4e bijeenkomst NVAG-Platform OGGZ
28 januari 2009
Aanwezig: Yvonne van Pareren,Jooske Verburg, Jan Vosters, Mariëlle Beyersbergen, Ronald Smit, Aaldert Mellema, Peter Bob Peerenboom.
Na 14.45: Renée van Erven Dorens,Willem van Beaumont, Marij van Eindhoven.
Afwezig met kennisgeving: Marianne Luinstra, Wil Voogt, Igor van Laere, Ineke Smidt, Joan Onnink.
Niek Jaspers heeft aangegeven voorlopig af te zien van verdere deelname.
1. Opening
Peter Bob opent de vergadering om 14.10 uur. Omdat Mariëlle en Aaldert de bijeenkomst voor het eerst bijwonen stelt iedereen zich voor.
Mariëlle werkt bij de maatschappelijke zorg in Nijmegen, Radbout ziekenhuis. Zij
werkt samen met Judith Wolf. Aaldert is coördinator OGGZ bij GGD Nederland en
heeft ook de ouderenzorg in zijn portefeuille.
2. Notulen bijeenkomst 29 oktober
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
 1 april Symposium Straf en Zorg LVG, interessante onderwerpen, er zijn 2
Hoogleraren psychiatrie gevraagd
 2 maart de sanctie expertgroep wordt geformeerd.
 10 en 11 maart congres sociale psychiatrie in Amsterdam
 Op 29 jan. wordt het concept raamplan opleiding geneeskunde besproken.
Marc Soethout zal aan het overleg deelnemen.
Jan geeft aan dat Geesje Nijhof bezig is met de voorbereidingen voor een themamiddag van de NVAG op 2 april; nog niemand van het OGGZ platform is benaderd. De ideeën voor een workshop bij het NCOG-congres kunnen eventueel
voor de themamiddag gebruikt worden.
Actie: Peter Bob zal contact opnemen met Geesje; mocht zij hulp nodig hebben
dan zijn Yvonne en Ronald bereid deze te bieden.
4.Werkgroep visie
Jac heeft geen reactie te hebben ontvangen m.b.t. de verschillende leefgebieden.
Jan heeft wel op het hele stuk gereageerd, hij is van mening dat er iemand gezocht moet worden voor het juridische deel; recht op gezondheid voor kwetsbaren. Ronald stelt voor aan Guus Schrijvers de naam van een deskundige te vragen.
Ronald geeft aan dat het deelonderwerp m.b.t. de “Juridische statusproblemen”
een ingewikkelde materie is. Jan wijst hem op het boekje “Arts en vreemdeling”
De bestaande wet publieke gezondheid zal worden uitgebreid met een 2e tranche. VWS denkt o.a. aan een paragraaf over ouderenzorg. De OGGZ is in de bestaande tekst en in de WMO niet goed geregeld. De preventieve kant is belangrijk. Om de OGGZ in de 2e tranche voor te laten komen zijn de volgende stappen
van belang:
 Het visiedocument afronden
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Een stuk in Medisch Contact schrijven
De KAMG en GGD-Nederland vragen de OGGZ te noemen bij VWS. Renée
en Marij nemen dit mee in het contact met Dirk Ruwaard van VWS. Dit gesprek moet dan wel met concrete punten worden voorbereid. Jac schuift
daarbij aan.

5. Werkgroep onderzoek, onderwijs en jeugd
 Actieplan versterking onderzoek en onderzoekwijs.
Yvonne geeft aan dat het doel van het plan is dat de academische werkgroepen
bij elkaar gebracht worden en zo van elkaar weten wie wat doet. De werkgroep
zal het initiatief nemen nog voor de zomervakantie een bijeenkomst te organiseren. De NSPOH Organsieert een bijeenkomst van de werkplaatsen die subsidie
krijgen van ZonMW. De OGGZ zit niet in het ZonMw-programma dus zijn er ook
geen financiële middelen beschikbaar. Marielle geeft aan dat de UMC Radbout,
maatschappelijke zorg, contact heeft met 12 vrouwen opvanghuizen en 8 maatschappelijke opvanghuizen.
 Ontwikkeling rond monitor OGGZ.
De ontwikkeling wordt mondeling toegelicht, het doel is het verbeteren van de
overdrachtzorg dit is de zorg die gaat van jeugd naar volwassenen, de monitors
moeten doorlopen over de verschillende leeftijden.
Renee heeft contact gehad met de heer van Oersel van de RIVM deze wil geen
aansluiting.
 Standaard multiprobleemgezinnen; concept.
Yvonne heeft dit stuk op kennisnet gevonden en rondgestuurd. Jan geeft aan dat
het een ingewikkeld stuk is. Het stuk is opgezet door epidemiologen. Marij merkt
op dat er vanuit het platform OGGZ gereageerd moet worden op de terminologie,
dat er een eenduidige terminologie gebruikt moet worden, dus niet verschillende
definities voor een term. Actie: Peter Bob zal hierop reageren.
6. NCVG 8/9 april en/of KAMG-congres 11 december 2009
Jac geeft aan dat de NVAG-workshop binnen het NCVG-congres waarschijnlijk
niet door gaat. Op het NCVG heeft de NVAG het recht gehad een workshop te
organiseren; van dit recht is de laatste jaren geen gebruik gemaakt. Jac zal bij
het congres aangeven dat de uitsluiting nu geaccepteerd wordt maar dat de
NVAG (OGGZ) volgend jaar wel een workshop wil organiseren.
Het KAMG congres zal waarschijnlijk in de Domus Medica plaats vinden.
Er wordt een spreker uitgenodigd van de KNMG i.v.m. met de aansluiting van de
KAMG bij de KNMG. De bedoeling is het congres te organiseren voor een breed
publiek. Er wordt voorgesteld andere Europese steden en de artsen van de huisartsen spreekuren bij de GGD’en uit te nodigen. Aan de KNMG voorstellen of het
mogelijk is een special uit te brengen van het Medisch Contact (via Ruud Hagenouw).
Alle suggesties met betrekking tot het congres zijn welkom en kunnen naar Renee worden gemaild.
7. Trendrapportage GGZ 2008
Dit is een enorm rapport; volgens Jac zijn devolgende stukken interessant:
 1e rapport hoofdstuk 4 a, positie WMO
 Bijlage1, overzicht 30 jaar GGZ
 Bijlage 2, 1e ervaringen WMO
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Op verzoek van Yvonne wordt afgesproken niet meer alle stukken op de agenda
te zetten. De bibliotheek op de website moet worden verbeterd. Stukken zonder
verdere verzoeken worden in het vervolg niet meer geagendeerd.
8. Groep onverzekerde
Marij geeft aan dat zij nu even niets kan beteken met betrekking tot de zorg
rond illegalen, de landelijke politiek heeft een andere keuze gemaakt.
Er wordt besloten dat het OGGZ platform hier nu geen functie heeft.
9. Hoe verder
Het platform OGGZ kan zich profileren in Medisch Contact. Er wordt afgesproken
dat de actiepunten en verslag snel rond gestuurd worden.
10. Data bijeenkomsten 2009
Volgende bijeenkomsten zijn: woensdag 22 april en woensdag 23 september
Actiepuntenlijst:
Actie
Aanzet Monitor
Boekenlijst link
JGZ/OGGZ doorsturen
28 januari 2009:
Contact Geesje i.v.m.
themamiddag 2 april
Praktische problemen
tbv gesprek KAMG-VWS
over 2e tranche WetPubl.Gez. aanleveren bij
Renee kamg@cantrijn.nl
Deelstukken voor visiestuk indienen bij Jac
Concept visie stuk geschreven
Reactie op stuk “multiprobleemgezinnen” punt
5 verslag

Wie
Deadline/tijdstip Afgerond
Yvonne/Renee Volgende vergadering
Igor
Volgende vergadering
Peter Bob

Gerealiseerd

Allen

10-2-2009

Voor wie van
toepassing
Jac

15-2-2009

Peter Bob

Namen van YvP
en RS doorgegeven

Voor de volgende
vergadering 22-4
z.s.m.
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