6e bijeenkomst NVAG-OGGZ platform
Woensdag 30 september 2009
Aanwezig: Ineke Smidt, Jan Vosters, Renee van Erven Dorens, Ronald Smit, Jac Drewes,
Marij van Eijndhoven, Yvonne van Pareren, Chantal Verzijl (secretariaat)
Afwezig met kennisgeving: Igor van Laere, Rene Heman
Agendaleden: Aaldert Mellema, Barend Middelkoop, Cisca Koning, Fifi Groenendijk,
Jooske Verburg, Judith Wolf, M. Beijersbergen, M.J. Passchier, Maria van den Muijsenbergh,
Niek Jaspers, Rene Boog, Wil Voogt
1. Opening
Ineke opent de vergadering om 14.10 uur
2. Notulen bijeenkomst 22 april j.l.
Het onderwerp Monitor zal voor de volgende keer op de agenda gezet worden. Er moet
bekeken worden welke monitoren er zijn en wat er mee gedaan kan worden.
Jan laat weten dat er volgende week een bijeenkomst van de Fundamental Rights Agency
plaats zal vinden. Er zal aan de orde komen welke monitor Europese landen nodig hebben om
met elkaar te vergelijken wat te doen met ongedocumenteerden. Daar zal voornamelijk
gesproken worden over multipele discriminatie in de gezondheidszorg. Hoewel ziekte als
invalshoek geen prioriteit kreeg is lang gediscussieerd of de GGZ als geheel niet meer
aandacht moest krijgen. In november komen wetenschappers bijeen die aan een
onderzoeksopzet gaan sleutelen.
Ineke vraagt naar aanleiding van de actiepuntenlijst of er inderdaad een platform
onverzekerden is. Marij legt uit dat CVZ een voorstel heeft neergelegd bij GGD Nederland
waarin staat hoe zij de GGD van informatie kunnen voorzien. GGD Nederland heeft
aangegeven een eigen platform te hebben en zal kijken hoe zij de informatie van CVZ aan
kunnen vullen. CVZ krijgt alleen informatie van verzekerden en de GGD ook betreffende
onverzekerden/illegalen.
Daarnaast is op dit moment niet bekend hoeveel van deze personen er in het ziekenhuis
behandeld worden, CVZ gaat deze informatie ook verzamelen.
Het punt blijft dus actueel op de actiepuntenlijst laten staan.
Ronald geeft aan dat hij graag cijfers zou willen zien van mensen die onvoldoende zorg
krijgen ondanks de zorgvraag. Die cijfers zijn bijna niet te achterhalen.
3. Mededelingen
Peter Bob had de discussie over de zorg voor ex-gedetineerden op de agenda gezet. Hij is
echter zelf niet aanwezig om het toe te lichten.
Er is een rapport verschenen over de nazorg van gedetineerden. Er is via LinkedIn een oproep
gedaan, maar alleen Jan Vosters heeft hierop gereageerd.
Jac laat weten dat hij een uitnodiging ontvangen heeft voor een congres op 3 december: 10
jaar OGGZ. Voor de mensen die deze uitnodiging niet ontvangen hebben zal Chantal deze
samen met de uitnodiging voor volgende vergadering versturen.
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4. Werkgroep Visie
De eindversie van het Visiedocument is klaar.
Het stukje in de inleiding over de functie van het platform moet eruit. Verder verzoekt Ineke
Chantal om paginanummers toe te voegen aan het document.
Jan moet het stuk nog aan de PR commissie voorleggen. Vraag is dan hoe het document
verspreid moet gaan worden en in welke oplage? Moet er een foto op de voorkant of moet het
een sober document worden?
Yvonne vraagt zich af onder wie het verspreid gaat worden? Wat willen we bereiken met het
publiceren van het document?
Ineke geeft aan dat het in eerste instantie bedoeld is als visie voor de opleiding. Ronald zegt
het doel was om artsen te wijzen op de problemen rond de OGGZ omdat veel artsen hier mee
in aanraking komen, maar weinig over de achtergrond weten. OGGZ denken integreren in het
medisch denken.
Jan geeft aan dat als dit inderdaad het doel is het zeker ook aan de KNMG en KAMG
aangeboden moet worden. Daarnaast zou het goed zijn om de NVAG te adviseren om het
document ook aan te bieden aan VWS en GGD Nederland. Verdere gegadigden zijn:
opleidingsinstituten, TNO, beroeps- en belangenverenigingen ( LAD en wetenschappelijke
verenigingen, Trimbos en kennis instituten. Het document moet tevens te downloaden zijn op
de website.
Besloten wordt:
 De PR cie te vragen om een verspreidingslijstje te maken
 het document te verfraaien met een aantal foto’s.
 Het eerste exemplaar zal uitgereikt worden op het KAMG congres op 28 januari.
Paulien van Hessen zal het document als voorzitter van de NVAG tijdens het
openingspraatje overhandigen aan de voorzitter van de KAMG.
 Jan zal de PR commissie tevens voorstellen om een stuk voor Medisch Contact te
schrijven over het Visiedocument.
Ronald vraagt of er een lijst met namen opgenomen kan worden van de werkgroep
deelnemers die hun bijlage hebben geleverd aan het visie document. Hier wordt nog naar
gekeken.
In de voetnoot kan eventueel opgenomen worden dat er een OGGZ beroepsprofiel is.
Jan zal nog terugkoppelen als hij overleg heeft gehad met de PR commissie.
5. Werkgroep Onderzoek, onderwijs en jeugd
De werkgroep beschikt over een actielijst en zal deze de volgende vergadering presenteren.
Voor volgende vergadering zullen de stukken aangeleverd worden door de werkgroep, zodat
de voortgang besproken kan worden.
6. KAMG congres 28 januari 2010
Op het congres zal aandacht aan zwerfjongeren besteed worden en daarom heeft Renee Hella
Masur van Stichting Zwerfjongeren Nederland uitgenodigd om iets te komen vertellen.

Renee vertelt dat de 2 onderwerpen die gepresenteerd zullen worden door het platform zijn:
medische zorg in vangnetten: OGGZ anno 2009 en Zwerfjongeren tussen wal en schip.
Renee heeft contact gehad met de AJN om te vragen of zij nog projecten hadden lopen. GGD
IJsselland heeft een project lopen, maar wil niet als trekker van een workshop functioneren.
Misschien zijn zij wel bereid om een praatje te houden.
Hella geeft aan dat de jeugdgezondheid wel een belangrijk doel is om te bespreken en te
bekijken waar de kennis ontbreekt. Ronald geeft aan dat de zwerfjongeren een grote vergeten
groep is en dat iedereen wel weet wat er aan de hand is, maar niemand heeft aandacht gehad
voor deze groep. Het is belangrijk om te vertellen wat de problemen en samenstelling van
deze groep is. Je moet de workshop praktisch invullen en dan aanvullen met enkele
voorbeelden van onderzoeken die nu lopen.
Jac denkt dat het het beste is om te richten op de signaleringsfunctie.
Hella geeft aan dat het goed is om de aanwezigen vast warm te maken voor de
signaleringsfunctie en de verwijzing naar CJG’s en Verwijzing risico jongeren.
Aansluiting met de kennis die er is en de kennis die nodig is. Marij geeft wel aan dat er op de
workshop een selecte groep af zal komen die al wel ervaring met deze jongeren heeft.
Ineke geeft aan dat je de workshop ook “Tussen wal en schip’ kan noemen en de verwijzing
naar CJG kan benoemen zodat je de juiste personen naar je workshop kan trekken.
De folder is al gedrukt, maar voor de website kan dit wel verwerkt worden en gepresenteerd
worden in de infostand.
Renee vraagt wie het uitzetten van de workshop op zich wil nemen? Ronald, Hella en Renee
zullen dit samen doen.
Ineke geeft aan dat in workshop 9 het onderwerp suïcide besproken wordt en dat het
misschien goed is om ook de link met zwerfjongeren te leggen. Uit het onderzoek van Judith
Wolff is gebleken dat er onder zwerfjongeren een groot percentage is dat aan suïcide denkt.
Ronald zal contact opnemen met Judith om haar bij het inrichten van de workshop te
betrekken.
Het tweede OGGZ thema dat gepresenteerd gaat worden is “medische zorg in vangnetten’.
Willem heeft aangegeven dat hij trekker wilde zijn, maar heeft nog niet heel veel tijd gehad.
Ronald geeft aan dat er verzekeraars zijn die de zorg die onder de basisverzekering vallen niet
vergoeden als het om wanbetalers gaat. Marij vraagt aan of hier een concreet dossier van is
want verzekeraars moeten hier op aangesproken worden. Ronald geeft aan dat hij
verschillende casussen kan overleggen waar dit uit blijkt.
Ineke stelt voor om de betreffende verzekeraars tijdens het congres aan te pakken. Als zij
tegen de wet ingaan, moet dit publiekelijk aangepakt worden.
Ronald, Marij en Willem zullen dit verder uitwerken.
CVZ zal een presentatie verzorgen betreffende de formele regeling en er kan vervolgens een
presentatie van de casuïstiek plaatsvinden. Je moet ruimte geven aan de mensen uit de praktijk
die hier iets over kunnen vertellen.
7. Nederlands Congres Volksgezondheidszorg
Jac laat weten dat de call for abstracts er binnenkort uit zal gaan. Jac zit in het bestuur en kan
aandragen dat de NVAG de mogelijkheid krijgt om iets te presenteren over de OGGZ.
Jac zal dit voorleggen aan Koos van der Velden.
8. Datum volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 25 november 2009 bij de Federatie Opvang in
Amersfoort.
9. Sluiting
Ineke sluit de vergadering om 16.00 uur.
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