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         GGZ: ga voor resultaat dat telt  
Openbare lezing en discussieavond met Jaap van der Stel 

  Voorzitter Prof. dr. Jan Swinkels, Psychiater en Hoogleraar AMC 
 
Focus op de GGZ 
Er is een nieuw boek uit van Jaap van der Stel: Focus op de geestelijke gezondheidszorg.  
Hierin gaat hij in op de problemen binnen de GGZ c.q. psychiatrie en op de manieren waarop deze 
kunnen  worden overwonnen. Zijn visie heeft hij verder uitgewerkt in zijn lectorale rede waarin hij 
pleit voor een nieuw paradigma van de psychiatrie en een nieuwe praktijk van de GGZ: resultaten 
boeken in een complexe en drastisch bezuinigende wereld. 
 
Een aanleiding om Van der Stel uit te nodigen bij de Kring Andragologie om geïnteresseerden bij te 
praten over wat er aan de hand is in de GGZ. Wat kan er, wat moet er worden gedaan ? 
De vraag die hij in deze interessante lezing aan de orde stelt luidt dan ook: 
 

Kan de GGZ meer resultaten boeken? 
 
Brandende kwesties 
De GGZ en de belangrijkste discipline daarbinnen - de psychiatrie - bevinden zich volgens Van der Stel 
in een crisis. Hij inventariseert  in zijn boek 20 brandende kwesties: 
Diagnostiek & Classificatie; Prognostiek; Perspectief patiënten; Biosociaal & 
Ontwikkelingsperspectief; Preventie;  Vroegdetectie & Vroeginterventie; Effectgrootte; 
Duurzaamheid; Sociale integratie; Schadepreventie; Genezing; Taboes en Stigma’s; Geneesmiddelen; 
Maatschappelijke interesse; Samenhang en Samenwerking; Lichaam & Geest; Kwalificaties; 
Instellingen; Ethiek van bemoeien. 
 



Verbeteringen 
Van der Stel zal met een andragologische blik kijken naar de hoognodige veranderingen binnen de 
GGZ. ‘We moeten leren van andere disciplines. Bekijken hoe de oncologie bijvoorbeeld resultaten 
heeft geboekt. Dat vereist een paradigmaverschuiving voor de psychiatrie. Een andere praktijk voor 
de GGZ,’ aldus Jaap van der Stel. ‘De resultaten zullen stap voor stap bereikt moeten worden. Let wel 
we moeten voorzichtig zijn. Zeggen dat in de GGZ de effecten nog niet zichtbaar zijn, kan gemakkelijk 
worden aangegrepen om bezuinigingen door te voeren. Daar schieten patiënten die baat hebben bij 
behandeling, niets mee op. Maar we kunnen de huidige praktijk al wel innoveren. Er zijn volop 
aanknopingspunten voor de verbetering van het behandelklimaat en het bevorderen van herstel.’ 
Over deze en andere verbeteringen zal Jaap van der Stel met het publiek in gesprek gaan. 
 

      
De aanleiding voor dit publieksevent is het nieuwe boek 
van Jaap van der Stel: Focus op geestelijke 
gezondheidszorg, dat voorjaar 2011 is verschenen en 
zijn recente lectorale rede: Resultaten boeken in een 
complexe wereld.  
Beide zullen  tijdens het publieksevent van de Kring 
Andragologie met korting verkrijgbaar zijn. 
 
 
 

Dr. Jaap van der Stel (1953), studeerde andragologie te Groningen en promoveerde in 1995 in 
Utrecht cum laude tot doctor in de sociale wetenschappen op het proefschrift Drinken, drank en 
dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland. In 2009 
promoveerde hij tevens tot doctor in de geneeskunde op een tweede proefschrift Psychopathologie 
– grondslagen, determinanten, mechanismen. Hij was werkzaam in de verslavingszorg en is 
tegenwoordig als lector verbonden aan de Hogeschool Leiden op het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg. Tevens is hij als senior-onderzoeker werkzaam in de GGZ. In zijn vakgebied is hij 
een productief publicist.  

 
Praktische zaken 
Tijd: 19.30 - 21.00 uur. 
Plaats:  Universiteit van Amsterdam. gebouw Economische Faculteit,  Marinus Behrenszaal (zaal 0.20), 
Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam 
Prijs:  € 10.00 te voldoen aan de zaal. 
Plaats reserveren? 
Stuur een e-mail naar andragologie@uva.nl om u aan te melden en vermeld daarbij publieksevent Van der Stel 
en uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We houden uw stoel dan vrij! 
 
Organisatie 
De organisatie van deze avond is in handen van de AUV alumnikring Andragologie van de Universiteit van 
Amsterdam.  
Post- en bezoekadres  van de alumnikring andragologie, tevens bibliotheek: 
Sarphatistraat 104, 1018 GV Amsterdam, kamer 0.02.  
Secretariaat: 020 5255880, bgg: 020 6904997. 
 
Email: andragologie@uva.nl 
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