Matrix onderzoeksagenda G4 USER, afgerond, lopend
en gepland onderzoek
GGD Amsterdam, GG&GD Utrecht, GGD Den Haag, GGD Rotterdam

Achtergrond
Bij de GGD’en van de vier grote steden vindt veel
onderzoek plaats. Binnen de Academische werkplaats
G4 USER werd het belangrijk gevonden de
plaatsvindende onderzoeken te rubriceren op thema’s,
gemeenschappelijke onderzoeksthema’s en doelen aan
te geven en samenwerking tussen de onderzoekssecties rondom die thema’s te stimuleren. Bovendien
kunnen met zo’n matrix ‘witte vlekken’ zichtbaar
gemaakt worden.
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Methode
Alle lopende onderzoeken binnen de G4 zijn
geïnventariseerd en gerubriceerd onder
gemeenschappelijke thema’s. Het type onderzoek, de
financiering, de opdrachtgever van het onderzoek, de
uitvoerenden en de contactpersonen zijn in de matrix
opgenomen. Daarnaast worden de afgesloten
onderzoeksprojecten vermeld.

Resultaten
● De gemeenschappelijke onderzoeksthema’s, voor de
vier grote steden zijn : de OGGZ-monitor, dakloosheid,
(para-)suïcide, maatschappelijke opvang en de
ontwikkeling van het meetinstrument voor
zelfredzaamheid, de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM).
● Gemeenschappelijk voor drie steden zijn de thema’s:
huisuitzetting, alcohol- en druggebruik, psychiatrie en
OGGZ, overlast/ justitie en armoede.
● Andere onderzoeksthema’s zijn: participatie en herstel,
huisuitzetting en huiselijk geweld.

Conclusies
Aan de voorwaarden voor academisch onderzoek wordt
voldaan: er is een gedegen theoretisch raamwerk
ontwikkeld binnen G4 USER (het conceptueel kader
OGGZ); er vindt betrouwbare registratie plaats (o.a. met
de OGGZ-monitor), er zijn betrouwbare en valide
meetinstrumenten voorhanden (o.a. de ZRM) en er
wordt samengewerkt tussen de verschillende
onderzoeksgroepen. Er is sprake van veel
epidemiologisch beschrijvend onderzoek; er vindt nog
weinig beloops/cohortonderzoek plaats en als ‘witte vlek’
kan gecontroleerd onderzoek naar effecten van OGGZinterventies genoemd worden.

Contact: J.Theunissen@ggzingeest.nl
Voor lopend en afgesloten onderzoek en de
matrix onderzoeksagenda OGGZ G4
zie de website www.g4-user.nl
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