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Redactioneel
De ggz gaat veranderen. Kortdurende 

zorg gaat in 2008 waarschijnlijk van de 

AWBZ naar de zorgverzekering en zou 

bovendien moeten verschuiven van de 

tweede naar de eerste lijn. Huisartsen, 

maatschappelijk werkers en eerstelijns-

psychologen moeten die zorg gaan leve-

ren, en de huisartsenpraktijk zou worden 

uitgebreid met een ‘praktijkondersteuner 

ggz’. Waaruit bestaat die eerstelijns-ggz? 

Hoeveel gesprekken zijn er nodig bij een 

depressie? Wat is de effectiviteit van een 

behandeling van overspanning? Brou-

wers et al. (pagina 238) tonen in dit num-

mer aan dat een activerende behandeling 

van overspanning door eerstelijns maat-

schappelijk werkers gericht op het terug-

dringen van ziekteverzuim niet effectiever 

is dan de gebruikelijke huisartsenzorg. 

Maar is die ‘gebruikelijke huisartsenzorg’ 

voldoende omschreven? Kunnen huis-

artsenpraktijken die eerstelijns-ggz wel 

leveren?

Van Hout et al. (pagina 253) onderzoch-

ten een klein stukje van de huisartsen-

zorg voor dementerenden. De diagnose 

was veelal juist gesteld, maar huisartsen 

bejegenden patiënten met een begin-

nende dementie en hun verzorgers ambi-

valent. Zij lieten de patiënten vaak in 

onwetendheid, maar brachten de man-

telzorgers meestal wel op de hoogte. De 

kwaliteit van de eerstelijns-ggz kan nog 

wel wat verbeterd worden.

Het NHG organiseert samen met de afde-

ling Huisartsgeneeskunde van het AMC 

op vrijdag 15 juni de NHG-Wetenschaps-

dag. Het thema is diagnostiek in de huis-

artsenpraktijk. In dit nummer kunt u zich 

vast inlezen: u treft de samenvattingen 

van de 24 voordrachten aan. Naast tra-

ditionele onderwerpen als luchtwegaan-

doeningen en hart- en vaatziekten zijn er 

ook verslagen van onderzoek in de eer-

stelijns-ggz. Huisarts en Wetenschap zal dat 

alles op de voet volgen.

De interim-redactie

Grieppandemie
Journaal
Bij dit nummer van H&W is een exem-

plaar ingesloten van de publieksfolder 

over grieppandemie. Deze brochure is 

ontwikkeld door het RIVM en VWS, in 

samenwerking met het NHG, met name 

de Redactie Voorlichting. De tekst van de 

brochure sluit aan op de recent versche-

nen NHG-Standaard Influenzapandemie 

(op www.nhg.org).

Daarnaast heeft het NHG verschillende 

materialen ontwikkeld. Zo wordt najaar 

2007 een Programma voor Individuele 

Nascholing (PIN) verspreid onder de PIN-

abonnees. Ook verschijnt de NHG-Patiën-

tenbrief Wereldgriep (grieppandemie), 

die kan worden meegegeven aan patiën-

ten met vragen over de grieppandemie. 

Zowel de brochure als de PIN zijn ook te 

vinden op de NHG-website. Tot slot heeft 

het NHG een cursus voor huisartsen ont-

wikkeld over hoe om te gaan met angst 

en paniek rond de grieppandemie.

Alle huisartsen ontvangen nu één exem-

plaar van de publieksfolder. Op www.post-

bus51.nl wordt ook een digitale versie 

gepubliceerd met een verwijzing naar het 

dossier grieppandemie op www.minvws.

nl\grieppandemie. Pas wanneer de actua-

liteit leidt tot een toegenomen interesse 

bij het publiek, worden worden pakketten 

folders gedistribueerd naar huisartsen, 

apothekers en GGD’s. (TD)
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