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DOSSIER 

"We zijn er nog
niet in geslaagd

om de
stiefmoederlijke
behandeling van

de GGZ
helemaal achter

ons te laten"

WOORD VOORAF
DOOR TINA GOOSEN 

De piek van de eerste uitbraakgolf van corona lijkt definitief achter ons te liggen.

Sinds maart worden we dagelijks overspoeld met berichtgeving over het

dodelijke virus, dat de naam COVID-19 meekreeg. De aandacht ging vooral naar

de aanpak in de algemene ziekenhuizen, de lock-downmaatregelen, de

gevolgen voor de economie, mobiliteit en onderwijs. 

De impact op het mentaal welzijn en de psychische hulpverlening werd

aanvankelijk niet of weing meegenomen in het verhaal. De wetenschappelijke

input kwam exclusief van virologen. Pas in een latere fase, vanaf mei, worden ook

experts zoals psychiaters, klinische en gezondheidspsychologen betrokken in de

adviesraden die politici moeten bijstaan in hun besluitvorming. Te weinig, te

laat? Dit zal nog moeten blijken. 

De artikels die nu verschijnen over de mogelijke impact van de coronacrisis op

het mentaal welzijn, zijn beperkt. De sector van de psychiatrie zelf wordt al

helemaal onderbelicht. We zijn er nog niet in geslaagd om de stiefmoederlijke

behandeling van de geestelijke gezondheidszorg helemaal achter ons te laten. 



"Verwachten de
experts nu echt

een tsunami aan
psychische
klachten?"

DOSSIER Psychiatrie en mentaal welzijn in 'het
nieuwe normaal'
DOOR TINA GOOSEN

In ons ziekenhuis, het Psychiatrisch

Centrum Menen, wilden we zelf eens

ons oor te luister leggen bij enkele

experts: wat vinden zij van de aanpak,

verwacht men nu werkelijk een

tsunami aan psychische klachten, is

de sector voldoende voorbereid, wat

kunnen we zelf doen ...  ? 

Volgende week kunt u op onze

website het dossier 'Psychiatrie en

mentaal welzijn in 'het nieuwe

normaal' lezen. Elke dag brengen we

één exclusieve bijdrage.  We starten

de week op maandag met een

interview met onze hoofdgeneesheer

dr. Luc Renier. 

Later in de week laten we prof. dr.

Kris Goethals aan het woord,

professor forensische psychiatrie. Hij

stelt onder meer dat de overheid

zwaar tekort is geschoten op het vlak

van psychische hulpverlening.

 

Prof. dr. Omer Van den Bergh, met

zijn expertise in gedragspsychologie,

geeft ons een inkijk in hoe we als

bevolking reageren op de 'opgelegde'

regels. 

Prof. dr. Elke van Hoof is klinisch

psychologe en traumaexpert en

adviseert ook de GEES bij hun

exitstrategie. Zij is ervan onvertuigd

dat we een aantal maatregelen en

rituelen nooit meer zullen kunnen

loslaten, al hoeft dit geen probleem te

zijn. Ze geeft ook enkele tips om

mentaal goed voor onszelf te zorgen.

Ook minister van Volksgezondheid

Maggie De Block bezorgde ons haar

visie op de geestelijke

gezondheidszorg. 

Hou dus volgende week zeker onze

website en FaceBook-pagina in het

oog en lees elke dag een exclusief

interview. 
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