5e bijeenkomst NVAG-Platform OGGZ
Woensdag 22 april 2009
Aanwezig: Marij van Eijndhoven, Renee van Erven Dorens, Ronald Smit, Jan Vosters, Peter
Bob Peerenboom, Jac Drewes, Chantal Verzijl ( secretariaat)
Afwezig met kennisgeving: Igor van Laere, Joan Onnink, Rene Heman, Aaldert Mellema,
Jooske Verburg, Ineke Smidt, Yvonne van Pareren, Willem Beaumont, Wil Voogt
1. Opening
Peter Bob opent de vergadering om 14.10 uur
2. Notulen vorige vergadering
De themamiddag op 2 april over zwerfjongeren was geslaagd.
Er zijn evaluatieformulieren ingevuld, maar de uitslag is nog niet bekend.
Jan zal dit bij Geesje navragen.
De OGGZ kan vanwege andere onderwerpen die nu spelen niet mee in de tweede tranche van
de Wet Publieke Gezondheid.
Om het in de derde tranche mee te kunnen krijgen, moeten er nu stappen ondernomen worden.
Het was niet mogelijk om een workshop te geven op het NCVG congres, wel was het
mogelijk om een poster op te hangen. Er is aangegeven dat het onderwerp ongeschikt was
voor een poster; dus dat is niet door gegaan.
Het is voor de bekendheid van het platform wel belangrijk om een ingang te vinden op dit
soort congressen. Het bestuur zal dit op de agenda zetten en hierover verder brainstormen.
Marij geeft aan dat afgesproken is dat de zorg rond illegalen wel op de agenda van het
platform zal blijven staan om vroegtijdig problemen te kunnen signaleren en hier ook actie op
te kunnen ondernemen. De formulering in de notulen is niet helemaal correct.
De vraag is of het platform hier iets mee moet en hoe het op een gestructureerde manier op de
agenda gezet kan worden? Het platform zou als signalering kunnen functioneren voor deze
groep.
Marij en Ronald zullen het initiatief nemen en kijken wie er bij betrokken kan worden.
3. Mededelingen.
Peter Bob heeft ter kennisgeving een stuk rond gestuurd over FEANTSA: EU consultation
over ongelijkheid. Het is misschien wel goed om de IGZ en GGD Nederland hiervan op de
hoogte te brengen.
Actiept: Peter Bob zal Geesje Nijhof en Aaldert Mellema een email sturen om dit stuk onder
de aandacht te brengen bij de Inspectie en GGD Nederland.
4. Visiedocument
Jac heeft het document voor een groot gedeelte tekstueel aangepast om de toon iets anders te
zetten. Het wordt niet meer benaderd vanuit de OGGZ, maar vanuit de sociale geneeskunde.
Het document is flink ingekort. Het document is nu helder en komt krachtiger over.
Jan wil namens Willem ook complimenten overbrengen voor het stuk.

Inhoudelijke en tekstuele wijzigingen:
 Peter Bob geeft aan dat het misschien beter is om op de voorkant het logo van de
NVAG te vermelden zodat duidelijk is waar het document vandaan komt.
Actiepunt: Jan zal vanuit de PR commissie het stuk definitief vormgeven.
 De eerste alinea onder inleiding kan weg gelaten worden.
 In hoofdstuk 1.1 wordt nu de indruk gewekt dat het allemaal pas speelt vanaf 2006,
maar de problemen zijn begonnen in de jaren 80.
 Hoofdstuk 1.1, 3e alinea moet iets genuanceerd worden.
 Hoofdstuk 1.2 doel en deelnemers eventueel in een kader plaatsen.
 Hoofdstuk 1.2, 3e bolletje betreft niet alleen de opleidingen maar ook de nascholing
 Hoofdstuk 1.2, 4e bolletje. Het stukje uitleg waarom dit belangrijk is kan beter in de
inleiding geplaatst worden.
 Hoofdstuk 1.3 de citaten moeten een andere lay-out krijgen om het duidelijker te
maken.
 Hoofdstuk 2.1, 2e alinea. In de eerste zin kan “ ook zelf” weg gelaten worden.
 Hoofdstuk 2.1, 3e alinea. Het betreft ook mensen die niet in de reguliere zorg terecht
willen kunnen. De benadering is op leefprobleemgebieden gericht en niet op risico’s.
Marij geeft aan dat de OGGZ een goed onderwerp is in de 3e tranche van de WPV mee te
nemen. Er moet dan een document van één pagina op A4 formaat worden opgesteld.











Bij de zes leef/probleemgebieden is het goed om de verwijzing toe te voegen.
Hoofdstuk 1.4. Er moet vermeld worden dat het vanaf prenataal tot hoge leeftijd
betreft.
Hoofdstuk 1.4, kopje medische gesteldheid. De regelgeving 0-19 jarigen moet nog
apart vermeld worden.
Er missen ook nog een aantal leef/probleemgebieden in de omschrijving. Deze worden
toegevoegd en elk onderwerp zal dan 1 of 2 regels omvatten.
Hoofdstuk 2.1, 3e alinea. De regiefunctie ligt bij de gemeente en niet bij de GGD. De
gemeente is verantwoordelijk voor het aansturen van de GGD. De uitvoerende taken
zijn verankerd in de WMO.
Hoofdstuk 3.1, 4e alinea moet iets anders geformuleerd worden. Is een te lange zin.
Hoofdstuk 3.2, 1e alinea. Bij de grondoorzaken van OGGZ- problematiek moet ook de
kans op verlies van een gezonde ontwikkeling vermeld worden.
Hoofdstuk 3.2, 3e alinea. De JGZ heeft alle kinderen onder zorg en zou kunnen
aanwijzen. Door de goede samenwerking moet voorkomen worden…Ook moet met
name de aandacht voor minder begaafden vermeld worden.
Hoofdstuk 3.2. De verwijsindex moet vermeld worden.
Hoofdstuk 3.3, 1e alinea. Moet aangevuld worden met de rol van het zorgkantoor.

5. Werkgroep onderzoek, onderwijs en jeugd.
Dit punt wordt verschoven naar de volgende vergadering.
6. KAMG congres begin 2010.
Het KAMG congres vindt plaats op 28 januari 2010. In de ochtend zal een plenair programma
plaatsvinden en in de middag een uitsplitsing naar diverse werkgroepen. De
wetenschappelijke verenigingen worden uitgenodigd thema’s aan te dragen. Vanuit het
platform wordt genoemd het thema onverzekerden (NVAG, VAGZ). Ook is de OGGZ een

relevant onderwerp en het is mogelijk om dit in de middag in een van de werkgroepen uit te
diepen, bijv. de samenwerking met JGZ met betrekking tot jeugd en volwassenen. Ook zou de
mortaliteit onder dak- en thuislozen besproken kunnen worden.
7. Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 30 september van 14.00-16.30
8. Rondvraag en sluiting
Peter Bob vraagt zich af of er een sectie OGGZ opgezet moet worden. Om versnippering van
alle informatie te voorkomen is dit niet aan te raden.
Renee geeft aan dat eind september het nationale jeugdcongres plaatsvindt en dat daar
abstracts voor gevraagd zijn. Vraag is of er nog mensen zijn die iets aan kunnen leveren
vanuit het platform. Renee zal Judith Wolff benaderen of zij in ieder geval iets wil komen
presenteren.
Peter Bob sluit de vergadering om 16.15 uur.
Actiepuntenlijst:
Actie
Aanzet Monitor
Judith Wolff benaderen ivm
aanzet Monitor
Boekenlijst link JGZ/OGGZ
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geleerden
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Deadline/tijdstip
Volgende vergadering
Volgende vergadering

Afgerond

Igor/Ronald

Volgende vergadering

Jan

Volgende vergadering

Marij/Ronald

Volgende vergadering

Stuk FEANTSA onder de
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