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structureel en stimuleer gebruik van al ontwikkelde expertise en 

ondersteuning.9

De poortwachtersrol van de huisarts in de ggz

De huisarts wil geen poortwachter zijn voor de eerste- en twee-

delijns-ggz, zoals is gebleken uit de uitvoeringspraktijk en uit de 

WOK-enquête. In deze tijd van marktwerking en vraaggestuurde 

zorg moet de steeds beter geïnformeerde burger bij een ruim 

aanbod zelf de eerstelijns-ggz-hulpverlener kunnen kiezen die hij 

wenst. Toch zullen veel mensen met ggz-problemen zich als eer-

ste tot de huisarts blijven wenden, al was het alleen al omdat 

veel voorkomende ggz-aandoeningen zoals stress, angst, paniek 

en depressie zich vaak uiten in lichamelijke klachten.

Aan de discussie over de precieze invulling van de rol van de huis-

arts in de ggz gaat de vraag vooraf wat de praktiserende huisart-

sen (en LHV en NHG) nu eigenlijk zelf willen met de ggz. Onze 

beroepsorganisaties hebben destijds in het kader van het Kwali-

teitsbeleid ggz, zonder veel inspraak van de werkvloer overigens, 

aangegeven aan VWS dat zij samen met andere partners een rol 

in de ggz willen vervullen. Maar nu het op voortzetting op eigen 

kracht aankomt is het de vraag of huisartsen zich daarvoor willen 

inzetten. Als zij die vraag bevestigend beantwoorden, dan moet er 

flink worden geïnvesteerd in de ggz-competentie van de huisarts 

op met name diagnostisch gebied en in de benodigde samenwer-

kingsvaardigheden om die rol ook waar te kunnen maken.

Literatuur
 1 Van der Linden MW, Westert GP, De Bakker DH, Schellevis PG. Tweede 

Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: 
klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. 
Utrecht, Bilthoven: NIVEL, RIVM, 2004.

 2 Verhaak PF, Van der Lisdonk EH, Bor JHJ, Hutschemaekers GJM. GPs’ 
referral to mental health care during the past 25 years. Br J Gen Pract 
2000;50:307-8.

 3 Tiemens B, Ormel J, Simon G. Occurrence, recognition and out-
come of psychological disorders in primary care. Am J Psychiatry 
1996;153:636-44.

 4 Landelijke commissie Geestelijke Volksgezondheid. Zorg van velen. 
Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2002.

 5 Bijl RV, Van Zessen G, Ravelli A. Psychiatrische morbiditeit onder vol-
wassenen in Nederland; het NEMESIS-onderzoek (2): prevalentie van 
psychiatrische stoornissen. Ned Tijdschr Geneeskd 1997;141:2451-8.

 6 Beleidsvisie Geestelijke Gezondheidszorg. Den Haag: Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 1999.

 7 Cure en Care in de Geestelijke Gezondheidszorg. Kamerstuk 
(GVM/2172530) Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, 
2001.

 8 Laurant M, redactie. Evaluatie kwaliteitsbeleid GGZ huisartsenzorg. 
Nijmegen: Centre for Quality of Care Research, 2005.

 9 De eerstelijns GGZ in beweging. Resultaten, conclusies en beschou-
wing van het evaluatie-onderzoek ‘Versterking eerstelijns GGZ’. Inte-
grale Eindrapportage. Utrecht: NIVEL, 2004.

 10 Huisartsenzorg en Huisartsenvoorziening en Aanbod huisartsgenees-
kundige zorg. Utrecht: LHV/NHG, 2004.

 11 LHV en NHG. Kwaliteit op koers. Utrecht, 1999.
 12 Visscher A, Laurant A, Schattenberg G, Grol G. De rol van de huisarts 

inzake geestelijke gezondheidszorg. De resultaten van de landelijke 
enquête. Nijmegen: Centre for Quality of Care Research, 2002.

 13 Heideman JT, Laurant M, Schattenberg G, Grol R. Veranderingen in 
de rol van de huisarts op het terrein van de Geestelijke Gezondheids-
zorg. Een voor- en nameting. Nijmegen: Centre of Quality of care 
Research, 2004.

 14 Praktijkhandleiding GGZ. Een leidraad voor praktijkondersteuning. 
Utrecht: NHG, 2004.

 15 Cox MF, Van Marwijk HWJ, De Haan M. Eindrapport kaderopleiding 
GGZ. Amsterdam: VU medisch centrum, 2004.

 16 Heideman JT, Laurant M, Schattenberg G, Grol R. Districtsactivitei-
ten met betrekking tot GGZ. Nijmegen: Centre for Quality of Care 
Research, 2004.

Pleidooi voor verstrooidheid
Willem Brakman was dokter en is schrijver van meer dan vijftig 

romans. Vanuit die ‘dubbelfunctie’ schrijft hij in het essay Geest, 

ziekte, literatuur, arts over het ‘intrigerende verband van geest en 

ziekte’.1 Geboren in 1922 kan hij de klassieke visie op ziekte en 

gekte vergelijken met de moderne, biologische inzichten. In de 

negentiende-eeuwse optiek isoleerde ziekte weliswaar het slacht-

offer, maar het schonk hem ook inzichten en ervaringen. Aan deze 

‘metafysica van het lijden’ kwam in de vorige eeuw een einde. 

Een schrale oogst, in de ogen van Brakman. Want in plaats van 

aan prachtige literaire kwalen lijden wij aan harde, technische en 

concrete ziekten als een tumor of schizofrenie. ‘Zakelijke ziekten’, 

zegt hij: ‘Niet langer romantisch wegkwijnen, maar gewoon ziek 

worden en doodgaan.’

Als auteur verzet hij zich tegen de vermeende overzichtelijkheid 

van het begrip gezondheid die hij als arts moet koesteren. Nee, 

het ‘gebruik van experiment, constructie, het inschakelen van 

toeval en elektronische mogelijkheden’ zorgen hooguit voor een 

soort ‘honk van de hoop’. De media spelen hierbij een perfide rol 

door ziekte te ‘omspelen met de hysterie van de reclame en een 

hele familie tot een orgasme te brengen door het keurend proe-

ven van een geheel nieuw blikje kippensoep.’

Zijn held – als schrijver en als dokter – blijft Tjechov: ‘Altijd ver-

strooid, verkeerde recepten, steeds te laat of te vroeg.’

Frans Meulenberg
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