
Tweemaal GGZTotaal voor nog steeds geen geld

Op dit moment lees je de laatste GGZTotaal in zijn 

huidige vorm. We gaan afscheid nemen van onze 

veelgeprezen vormgeving. We krijgen minder vorm, 

(nog) meer inhoud. Dat heeft zo zijn redenen, en die 

willen we graag uitleggen.

In juni vroegen wij onze lezers een enquête in te 

vullen over GGZTotaal. Over de inhoud, de vorm, 

de leesbaarheid en over een eventueel betaald 

abonnement. Om met dat laatste te beginnen: de 

meeste lezers hadden er wel een paar tientjes per jaar 

voor over om GGZTotaal te blijven ontvangen, maar 

het was ook duidelijk dat een grote groep, zo’n 30%, 

elk dubbeltje moet omdraaien. En dan valt betaalde 

informatie al snel af. Aangezien we die lezers graag 

bij ons blijven houden, hebben we van een betaald 

abonnement afgezien.

Dan de opmaak. Die werd zeer gewaardeerd, maar de 

PDF blijkt, vooral op telefoons, slecht leesbaar. Een 

goed en betaalbaar alternatief was niet voorhanden en 

daarom gaan we, met pijn in het hart, overstappen op 

een simpeler systeem. Wat ons veel werk scheelt, maar 

we boeten wel aan vorm in. Jammer, maar het is niet 

anders.

En dan de hoeveelheid artikelen. Dat was voor ons een 

verrassing. Een opvallend aantal respondenten vulden 

in dat ze het magazine graag lezen, maar dat het aantal 

artikelen te veel was voor één mail. Dan denken wij: 

“Dan lees je die andere helft toch een week later?” Maar 

een week later is de mail al weer ondergesneeuwd door 

andere mails. Internet-generatie, ook onder onze lezers. 

De oplossing is eenvoudig: we knippen het magazine 

in tweeën: op de tweede maandag van de maand komt 

voortaan het ‘gewone’ magazine, de vierde maandag 

komt de XL-bijlage, met een aantal artikelen over één 

specifiek onderwerp.

En dus: de laatste GGZTotaal in de huidige vormgeving, 

maar al wel gehalveerd. Vind je de inhoud te mager? 

Geen nood, over twee weken zijn we er weer, met 

de XL-bijlage, ditmaal met als thema: suïcide, een 

veelbesproken onderwerp. De vraag is: hoe kan je het 

voorkomen?

In dit magazine nemen we de plannen door van Menzis 

om het resultaat van een behandeling in de vergoeding 

te betrekken. Vooral de vraag wat Menzis nou precies 

van plan is proberen we te beantwoorden, want dat is 

in de commotie wel wat onderbelicht gebleven. Hamp 

Harmsen blijkt aan de hand van een gedichtenbundel 

van Remi XXX terug op zijn beginperiode als 

verpleegkundige in de psychiatrie, Nika Nieuwland 

onderzoekt de werkdruk van de SPV, Johan Atsma 

recenseert XXX en Gisele Vranckx sluit het magazine én 

de zomer af een gedicht over ….

Slechts vijf artikelen inderdaad, maar nogmaals: over 

twee weken zijn we er weer!
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