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Achtergrond
Binnen de academische werkplaats G4-USER wordt i.s.m. Tranzo een monitor ontwikkeld die sociaal kwetsbare groepen
beschrijft en de verschillen tussen steden weergeeft. Moeilijkheid daarbij is dat de sociaal-medische problemen divers zijn
en in verschillende combinaties voorkomen. Hierdoor is de groep onmogelijk als één geheel te beschrijven.
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Resultaten

De OGGZ Monitor werkgroep van G4-USER heeft een
structuur voor een basismonitor ontwikkeld. De
ontwikkelde matrix OGGZ combineert de ordening van
de OGGZ-ladder (Wolf, 2006) met een ordening van de
belangrijkste domein van problematiek. Bij de invulling
van de matrix is met name gebruik gemaakt van
bronnen met gemeenschappelijke basis.
Gegevensbronnen met een landelijke dekking zoals
CBS, LADIS (Landelijk Alcohol en Drugs Informatie
Systeem), gegevens van de RGI (Regionale
Gezondheidsinformatie), de GGD
Gezondheidsmonitor, informatie uit het plan van
aanpak Maatschappelijke opvang en uit gezamenlijk
onderzoek naar feitelijk daklozen.

• De matrix OGGZ biedt een structuur voor een
epidemiologische monitor over de problematiek van
sociaal kwetsbare groepen die wordt gebruikt voor de
invulling van vergelijkbare informatie van de G4. Voor
andere gemeenten dient het als sjabloon waar
aanvullende gegevens kunnen worden opgenomen die
voor een lokale/regionale gemeente interessant zijn.

Contact: renske.gilissen@denhaag.nl
Voor lopend en afgesloten onderzoek en de matrix
onderzoeksagenda OGGZ G4
zie de website www.g4-user.nl

• De OGGZ Monitor G4 geeft inzicht in de omvang van
sociaal kwetsbare groepen en trends in de tijd, met
opvallende overeenkomsten en verschillen tussen de
vier grootste steden van Nederland.

