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GGZ-special

Traditioneel is het novembernummer van H&W gewijd aan het thema van het NHG-con-

gres. Het NHG-congres op 30 november te Maastricht staat geheel in het teken van de

GGZ. Een bonte verscheidenheid aan onderwerpen komt daar aan de orde: van angst-

stoornissen tot zorg voor de dokter zelf. H&W besteedt dus ook aandacht aan het grote

en kleine leed: angst en depressie, somatisatie, alledaagse problemen, alcohol en de

chronisch gestoorde zorgmijders. Maar in een themanummer hoort een onderwerp ook

van andere kanten belicht te worden. Vandaar dat we dit nummer verluchtigen met

stukjes Nederlandse literatuur – verzameld door Frans Meulenberg –; twee prachtige

verhaaltjes uit ‘De genezing van de krekel’ van Toon Tellegen, korte stukjes over

muziek, en kunst. (JZ)

Waarom verwijzen
huisartsen bij 
milde depressie en 
aanverwante kwalen?
De interdoktervariatie bij het omgaan met

patiënten met milde depressie en angst-

stoornissen is groot. Engelse onderzoe-

kers zijn nagegaan wat de redenen hier-

voor kunnen zijn. Uit interviews met 23

huisartsen uit Londen en Essex kwamen

grofweg twee strategieën naar voren: een

aantal huisartsen hield de patiënt in prin-

cipe bij zich, omdat ze deze problemen

typisch des huisarts’ vonden en andere

hulpverleningsinstanties niet onnodig wil-

den belasten. Andere huisartsen voelden

meer voor een verwijzing naar beter toege-

ruste hulpverleners. Bij de ‘verwijzers’

waren weer twee categorieën te onder-

scheiden: sommigen verwijzen om van het

probleem af te zijn – vaak uit emotionele

overwegingen. Anderen verwijzen gericht

naar een specifieke hulpverlener omdat ze

denken dat de patiënt daar het beste af zal

zijn. Natuurlijk was er geen enkele huisarts

die alleen maar de ene of de andere strate-

gie hanteerde. Bij het maken van richtlij-

nen zou volgens de onderzoekers aandacht

besteed moeten worden aan de niet-ratio-

nele overwegingen om iemand al dan niet

te verwijzen. Zou de poortwachter van de

GGZ dan echt beter toegerust zijn om op

het juiste moment de deuren open dan wel

gesloten te houden? (HvdH)

Nandy S, Gantley M, Underwood M. Referral for

minor mental illness: a qualitative study. 

Br J Gen Pract 2001;51:461-5.

De berichten, commentaren en reacties in de

rubriek Journaal richten zich op de wetenschappe-

lijke en inhoudelijke kanten van de huisartsge-

neeskunde. Bijdragen van lezers zijn welkom. De

bijdragen in deze aflevering zijn van Henriëtte

van der Horst, Peter Lucassen en Joost Zaat.
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Vooroordelen
De Vries gaat in dit nummer (pagina 559)

in op de problemen rond consultatie.

Vooroordelen en communicatieproble-

men tussen eerste en tweede lijn belem-

meren de samenwerking. In Zuidoost-

Drente werd in de zomer van 2000 onder-

zocht hoe huisartsen dachten over de

daar werkzame RIAGG (Multifunctionele

eenheid): moeilijk bereikbaar, twijfel over

de effectiviteit van de behandelingen,

problemen bij de crisisdienst, onduide-

lijkheid over terugverwijzingen. Voor mij 

– werkzaam aan de andere kant van het

land – is dit heel herkenbaar. Wellicht zijn

het toch niet allemaal vooroordelen, maar

schort er werkelijk iets aan de GGZ.

De Drentse huisartsen bleken met name

behoefte te hebben aan duidelijke effec-

tieve behandelplannen met een tijdige

terugrapportage. Dat moet met alle infor-

matie die er is over effectiviteit van

behandelingen toch niet al te veel ge-

vraagd zijn. (JZ)

Bussbach JT et al. Hoe tevreden zijn huisartsen met de

GGZ. Een enquête naar de samenwerking met de

MFR in Zuidoost Drente Groningen: Rob Giel

Onderzoekcentrum, 2001.


