
"De 'kapitein en de stuurlui
op het schip' hadden maar

weinig kompas om zich
naar te richten"

PSYCHIATRIE EN MENTAAL WELZIJN IN
'HET NIEUWE NORMAAL' 

DOSSIER 

PCM: Hoe hebben onze eigen patiënten de coronacrisis

en de lockdown maatregelen ervaren?
 

Dr. L. Renier: Eigenlijk sta ik positief versteld van de

veerkracht en de draagkracht die onze patiënten,

ondanks alles, toch vertoonden. Ik meen te mogen

stellen, dat over het algemeen beschouwd, de patiënten

zich vrij goed aan de afspraken hielden, deze ook goed

leken te begrijpen en zelfs te ondersteunen. Ik merk dat

weinig patiënten echt zieker geworden zijn tijdens de

lockdown in het ziekenhuis, met alles wat erbij hoort

van vermindering van bezoek, geen uitgang meer …
 

Ik merk ook bij de ambulante patiënten dat veel van hen

het vrij goed bleven doen. Ze waren wel wat ongerust en

er was soms wat onvrede met de maatregelen … Maar de

meeste patiënten zijn niet zieker geworden.
 

Er zijn wel uitzonderingen. Sommigen werden meer

psychotisch. Een aantal mensen met OCD (n.v.d.r.

obsessive compulsive disorder - dwangneuroses) werd

meer dwangmatig. 
 

We zien ook patiënten die een majeur depressief beeld

vertonen, waarbij de inhoud van hun depressieve

gedachten door corona worden ingekleurd (bijvoorbeeld

het (rand-)waanidee dat de wereld verloren is, nooit

meer helemaal van het virus zal verlost zijn …).

 

Tezelfdertijd zijn er ook patiënten geweest die het

eigenlijk beter stelden tijdens de crisis. Het gaat om

eerder éénzelvige mensen, die van nature uit minder

nood hebben aan sociaal contact. Ze voelden zich

geruster tijdens de coronamaatregelen en de verplichte

sociale isolatie. Ze hadden niet het gevoel zich

voortdurend te moeten verantwoorden voor het gebrek

aan sociale interactie dat ze vertonen. Dat wordt in de

maatschappij vaak als een tekort gezien, maar zo

ervaren ze dat zelf niet. 
 

Zoals steeds moeten we stellen dat ‘de psychiatrische

patiënt’ niet bestaat en dat ook de reacties op de crisis

en maatregelen van verscheidene aard kunnen zijn. 
 

 

Dr. Luc Renier is hoofdgeneesheer in het

Psychiatrisch Centrum Menen. Met zijn

pragmatische aanpak en nuchtere kijk op het

leven is hij een man van weinig woorden, maar

wel van daden. Hoe hebben onze patiënten en

medewerkers de crisis beleefd en wat denkt hij

van het gevoerde beleid door de overheid?  

Dr. Luc Renier
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Maar globaal durf ik stellen dat onze

patiënten zeker niet in groten getale

zijn gedecompenseerd in heel dit

verhaal (n.v.d.r. decompenseren: niet

meer in staat 'normaal' te functioneren

door een onevenwicht in de

psychische balans van draagkracht en

draaglast).
 

Zeker voor de opgenomen patiënten,

meen ik te mogen stellen dat door alle

inspanningen van onze teams de

patiënten op een professionele wijze

verder konden behandeld worden.
 

Ook binnen het psychiatrisch

ziekenhuis valt op hoeveel inspanning

het personeel bereid is te blijven doen

voor de patiënten. Nochtans was ook

hier bij hen vaak onzekerheid en angst

aanwezig, ook voor zichzelf en hun

familie. Open en directe

communicatielijnen tussen directie,

artsen en medewerkers zijn belangrijk.

Een goede samenwerking tussen alle

diensten zorgt voor een goede en

veilige zorg.

 
 

PCM: Verwacht u dat mensen die

voor de crisis weinig of geen

psychische klachten hadden, toch nog

problemen zullen ondervinden?
 

Dr. L. Renier: Zoals alle ernstige life

events, zal ook de huidige crisis wel zijn

gevolgen hebben voor een deel van de

bevolking. Heel wat mensen zijn

overleden, vaak in sociaal geïsoleerde

omstandigheden waarbij afscheid

nemen moeilijk was. Het lijkt voor de

hand te liggen dat een deel van de

familieleden langlopende en/of

pathologische rouwprocessen gaat

ondervinden. En het ziet er ook naar uit

dat mensen die een infectie hebben

doorgemaakt, mogelijks langdurige

sequelae (n.v.d.r. gevolgen, restletsels)

zullen hebben die uiteraard nog lang

kunnen wegen op draagkracht en tot

aanslepende psychische

decompensaties kunnen leiden.

"Ik ben ervan overtuigd
dat beeldbellen een

blijver zal zijn"
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Ik zie dat de jongere collegae heel wat

minder problemen hebben om dit

allemaal in hun werking te integreren.
 

Analoge veranderingen lijken nu, in de

huidige periode, ook een doorbraak te

zullen kennen. Zoals de deeltijdse

dagbehandeling, waar de verplichting

om 7 uur op één dag aanwezig te zijn

zou wegvallen. Iets waar de sector zelf

al jarenlang voor pleit.
 

 

Tijdens deze crisisperiode hebben we

de snellere ontwikkeling op het vlak

van teleconsultaties gezien, zowel

telefonisch als beeldbellen. Ik ben

ervan overtuigd dat dit een blijver zal

zijn, en dat bijvoorbeeld ook het RIZIV

naar een definitieve financiering toe zal

moeten evolueren. 

PCM: Hebben patiënten nog

voldoende zorg kunnen krijgen?
 

Dr. L. Renier: In de ambulante setting

was het bij momenten wel moeilijker.

Verplichte afbouw van consultaties,

sterk verminderde werking van

mobiele teams en allerlei diensten die

verzorging aan huis aanbieden,

verminderde bereikbaarheid van

nazorgdiensten … hebben het voor een

aantal patiënten zeker niet

gemakkelijker gemaakt. 
 

Ook hier heeft dit niet op alle

patiënten dezelfde uitwerking gehad. 

We zien patiënten die het al bij al vrij

goed hebben doorstaan en nu

geleidelijk aan terug overgaan naar de

vroegere gang van zaken, zonder

ernstige verslechtering van het

toestandsbeeld. Maar we zien ook wel

mensen die het geleidelijk aan

moeilijker kregen, als een veer die

geleidelijk aan wordt opgespannen tot

er een breekpunt komt. De laatste

weken verhoogt de druk op opnames

toch wel. Een deel van de patiënten

voelt klaarblijkelijk nu de weerbots van

de maandenlange inspanning. 
 



"Heel wat stuurlui
hebben aan wal

staan roepen hoe
het schip bestuurd

moest worden"

PCM: Heeft de overheid volgens u goed

gehandeld tijdens deze crisis?
 

Dr. L. Renier: We zagen veel verwarring,

en onduidelijke communicatie. Er

waren tegenstrijdige adviezen met

enkele dagen tussentijd … 
 

Vanuit allerlei hoeken wordt

ongenoegen geuit en gesteld dat de

overheid het allemaal niet goed heeft

aangepakt. Er zijn zeker wel zaken die

beter konden. 
 

Ook de moeilijke structuren van de

gezondheidszorg in België zijn

misschien een rem geweest op

bepaalde maatregelen. 
 

Over het algemeen echter ben ik de

mening toegedaan dat heel wat

stuurlui aan wal hebben staan roepen

hoe het schip bestuurd moest worden.

Terwijl de kapitein en de stuurlui zelf,

op het schip, uiteindelijk weinig

kompas hadden om zich naar te

richten. 
 

Maar ondanks alles ben ik niet zo’n

grote criticus over de aanpak van de

overheid van heel deze crisis.
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