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e slikkenons
suf, zobewij-
zen recente
cijfersover
het gebruik
vanantide-

pressiva enantipsychotica (DM
13/08). Opnauwelijks acht jaar tijd
gaandiemedicijnenbijnadehelft
keermeeroverde toonbank.Een
pijnlijke illustratievandeze tijd,
volgenspsychoanalyticusPaul
Verhaeghe (UGent). “Vooralle dui-
delijkheid: ikbenniet tegenpsy-
chofarmaca. Zehebbenzonder
twijfel gezorgdvoor eenmeer
humanepsychiatrie. Ikbenwel
tegenhet onoordeelkundig
gebruikvandiemedicijnen.”

Hoe bedoelt u?
Verhaeghe: “Zeworden te snel
voorgeschreven, voor aandoenin-
genwaarvoor ze niet dienen en
danooknog in gevaarlijke combi-
naties. Er is daarbij een belangrijk
onderscheid tussen antidepres-
siva en antipsychotica.Van anti-
depressivawetenwedat ze nau-
welijkswerken. Slechts bij een
heel kleineminderheid vande
patiënten slaan ze aan.
Onderzoekheeft aangetoonddat
het verschil tussen antidepressiva
en eenplacebo statistischminder
dan 10 procent is. Helaas is dat
informatie die artsen veel tewei-
nig bereikt.”

Nieuwe richtlijnen, uitgewerkt
door een nieuw in het leven
geroepen overheidscommissie,
zouden het voorschrijfgedrag
van artsenmoeten veranderen.
Haalt dat iets uit, denkt u?

“Wehebbenal veel te veel richtlij-
nen.Wehoevener echt geen
nieuwemeerbij.Artsenzijn intelli-
gente enhoogopgeleidemensen.
Diemoet jeniet dicterenwat ze
moetenvoorschrijven.Welmoe-
tenzede juiste enmeest recente
wetenschappelijk informatie krij-
gen, vanonafhankelijkeoplei-
dingsinstituten.
“Inplaats vanhuisartsen richt-

lijnenvoor te leggen, zoude rege-
ringvandaagveel beter elkearts
eenexemplaaropsturenvanBad
Pharma (2012) vanBenGoldacre.
Daarin staat duidelijkbeschreven
hoede farma-industrie opgrote
schaal bedrogenmanipulatie
pleegt.De infodie artsenkrijgen, is
meestal erg selectief.Het is belang-
rijkdat zij zichdaarbewustvan
zijn.”

Watmet antipsychotica? Dat
zijn erg zware geneesmiddelen.
“Dieworden heus niet zomaar
voorgeschreven”, benadrukken

artsen. Maar hoe verklarenwe
die stijging dan, zeker bij kinde-
ren en bejaarden?
“De term ‘antipsychotica’ is eigen-
lijkmisleidend.Het zijnneurolep-
tica:medicijnenmetheel ingrij-
pendeeffecten, ophet gedragenop
hetdenken.Wezienduidelijk ver-
schuivingen:waarkinderenvroe-
ger veeleer rilatinekregenvoorge-
schreven, krijgenzenu
neuroleptica.Deels omdat rilatine
in een slechtdaglicht iskomen te
staan, deels omhetmerendeelvan
dieprobleemkinderen ‘kalm’ te
houden.Wantdat ishet effect van
diemedicijnen.Wat zeniet doen is
deoorzakenvandieproblemen
aanpakken.Meernog, ze zorgen
ervoordatwecollectief onzeogen
kunnensluitenenonsniet de
vraagmoeten stellenwaarom
steedsmeerkinderenproblemen
vertonen.”

Wel, hoe verklaart u dat?
“Het heeft geen zin omeenplei-

dooi te houdenvoor een terug-
keer naar de ‘goeie ouwe tijd’.
Probleemkinderenmakendeel
uit van de ruimere psychosociale
problemendiewevandaag zien
opduiken: huishoudelijk geweld,
druggebruik, tienerzwanger-
schappen, criminaliteit, gebruik
vanpsychofarmaca... Alswe
daarin op zoek gaannaar correla-
ties, dan zienwedat de inkomens-
ongelijkheid daar een belangrijke
rol in speelt. Dat betekent niet dat
je het probleemoplost door ieder-
een een gelijk inkomen te geven,
maar het betekentwel datwe ons
sociaal-economischemodel in
vraagmoeten stellen.We staan
voor een ziekmodel. Deoverme-
dicalisering is slechts eenvande
vele symptomenvan een ruimere
psychosociale problematiek.”

Hoe doe je dat?
“Onmogelijk is datniet.De situatie
vandaag is ontstaanopnauwelijks
vijftien jaar tijd.Datbetekentdat je

het indiezelfdeperiodeopnieuw
kunt veranderen.Pasop,we leven
opeenvandebesteplaatsen ter
wereld,maarwillenwedie recente
evolutie tegengaandandringen
eenaantalhervormingenzichop.
Zowel oppolitiekniveaualsvan
onderuit.
“Overmedicalisering is zeker

niet zomaar toe te schrijvenaan
malafideartsen.Hetmerendeel
vandemensen is vandaagover-
tuigddat ervooralles eenpilletje
is. Ze zijnniet bereidomomzich-
zelf, demanierwaaropzehun
levenorganiserenofdemanier
waaropzehunkinderenopvoe-
den, in vraag te stellen.Nogalwat
menseneiseneenvoorschrift. En
ze zoeken tot ze eenarts vindendie
hundat geeft.”

Richtlijnen voor huisartsen omhetmassaal
slikken van antidepressiva en antipsychotica
tegen te gaan?Niet nodig,meent
psychoanalyticusPaul Verhaeghe.
‘Wemoeten ons de vraag durven stellen
waaromsteedsmeermensenproblemen
hebben.’ SaraVandekerckhove

‘Wegeven
pillen en
sluiten
deogen’

Interview Paul Verhaeghe over het toenemend gebruik van antidepressiva en antipsychotica
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De erkenning van het be-
roep van psycholoog zou
nog dit jaar in orde moe-
ten komen. Dat bevestigt
de FODVolksgezondheid
en de entourage van mi-
nister van Volksgezond-
heid Laurette Onkelinx
(PS). “Het parlement zal
in september normaal een
voorstel doen, waarop de
parlementaire debatten
zullen volgen”, verklaart
woordvoerster Katleen
Sottiaux. “De bedoeling is
een consensus te hebben
in het parlement voor het
einde van het jaar.”
Wat er precies in het
voorstel staat, wil de mi-
nister niet kwijt. Maar de
sector is duidelijk minder
enthousiast over de plan-
nen van Onkelinx. “Een
consensus tegen het
einde van het jaar? Ik
vrees ervoor”, zegt Koen
Lowet van de Belgische
Federatie van Psycholo-
gie. “Wat de minister
voorstelt, daar gaat nie-
mand mee akkoord. Ze
schetst graag een mooi
verhaal, maar in werkelijk-
heid is er weinig consen-
sus.”
De Belgische Federatie
van Psychologie, maar
ook heel wat andere des-
kundigen en artsen zijn
het erover eens dat er een
duidelijk onderscheid
moet komen tussen psy-
chologen en psychothera-
peuten. Enkel wie een
universitair diploma psy-
chologie heeft, mag zich
psycholoog noemen, ter-
wijl iedereen zich vrij als
psychotherapeut mag be-
stempelen.
“De minister wil ook een
erkenning voor therapeu-
ten”, zegt Lowet. “Dat is
niet realistisch en druist
regelrecht in tegen alle
adviezen van experts.”
Raakt het beroep van
psycholoog erkend, dan
kan er ook een terugbeta-
ling aan gekoppeld wor-
den. Volgens ingewijden
zou er eerst een terugbe-
taling komen voor een
beperkt aantal patiënten,
van 20 tot 25 jaar. “Zo
kunnen ze de budgettaire
gevolgen inschatten”,
klinkt het. “Een algemene
terugbetaling zal voor
later zijn.” (SV)
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Erkenning
psycholoog
mogelijk nog
voor dit jaar
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Koen Lowet: ‘Minder pillen?
Meer psychologische
begeleiding!’

‘Van antidepressiva

weten we dat ze

nauwelijks werken.

Het verschil met een

placebo is minder dan

10 procent. Helaas

bereikt die informatie

artsen veel te weinig’

Eenopdevierpoetst
voordepoetsvrouwkomt

BRUSSEL — Eenkwartvandemen-
senmet een schoonmaakster stof-
zuigtendweiltvoordekomstvande
poetsvrouw, blijkt uit een enquête
vandienstenbedrijfPartenabij 1.515
gezinnenmeteenschoonmaakster.
“70procentvandemensenruimt

op vooraleer de poetshulp komt”,
zegtPatricia VerstraetevanPartena.
“Dat lijkt ons ook logisch, want het
bespaart tijd. Alleen waren we wel
verrast door het hoge aantal men-
sen dat daadwerkelijk zelf poetst
voorde schoonmaaksterarriveert.”
VolgensVerstraeteheeftdatalles

metschaamtetemaken. “Somsgaat
het ommensendiemaar eens inde
twee of drie weken een poetshulp

hebben.Zijmakennietallesschoon,
maar ze generen zich wel voor de
echt vuile dingen, zoals een vieze
afwasbak. Anderen hebben dan
weer problemen om alles over te
laten aan de schoonmaakster. Het
toiletdoenzebijvoorbeeldlieverzelf
omdatzedateenstaptevervinden.”
Overigensblijktuitderondvraag

ook dat de Vlaming erg tevreden is
met de poetshulp,maar dat vier op
de tien toch van mening is dat zij
eigenlijk beter werk leveren dan de
schoonmaakster. Wat de prijs
betreft, lijkt 9 euro de grens te zijn.
Mocht een dienstencheque 10 euro
kosten,danzou72procentdepoets-
vrouwaandedeur zetten. (KH)

12.000Belgenkrijgen
boetevan0euro indebus

BRUSSEL — Een nieuwe blunder
voorrekeningvandefederaleover-
heidsdienst Financiën. Die blijkt
12.000 Belgen een aanmaning te
hebbengestuurdvoor0euro.
In de brief die de landgenoten

maandagindebuskregen,stondte
lezen dat ze nog een openstaande

schuld van 0 euro hadden. betaal-
denzeniet, danzouden “denodige
maatregeleningezetwordenomde
openstaande schuld te innen.”
De FOD Financiën heeft de fout

erkend. Die zou zijn veroorzaakt
door de automatisering. De fout is
nietzondergevolgen:de ‘automati-
sering’kostdeoverheid6.500euro
aanzegels enverzendingskosten.
Opeen jaar tijdworden200.000

aanmaningenverzondenvoorboe-
tes die nooitworden betaald of die
minderopbrengendandekostvan
de aanmaning. Erwerden bijvoor-
beeld1.320aanmaningenverstuurd
voor een boete tussen 0,01 en 2,50
euro. (BELGA)

Babysitblijft in celvoordoodslag
opAntwerpsepeuter

BRUSSEL — DeAntwerpse kamer
van inbeschuldigingstelling heeft
de aanhouding bevestigd van
MiriamM.,de32-jarigebabysituit
Antwerpendieverdachtwordtvan
doodslagopeenachttienmaanden
oudepeuter. De vrouwontkent.
“Het blijft wachten op de resul-

taten van het forensisch onder-
zoek. Datbrengthopelijkmeerdui-
delijkheid over de doodsoorzaak
en over de tijdspanne waarin de
verwondingen werden aange-
bracht. Gebeurdedatvoorofnadat
het kind bij haar werd afgezet? Er
werden ook tandafdrukken van
onzecliëntenhaarzoongenomen
om te kijken of ze overeenkomen

metdebijtsporendiezeaantroffen
op het slachtoffertje”, zegt Johan
Vangenechten, advocaat van de
aangehouden babysit. Volgens de
kinderoppas had het kind die ver-
wondingen al toen de mama het
jongetje bij haar achterliet. De
moeder en de babysitwerden ver-
hoord,maarenkeldebabysitwerd
aangehouden. De vader van het
slachtoffertje vertelde gisteren in
Het Laatste Nieuws dat voodoo-
praktijken wel eens aan de basis
vanhetoverlijdenzoudenkunnen
liggen. De man beweert dat de
familievanzijnex-vrouwzichdaar
in Suriname mee bezighield. Ook
datwordt onderzocht. (BJM)

aanmaningenworden jaar-
lijks verstuurd voor boetes
die nooit betaaldworden of
minder zijn dan 2,5 euro

200.000


