
'Het is go:ed dat ik gà'
Giel van zegt GGD na 3ó jaar vaarwel

De beschadigde mens bepaalde zijn loopbaan van longe dokter tot clusterhooÍd. Niet iedereen voelde zich

prettig zijn wat autoritaire st;jl. Hém ging het om resu taat. "Misverstanden over mij? Mensen zien niet

hoe bezorod ik ben. "

Bezorgd, ja, wa.1Giè van Brlsse
È héélbe.ielwd wat de ophaidei
zijndè decè.tra Èatles brenge. in

praktijk. Hët prob ëem veGchlt per

domein, denkt hij. " n de AWBZ

hebje te maken met zorgbehoef
tigen, gèhand capien en ouderen
dle stÍaks èei groot beroep op
mé.ièzór9 móeten gaan doen.

D.t is te overzlen vóorwie íami e
en vrienden heeÍt Maar wie he pt
dë minder bègaaÍde. en de soclaa

gelloleerde.? lk ben bang dat er
vee uii die groep dooí het iis zullen

-Bt Jeugdzorg is dë potentlèe
hulpvraag gigantisch. ln het vets

leden is dë bestaa.dë zóÍ9vraa9
maèr voor ëei deelbëantwoord,
doordai het een b!realcratcch en

ontoeganke,jk moeras w.s. Dat

het anders moei, is duidelilk, daar

kan ik het moeilijk mee oneens ziin.

Dë grore vraag is alleen: hoe wordt
st.aks bepaa d wie behanded mas

worden e. hoe? lk denk datwil-
lekeur hier op de oer ligt En wai
het eÍíect zalzijn van goedkopere,
generalistische zorg? A sje kinde

ren met complexe problemen een

h! pveílener geeft die niet op zljn

taak is toegerust, raakje hee ver

"De ío van de GGD," denkGle,
"zalvooraldle van triage bijdè
toegang èi van bezemwagen b,j

de uitva ers zijn. Waar het op aan

komt, È maximàle onde6teuning
bijmenser thuls, de mo9ëlijkheid

een second opinio. aan te vràgeó,
'nee'kunnen zeggen, en ..."

Brussel

bij

nog een !!r lang hardop verder

kun.en peinzen.We keit hem niet

in dle staat? Achterover, armen
qekÍuist, qeconcentreerd en zonder

zlchtbàÍë emotie naar een pu.t
ln de ve.te kijkend, ontvouM hj
zlln vÈie op het krachtenve d van

beschàdigde mens, g.ote stad en

Hoe het komt d.i er s€en
spe d iussen ie k.ijsen is? Íheà
Mole.kamp, Glek secr€taresse

sinds 1995, weet het ak geen

andeí "Hijbenadert een zaak als

ëe. boom en komt via stam, tak
ken en zijtakken tot ii de neÍívan
de bàderen. Somhlge zakei heb

bei stevige woÍtek gekregen Dat
praten is zijn ma.iër om te focu$e.
en de totà e complexitelt vaó een
probleem oÍ kwesue ln beëld te
krijgen. Nel ah wanneer hijíukken
prod!ceert: hli schrjfr zin voor zln

!it, met de hand, en vrjwelzo.der
doorhallngen. Dan eest hij de tekst

voor, op een dictaíoon. verandert
nog wat acce.ten, pLnten en kom
ma! en veruo genstik ik het uit.
lk hoèÍze den lets te vrage., a es

k opt, zljn redenatie is haaBcherp
en vo komen log sch."
lnteressant, maar ook líitant soms,
beaamrThea; hijwëer het altljd
beter ln de achtt ei jaaÍ dat ze

- hee íjn met cle heeft samen-
gewerkt, heeÍi ze aardig wèt keren

stemverhefiing in aang.ènzende
kamere sèhoord. "Coníicten? zo
ervaart hÍ dat zelí nier. Hijkrijst
eigenlijk sr.ag een weemoord en

houdt v.n discussiëÍe.. Oí de ènder
vaak gelijk krijgt, s een twëede.'

".Je mag me best altorlran noe
men," zegt Giel, 'het maakt me

niet zovee uit. lk denk dèt mrn íij
van leidlnsseven de unkomst is

vèn decenria Ansterdamse hulÈ
verleningspraktijk op ëei politiek
zeer gevoelig teíein ak de drugr
prob ematlek in dejaren ta.hiis en

negentig. Jè ziet deze Ídè danspas
jes telkens opi euw Dë Íites van
lnstel ngen ei politlèk. Net ak de
cyc !s van veÍaideÍen: cenira.,
decentraal, centraa. De teksten
dieje nu eest over de maatschàp-
pe ijke zors va.aívolsendejaar

- reglonaa, dlchtb4 de mensen,
snelerbii, miider specia istisch en

dlur ngrijpei hët lijken letter ijk.
kopeèn uit deja.ei tachiig, bÍ het
ontstaan van de Riagg's, die ater
tóch oider!it zijn gegaan "
"Veranderen is onontkoombaar,
daar gaathet.ietóm. De k!nst s



om opgebouwde erPert se max

maa te benltien ef niet te .ten
verdwjnen door een knaEeid Íusle

apparaat vee ira.hr en energ e

gaat ver or-an aan een màchrssPe

dar <,e Í he emaa nlet spe en !v .

kvnd het be ansrjk dat mensen

straks n ettlssen twee systemen va -

e.. As GGD moeten we a eze en

bijzeilen om datte voor[omei "
Waar hll i discu$ es op terlgva t?
"Qp .!a te tlA s ambtenaar ben
je aangested door en voor de

maatschapp i, dat mo€r le a tld
ontho!den Het geme€nt€bèÍ!!r
treedt op namens.e maatschap

pijei i5 dus de baas. Asereen
mÈve6taód óver mil beíaat, zegt

Giè, È het dat mensen n ei begrii
pen hoe bezorgd ik ben overde
moge l<e eiiecrei van een rad ca €

wisse van s_v_itemen 'Den< beha!e
aai de R ag9 vórm ig bllvoorbeed
aài her Amne èikóord vai 1999

Dreironoera hu p!è, .i.E i !.
Bale, we zelten zo'n beetle a s

veert gstè onzè handrekenlng op
een .o.venant, de rranen spron

sen erbij n te osen Ílvee' ekei
ater ha.lje een.;làm reit: eei
rob!lste caÍébezoeker me dde zi.h

n verwarde toestand op Bureal

Warmoesstraai De he e horde

ar1se. e. psychiaters !it het con
venant .triam eraan te pas. Hu.
.on. !s e: dronkeni aàt m:ar sàan.
ThLis in de Kanaa srrààigoo de de
man zltn nboede nàar beneden, hil

lvÉrd opqèpàti en nèè9enomen,
een pa.r r!r aierwas hij.l.od. Dat

was d!s hetAmsterdams Mode l

roen heb ik mereei Berihod
ceEon5, de geeÍe ijk vader van d t
mode, gebed en gezegd,'zo gaat

het i et. Uitelidëlllk heefl dit

s€ e d iot.le aÍspraàk dàt dë GCD,

n cas! MGGZ, à ecrlslsgeva ei bil
de po itle a s eeEie zlei."

Van achter uit de keel
Op ossi.gsgerichr denken, is
het motto A s één van zln voor
bee den noemt c e l!.iith vàn

swet, osych ater op de afde n9

Geene jke Hy9 ëne vai de.oei
ma geCC&GD, !r'.a, hii i r977 a s

h!isarG in op eidinq bèqon. ":e l

zeer ste! ge vro!!!, mèt !itpul ende

o9e. e. ee. naik beèi, maar het

hé op de góede p aats. Je moet
!a. achier ! t de keë praie., was

zc i 9e!le!ge de ulGpÉak vèn héar

Zt heeÍi hè 9e èerd oii asseft eÍte
zljn bÍ patiènten én autoriteiten."
Een àider íij .oon wasveEavlnss
experi Winand M! der, hooÍd vàn

.'e aÍdeins Ge€ste Íke Hys ène.
''En gsz ns ! ,' herinnerr Gle zi.h,
''màar,,e zeer po riek beg:aÍ.]
Ee. grootaanrangervan her con

f dmode , maar a tld effectlef
H jw.t prec es hce je moet ope
reren ln het po tieke spee vÉ d om

le doeler te bere'ke. Da.r hèb ik

hÈ! qóed iair qekÉken

"Ol!rè her soed hebbei gedaan?"
De hah!rà.s komr p oce l.g "Ja,
k deik het we rvraar eigei ijI weer

je dat iooir. Van de Amíèrdamse
harddr!9pop! arie van deíijds,
ror.l r0.000 verJaaíCè gebru kere,

is een sroot dee lcnca 2000)in de
perio.le vanaf 1985 óvereden à.n
àids, overCo.is ei oler 9e prob e-

men. Je zo! <ur.èn zeggen: fre
had.len eerdÉr schoie íaa den
moeten veÉÍèkie., da. hadden
ze ios seÉÉfd Je zou oók tliien
zegsen: het haddei e. vee meer
tlinen zln H ! en. ds ztn ons

overkome., het lvàs er loor íre w s

len dat het bèsiond. Toen de iÈsr n

1985 op de markt k,ram, b eek d.:

30?àvan dÉ inÍalene!s (n de aC

gèbruikende ve6 aafden besmet

Probeme. en !rva erszu en er
a riid zlin, weet V6. Brussel Hij zl

cHB, het roesm dde datlonge
re. i. ekaar knltséei va. ónder
anderè goótsteeíontstopper, a s

ileuwe rài a.hter her behais. OÍ
hit er ioo t hope oos vàn gevrord

s? "Neë Mensen d e me vràse.
hoe k.llt werk vo ho!d, d.ar het
lk noóli ets vè. begrepen. Er ko.
een taak op te pad en dle doe te
zó goèd : s te ku.t. k viid .l.r
heemàa n erzo bÈon.ler HetÈ
we zo, dat ik her nL à emaa we

èè. kèërgeziei heb Jè r.akt ia
zóvee titd vergroe d mei de or9:
nisatie en je eigen op osslngen.

Her is goed dat k 9a, zeker n! t
reer d.r MGGZ in goede haide,
is. A.dàn MiÉdema : eÉ. voo(re
fe jk opvo ge. Hi.chakets.e,
hyperlnte igent, heeft strategis..
inzi.hi en hart voor de zaak. k

tr'eer h€i,,xanr ik heb eranderha
jààr krtÈch boveiop gezeten Da

hjpsychater is, kan dèik k oók
geen klraad As.ia.ager zalhil
ongetvrijie d minder bèhoeierls I

d rectlefzjn. Zeker i het begi.l I

de organ sat e wordt p atter omo
de aag tu$e. hèm ei dete;m e

Wat Gie zefgà:r doen? De

fiar die:6iaar b.egbee d was

van de zorg voor lerdwaa.le
Amsterdammèrs, heefr geen p àr
nèn "Echi he emèè i er EeEr
maar eens het hu 5 opki:ppen,
denk ik, en z ei sat mj. vrolw, c

de ontwikke l.g-.i hët.le no.ll9É
zorg tegemoet ziet, erv.n denkr.
k ben be.ielvrd en ik verhe!s m

ercp: weer èe.s ets à.deE.'

Op '12 noyember is er een
aiecheidsrecepi e voor Giel en

per l decèmber È hijoffi.iee

DoórYvónne van Osch
(f reèlèice tekstschrijÍster)


