waarin mensen die
bekend bij de sociale dienst zijn in een bepaald traject vielen. Er is nog geen nieuwe regeling.
Actie: voor de volgende keer weer op de agenda zetten.
6. Hoe verder?
Het is nog iets te vroeg om iets over de opleiding te kunnen zeggen.
Marij geeft aan dat als er mensen zijn die interesse hebben om in het OGGZ profiel in te
stappen, het tijd is om dit nu te doen.
Igor geeft aan dat het misschien goed is om vanuit de NSPOH iemand te sturen die iets meer
komt vertellen over het profiel. Folders versturen helpt niet.
Jan kan Aaldert Mellema, coördinator OGGZ bij GGD Nederland benaderen om dit onder de
aandacht te brengen.
8. Nieuwe datum in 2009
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 28 januari om 14.00 uur.
Chantal zal hier direct na de vergadering een email over uit sturen, zodat iedereen dit op tijd
in kan plannen.
2 april zal de thema middag plaatsvinden voor de OGGZ. Dit zal ook op de agenda van de
nascholingscommissie gezet worden.
Jan Vosters zal een email sturen met de vraag wie vanuit het OGGZ platform wil helpen om
de middag te organiseren en de contacten te leggen.
Ineke heeft een sponsor gevonden voor de middag.
Rondvraag:
Jan vraagt of er iemand een tip kan geven hoe de literatuurlijst op de website ingedeeld kan
worden, specifiek voor de OGGZ.
Ineke zal hiervoor even rond gaan vragen bij diverse mensen.
10. Sluiting
Ineke sluit de vergadering om 16.00 uur.
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