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voren was gebracht dat Andrews e.a. in
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hebben er juist voor gezorgd dat de ggz

van afname van ziektelast. Andrews e.a.

steeds onbereikbaarder wordt. De invoe-

stellen daar letterlijk: ‘Even given unlimi-

ring van marktwerking, zorgprogram-

ted funds, three-quarters of the burden of
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De verdere instrumentalisering van de

actoren met deelbelangen meepraten over

hulpverlening die hiermee wordt beoogd,

de kennisagenda, maar een rationele afwe-

baart ons grote zorgen. De aard van dit
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gelijk zijn. Toch zijn juist de zogenaamde

ken dat de ggz (alleen) helemaal niet zo’n

‘common factors’ in de ggz zo belangrijk

grote rol kan spelen in het wegnemen van

(zie het prachtige themanummer over
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dit onderwerp van Mental Health Services

werkgelegenheid voor lager opgeleiden,

Research, maart 2005). Dat zijn de factoren

afname sociale cohesie, vergrijzing).

die geen verband houden met de therapie,
het programma of de interventie, zoals

Modeltrouw

de mate waarin het klikt tussen hulpver-

Ons grootste bezwaar zit hem echter niet

lener en cliënt, de mate waarin deze aan

in de onjuiste aanname dat de toeganke-

kan sluiten bij hetgeen er nodig is, de

lijkheid zou zijn verbeterd, of in de geko-

sekse of leeftijd van de hulpverlener. Meer

zen methode om een kennisagenda op te

dan de specifieke factoren, (de therapie,

stellen, maar in een verdere instrumentali-

de interventie, het programma), is juist

sering van de ggz en in de buitengewone

het vermogen van hulpverleners om van

ambities die in de kennisagenda doorklin-

standaarden af te wijken, om contexten

ken. In de tekst van de kennisagenda staan

mee te wegen, om kennis zo te gebruiken

relatief vaak woorden als: transparant,
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belangrijk. Juist dit vermogen wordt met

ook een ongewenste instrumentalisering

deze kennisagenda naar de achtergrond

van de ggz met zich mee. De kloof tus-

gedrukt. Voor professionals lijkt het ons

sen weten en doen wordt daarmee verder
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voor dit type onderzoek. Practice based
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evidence is net zo legitiem maar heeft geen
plaats in de kennisagenda.
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geluk. Ze ziet zichzelf als beginpunt, als
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invloed doen gelden. Het vijfstappen
model van de who biedt hiervoor – zoals
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