Redactioneel

Overboekt

Bij het maken van een kwartaaltijdschrift
dienen lange lijnen uitgezet te worden. Het
vinden van voldoende én geschikte kopij is
voor veel redacties een pijnpunt, en vaak
gebeurt het dat toezeggingen om binnen
een afgesproken deadline te leveren niet
nagekomen worden. Meestal wel met valide
redenen overigens, maar daarmee vul je
geen tijdschrift.
Dat het ook anders kan, bleek bij de totstandkoming van dit themanummer, over
het groepenaanbod van het NPI/Arkin te
Amsterdam. Onder leiding van de manager behandelzaken NPI Loek van Dam en
P-opleider van Arkin Maie el Boushy werden
medewerkers uitgenodigd – of misschien
wel vriendelijk doch dringend verzocht – aan
de slag te gaan en hun groep te beschrijven.
Ruim voor de gestelde deadline werd er
geleverd, en voor het eerst sinds ik mij kan
heugen, bleken we te veel kopij te hebben
om het nog binnen de omslag van ons tijdschrift te laten passen. Het enthousiasme
waarmee dit nummer tot stand is gekomen,
zegt waarschijnlijk ook iets over het enthousiasme van de auteurs voor het werken met
groepen. En ik verwacht dat ook de lezer
hier enthousiast van wordt.
Om zicht te krijgen op het geheel aan
zorgpaden en de daarbij behorende groeps-

therapieën van het NPI is het raadzaam
te beginnen met het overzichtsartikel dat
Loek van Dam schreef. Het daarop volgende historisch overzicht van Maie el Boushy
geeft in een heldere tijdslijn weer hoe uit
het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort door
beleidswijzigingen, afsplitsingen en fusies,
naamswijzigingen en verhuizingen, het huidige NPI ontstaan is.
Naast de artikelen over specifieke groepstherapieën zijn er ook twee interviews te
lezen. In het eerste kijkt een jonge vrouw
terug op haar behandeling in de groep,
waarbij zij de voor haar werkzame factoren
daarvan mooi verwoordt. In het tweede
reflecteert een aantal groepsleden op de
deeltijdbehandeling.
Bij luchtvaartmaatschappijen is het gebruikelijk dat vluchten overboekt worden, ervan
uitgaande dat er ook altijd annuleringen zijn.
Maar het kan ook gebeuren dat het aantal
annuleringen lager uitpakt dan het aantal
overboekingen. Heel soms betekent dit dat
je de pineut bent, en dat je moet wachten op
een volgende vlucht. Het artikel van Heleen
Grandia over haar Emodi-groep houdt u
van ons tegoed en kunt u lezen in het
septembernummer.
Arnout ter Haar
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