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GEESTELIJKE GEZONDHEID

Naar een beter evenwicht tussen gezondheid, 
economie en psychisch welzijn

Frieda Matthys

De COVID-19-epidemie heeft onze maatschappij dooreengeschud. Zowel het rond-
warende, potentieel dodelijke virus als de maatregelen tegen de verspreiding ervan 

hebben sterk ingegrepen op het maatschappelijk leven én op de medische en psycho-
sociale zorg zelf. Een epidemie met een zeer besmettelijk en relatief gevaarlijk virus, dat 
nieuw is en weinig bekend, noopt tot snelle en soms overhaaste ingrepen. Ingrepen die 
op hun beurt het leven van de bevolking sterk beïnvloeden. 

De bevolking informeren en waarschuwen zonder een angstpsychose te induceren is 
er daar een van. Ook de communicatie over al deze aspecten beïnvloedt niet alleen het 
gedrag van de bevolking maar ook hun geestelijk welzijn. Onderzoek bij vorige crisissen 
heeft aangetoond dat het effect op de psychische gezondheid langdurig kan zijn. 

De ziekte

De infectie op zich kan ernstige medische gevolgen hebben en ook dodelijk zijn. Dit alles 
veroorzaakt angst met soms irrationeel gedrag tot gevolg. Op termijn moet ook reke-
ning gehouden worden met inflammatie en invloed op de immuniteit die schadelijk kan 
zijn voor het brein zelf.1 De besmettelijkheid maakt het virus tot een onzichtbare vijand 
waardoor alle medemensen een bedreiging kunnen zijn. Ook dat kan angstig maken en 
mensen emotioneel van elkaar verwijderen. 

Social distancing is een ongelukkige term omdat enkel fysieke afstand vereist is en emo-
tionele en psychische ‘nabijheid’ juist heel belangrijk blijft.

Er zijn veel onzekerheden over de aard van de ziekte, de verspreiding, de ernst, en de ge-
volgen ervan. Dat leidt vaak tot sterke emoties, ook bij degenen die niet in direct contact 



74 NAAR EEN BETER EVENwICHT TUSSEN GEZONDHEID, ECONOMIE EN PSYCHISCH wELZIJN

geweest zijn met de besmetting. Die psychologische factoren bepalen voor een groot 
deel hoe de bevolking omgaat met het gevaar van de infectie en met de opgelegde maat-
regelen (zoals bekend bij vaccinatie): emotionele, onredelijke reacties en defensief of on-
aangepast gedrag zijn mogelijk.2 

Klassieke psychologische reacties zijn onder meer een verhoogd stressniveau dat zich uit 
in slapeloosheid, gevoelens van angst en onveiligheid, maar ook woede, een zondebok 
zoeken en een verhoogde zorgvraag bij de huisarts en op de spoeddiensten. Daarnaast 
zien we ook vaak een sociaal isolement, toegenomen gebruik van alcohol en andere 
roesmiddelen, en risicovol gedrag3, familiale conflicten en geweld. Bij kinderen en jonge-
ren manifesteert het onwel-gevoel zich eerder als gedragsstoornissen, terugtrekking of 
slechte schoolresultaten. Een minderheid zal een echte decompensatie doormaken zoals 
een depressieve, angstige of posttraumatische stressstoornis. Hier is professionele hulp 
noodzakelijk.

Deze effecten mogen niet onderschat worden. In een onderzoek in China in januari rap-
porteerden meer dan de helft van de respondenten lichte tot matige stressreacties, 29 % 
matige tot ernstige angstreacties en 17 % matige tot ernstige depressieve symptomen. 

Vooral bij mensen met reeds aanwezige psychische kwetsbaarheid ziet men ernstigere 
symptomen, zoals ook bij andere epidemies, bijvoorbeeld de varkensgriep in 2009.

De meeste patiënten met een reeds bestaande psychische stoornis hebben genoeg 
veerkracht om deze uitdaging aan te kunnen. Ze kunnen ook kracht putten uit het on-
dersteunen van lotgenoten. Op termijn moet erover gewaakt worden dat zij niet over hun 
grenzen gaan. Psychiaters zullen mogelijk geconfronteerd worden met een toenemend 
aantal crisissen bij kwetsbare patiënten, maar ze kunnen ook nieuwe aanmeldingen ver-
wachten van mensen die lijden onder de impact van de epidemie op henzelf, hun familie 
en hun geliefden.

Een lockdown grijpt in op het dagelijkse leven van iedereen. Wie een potentiële bron van 
besmetting is, wordt echter geïsoleerd. De effecten daarvan zijn goed bestudeerd (zie 
kader).4
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Quarantaine van zieke personen

De psychologische effecten van quarantaine zijn vrij goed gekend: 

1. De frustratie en de verveling gelieerd aan het isolement

2. Een moeilijker toegang tot materiaal, voeding en zorg (inclusief eventueel 
beschermingsmateriaal)

3. Onvoldoende, onduidelijke of tegenstrijdige informatie

4. Een te lange duur van de quarantaine

5. De angst om besmet te worden of anderen te besmetten

6. Financiële tekorten: verlies van werk, bijkomende kosten en een onzeker socio-eco-
nomisch perspectief kunnen bijkomend zeer stresserend zijn, vooral voor mensen 
met lage inkomens

7. Het stigma van mogelijk besmet te zijn (geweest) dat tot uitsluiting kan leiden en 
soms versterkt wordt naar bepaalde etnische groepen toe

8. Terugkeren naar het ‘normale’, geeft extra stress en verloopt vaak veel moeizamer en 
langzamer dan gedacht

Ook wat de overheid kan doen, is vrij goed gekend:

1. De communicatie optimaliseren: deze moet helder, eenduidig en goed begrijpbaar 
zijn, ongewenste psychologische reacties niet in de hand werken en het vertrouwen 
en de bereidheid tot medewerking versterken. Daarom is ze best kort, herhaald en 
goed afgestemd op de verschillende groepen

2. Contact met naasten moet zo veel mogelijk aangemoedigd en mogelijk gemaakt 
worden

3. Praktische hulp moet goed georganiseerd zijn

4. De zorgverleners die in contact komen met besmette personen, dienen goed voor 
zichzelf te zorgen en het moet evident zijn dat ze mogelijks zelf hulp nodig hebben, 
zowel medisch, praktisch als psychologisch

Overheidsmaatregelen

De maatregelen voor de brede bevolking gaan in tegen het normale sociale gedrag: fy-
siek afstand houden, geen handdruk, geen knuffel, zo weinig mogelijk contacten en ac-
tiviteiten. De invloed op het maatschappelijk leven is enorm: geen feestjes, geen sport, 
noch ontspanning of uitstapjes, enkel noodzakelijke boodschappen, geen bezoekjes aan 
grootouders, vrienden of familie en al helemaal niet als ze ziek zijn. De invloed is ook 
groot op het economisch leven en op het dagelijks leven: technische werkloosheid voor 
meer dan één miljoen mensen en telewerk voor minstens evenveel. Sluiten van cafés en 
restaurants, speeltuinen en scholen. 
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Het negatieve effect van de vergrendeling en de isolatie is veel meer uitgesproken bij 
jonge mensen5 dan bij mensen van middelbare leeftijd, wijst onderzoek uit.6 Aan jonge 
ouders vragen om thuis te werken en ondertussen ook voor hun jonge kinderen te zorgen 
en ze ook nog les te geven is een onmogelijke opgave. De sterksten slepen zich erdoor 
of interpreteren de regels zodat het doenbaar blijft. Wie zwakker is, met nog andere 
problemen kampt of juist rigoureus probeert zich aan alle regels te houden, riskeert er-
onderdoor te gaan. 

Alleenstaanden die technisch werkloos zijn, hebben veel meer te lijden onder de lock-
down dan diegenen die met een partner samenleven, tenminste als de relatie niet te 
conflictueus is. Voor wie alleenstaand is én een psychische kwetsbaarheid heeft, hoort 
isolement al langer bij het dagelijks leven. Deze mensen stimuleren tot meer activiteiten 
en contacten is vaak één van de therapeutische doelstellingen. Als alle activiteitencentra 
en dagbehandelingen gesloten worden, is er voor velen absoluut geen contact meer met 
de buitenwereld. Enkel voor wie overweg kan met de sociale media, en er ook de nodi-
ge apparatuur voor heeft, kan beeldcontact enig soelaas bieden. De maatregelen en de 
communicatie moeten met deze verscheidenheid rekening houden. Dat geeft het minste 
schade en bevordert de motivatie en de bereidheid om de regels te volgen.

Ook patiënten met psychische kwetsbaarheid waren hiervan de dupe. Vaak waren ze 
bang om hun therapeut nog te ontmoeten. Even vaak kregen ze de boodschap dat hun 
behandeling enkel telefonisch of digitaal mogelijk was of werd ze helemaal on hold gezet. 
Uit een bevraging van het Vlaams Patiënten Platform (VPP)7 bleek dat 60 % van de am-
bulante behandelingen waren opgeschort, deels op initiatief van de patiënt, deels op 
initiatief van de zorgverlener. De meeste patiënten hebben hier niet tegen geprotesteerd. 
Hoe kleiner hun zelfvertrouwen en hoe groter hun ontzag voor de therapeut, hoe minder 
ze protesteerden. Veel zorgverleners waren zeer enthousiast over de telefonische hulp-
verlening en de beeldconsultatie. Hoe zouden patiënten het lef hebben om daar niet mee 
akkoord te gaan? 

Psychologische en psychiatrische hulpverlening is geen zorg die on hold kan gezet wor-
den.8 Dat nu wel doen, impliceert dat de therapie eigenlijk niet echt nodig was. Het te-
gendeel is nochtans waar. In een periode van grote maatschappelijke onzekerheid en 
een algemeen verhoogd angstniveau, waarbij ook broodnodige contacten en activiteiten 
gestopt worden, is juist extra ondersteuning nodig.9 

Sommigen patiënten ervoeren de boodschap ‘uw behandeling wordt voorlopig opge-
schort’ als een afwijzing en een gebrek aan interesse. Een ervaringsdeskundige schreef 
me: ‘Wanneer men bij een psycholoog, psychiater of therapeut gaat, betaalt men voor 
zijn/haar tijd. Betrokkenheid is spijtig genoeg niet te koop. En laat dat nu hetgeen zijn dat 
helend kan werken en ons zelfzekerheid, hoop en wilskracht geeft om onze trauma’s aan 
te pakken.’
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De overheid heeft veel geïnvesteerd in de economische gevolgen van de lockdown. Grote 
bedragen werden vrijgemaakt om de ondernemingen te ondersteunen. Het financiële 
effect op wie reeds dicht bij de armoedegrens zat, is minstens zo ingrijpend. ‘Ziek maakt 
arm en arm maakt ziek’ is een van de punten uit het noodprogramma van de Staten-
Generaal Geestelijke Gezondheidszorg. De groep die zich in deze vicieuze cirkel bevindt, 
is door de maatregelen sterk gegroeid. De overheid heeft slechts na lang aandringen 
experten op het gebied van geestelijke gezondheid opgenomen in haar adviesorganen.

Communicatie

Goede communicatie is belangrijk om de bevolking enerzijds te informeren, te waar-
schuwen en gerust te stellen en anderzijds te motiveren om de dwingende maatregelen 
zo goed mogelijk toe te passen in het belang van iedereen. De communicatie over alle 
aspecten van een crisis beïnvloedt niet alleen het gedrag van de bevolking maar ook hun 
geestelijk welzijn.

De communicatie moet in de eerste plaats helder en eenduidig zijn, wat vaak niet het 
geval was. Zo werd aanbevolen om alle niet-dringende medische zorg op te schorten. 
Voor opvolging van patiënten moest de voorkeur gegeven worden aan telefonisch con-
tact of videocalls. Daar is een goede reden voor: medische en verpleegkundige equi-
pes en de accommodatie mogen niet overbelast worden zoals in Italië het geval was. Al 
vrij snel bleek dat mensen met niet epidemie-gebonden zorgvragen zich hierdoor lieten 
weerhouden om hulp te vragen bij pijn of andere klachten waardoor hun problematiek 
escaleerde en in sommige gevallen zelfs dodelijk werd. Het herroepen van de boodschap 
en de bevolking aanmoedigen om wel naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan, werd 
weinig opgevolgd. 

De communicatie moet ook zelfvertrouwen en vertrouwen in de bevolking uitstralen, 
moet aanzetten tot waakzaamheid maar niet tot angst, moet motiveren tot solidariteit 
en medewerking. Ook op dat vlak werd vaak intuïtief en niet deskundig gecommuni-
ceerd. De overheid heeft zich laten adviseren door experten op medisch, epidemiolo-
gisch en economisch vlak. Bij gebrek aan expertise betreffende gedragspsychologie en 
psychische kwetsbaarheid, doen de medische experten ook uitspraken over communi-
catie, gedrag en psychologie zonder veel deskundigheid.

Velen, of ze nu viroloog of epidemioloog zijn, menen intuïtief te weten wat goed is voor 
de bevolking en hoe ze best in de juiste richting te leiden. Het resultaat is een kakofonie 
met zalven en slaan, met dreigen en paaien en vooral met een gedrum van specialisten 
en politici om zich te profileren. De realiteit is dat er veel soorten mensen zijn die volgens 
bepaalde kenmerken in groepen kunnen ingedeeld worden en waarvan men het gedrag 
vrij goed kan voorspellen. Daar is onderzoek over en de deskundigheid is aanwezig in al 
onze universiteiten. 
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Deze crisis heeft een aantal dingen duidelijk gemaakt:

• We hebben een kwaliteitsvolle gezondheidszorg en een performant en flexibel 
gezondheidssysteem.

• We hebben een goede sociale zekerheid die zich snel kan aanpassen aan nieuwe 
noden.

• Een crisis kan maken dat vaste waarden op de helling komen te staan: privacy, be-
roepsgeheim, toegankelijkheid van de zorg, bewegingsvrijheid. De maatschappelijke 
discussie hierover moet nog gevoerd worden.

• Normaal gedrag kan plots gecriminaliseerd worden. Dat jongeren rondhangen op 
straat is van alle tijden, ook Socrates ergerde zich eraan. Het hoort bij de leeftijd en 
het is belangrijk in het sociaal leerproces. Op enkele weken tijd wordt het als asoci-
aal, zelfs antisociaal gedrag beschouwd. 

• Geestelijke gezondheid wordt nog altijd als iets bijkomstig gezien, een zaak waar 
iedereen zichzelf expert waant.

• Voor de meest kwetsbaren op sociaal en psychisch vlak is er niet voldoende onder-
steuning voorzien; voor de consequenties van een lockdown op hun situatie worden 
geen creatieve oplossingen gezocht en wordt er niet extra geïnvesteerd. Om de psy-
chiatrische ziekenhuizen te behoeden voor een uitbraak van de epidemie werd elke 
nieuw opgenomen patiënt zeven dagen in quarantaine geplaatst. Als je in een psy-
chische crisis zit, die zo ernstig is dat een hospitalisatie noodzakelijk is, heb je zorg, 
nabijheid en geruststelling nodig, geen opsluiting en isolement. Voor test- en be-
schermingsmateriaal kwamen de psychiatrische ziekenhuizen op de laatste plaats.

• Voor mensen die economisch minder renderen is de zorg ook buiten een epidemie 
al minimaal, zelfs ondermaats (ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, personen 
met een psychiatrische problematiek). Het personeel is krap berekend. Er is geen 
ruimte om crisissen of een verhoogde zorgnood op te vangen.

Deze epidemie heeft veel effect gehad op diverse aspecten van de samenleving. Onder-
zoek bij vorige crisissen heeft aangetoond dat de invloed op de psychische gezondheid 
langdurig kan zijn10: tot jaren nadien wordt een toename gezien in de prevalentie van 
angst, depressie en suïcide. Verder onderzoek is nodig11 en wordt ook wereldwijd opgezet.

Welke conclusies kunnen we trekken?

De zwakke plekken in ons systeem moeten dringend geanalyseerd worden. We willen 
allemaal de beste zorg voor onze ouders, grootouders of kwetsbare familieleden. De zorg 
voor bejaarden, gehandicapten, lichamelijk en psychisch kwetsbaren moet versterkt 
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worden en de zorgverleners beter vergoed. Een consistente versterking is vereist, niet 
alleen in tijden van crisis. De organisatie van deze zorg moet herdacht worden, in samen-
spraak met de gebruikers van de zorg, om zo een flexibeler antwoord te kunnen bieden 
bij een nieuwe crisis. Voor de zorgverleners is overigens meer nodig dan een applaus. 
Velen zijn overbelast met kans op langdurige gevolgen. 

Jongeren zijn minder kwetsbaar gebleken voor de epidemie zelf, maar zijn extra kwets-
baar voor de maatregelen om ze te beteugelen.5 Hen activiteiten en contacten ontnemen 
is ingrijpend in hun ontwikkeling. We willen allemaal de beste opvang en de beste op-
leiding voor onze kinderen. Dan zal, rekening houdend met het virus, ook daar moeten 
geïnvesteerd worden in accommodatie en in leerkrachten. 

Communicatie is iets dat je ook best aan specialisten overlaat. De Veiligheidsraad kan 
zich daarom in gans het traject het best laten adviseren – niet alleen door virologen, epi-
demiologen en economen – maar ook door psychologen, sociologen en psychiaters. Zij 
kunnen aangeven hoe de bevolking het best wordt aangesproken, wat er nodig is om de 
schade bij de verschillende doelgroepen zo beperkt mogelijk te houden en waar er geïn-
vesteerd moet worden om de negatieve effecten op het psychisch welzijn te verhelpen. 

Sommige ervaringen kunnen na de crisis verder positief benut worden. Zo is het belang-
rijk om het effect van telewerk, digitaal vergaderen, telefonische opvolging van chroni-
sche aandoeningen en beeldconsultatie te evalueren niet alleen op het vlak van kostprijs, 
mobiliteit en ecologie, maar vooral wat effectiviteit en levenskwaliteit betreft. Dit is een 
ideale situatie om goed onderzoek op te zetten.

Elke versoepelings- en steunmaatregel in het kader van de epidemie wordt nu door de 
overheid afgetoetst aan de economische gevolgen. Even belangrijk zal zijn om de con-
sequenties voor de verschillende bevolkingsgroepen in te schatten; en niet alleen op 
financieel vlak. Wie wordt er beter van en wie slechter. De economie wordt massaal 
ondersteund om de verliezen van ondernemingen en van werknemers te compenseren. 
De economische gevolgen zullen nog jaren voelbaar blijven; daarom zal investeren be-
langrijk zijn. Maar investeren in de economie heeft enkel zin in een proces dat de le-
venskwaliteit van de burgers verhoogt. Psychisch welzijn is een belangrijk aspect van die 
levenskwaliteit. Een goed draaiende economie kan daarbij helpen als middel, niet als doel 
op zich. Geestelijke gezondheidszorg is een ander middel. De overbelasting en de schade 
op gebied van de geestelijke gezondheid zullen immers ook nog jaren voelbaar blijven. 
Gezien de lange wachttijden door de onderinvestering die er al voor de coronapandemie 
in de geestelijke gezondheidszorg waren, kan deze crisis misschien een aanleiding zijn 
voor een inhaalbeweging met een consistente, structurele versterking van het aanbod. 
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