
GEESTELIJKE GEZONDHEID 
Raak brengt een thema dat aan je vel zit, dat je raakt. Kritisch, scherp en genuanceerd tegelijk.

_ Teksten: Steven Claeys, Koenraad Coppens, Caroline Vanpoucke

is geen 
utopie

Onze manier van samen leven maakt ons ziek. Wie denkt dit met een pilletje op te 
lossen, dwaalt. We zullen van onderuit opnieuw moeten werken aan het herstel van 
sociale contacten. Dat is het meest effectieve pilletje én een zonder nevenwerkingen. 
Psychoanalyticus Paul Verhaeghe neemt geen blad voor de mond. Dat de psychomedische 
hulpverlening ons van alle kwalen zal verlossen is een fabel. Of hoe een gesprek rond 
geestelijke gezondheidszorg uitmondt in een breed maatschappelijk debat.

Paul Verhaeghe: “Dat afgestudeerde 
leerkrachten vandaag niet weten wat een 

vakbond is of waar de Atlantische Oceaan 
ligt, gaat er bij mij niet in. Moeten deze 

mensen mijn kinderen hun mens- en 
maatschappijbeeld vormgeven?”

Raak: Zijn vandaag méér mensen (geestelijk) 
ziek?  
Verhaeghe: “het woord ziek wil ik niet gebruiken, dat 
geeft net de indruk dat we met medische zaken te maken 
hebben, die op hun beurt met medicijnen opgelost kun-
nen worden. ik spreek liever over moeilijkheden. het is 
overduidelijk dat heel wat mensen aan het worstelen zijn 
met depressies, angst, burn-outs, stress. Wat mij ver-
ontrust is dat we dit allemaal op het individueel niveau 
bekijken. depressie is jouw probleem. deze burn-out is 

van jou. en vervolgens gaan we dat ook individueel gaan 
behandelen. als je wat meer van op afstand kijkt, merk je 
heel snel dat dit psychosociale problemen zijn, ingebak-
ken in ons samenlevingsmodel. 
Zo valt het me op dat er nu, veel meer dan pakweg 20 
jaar geleden, klachten komen die te maken hebben met 
de werksituatie. dat geeft te denken. als zoveel mensen 
moeilijkheden ondervinden in hun leven door hun werk-
situatie, dan moeten we ons deze fundamentele vraag 
stellen: wat is er mis met onze manier van samenleven 
en samenwerken? Maar wat doen we nu? We willen deze 
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problemen oplossen door 
ze te individualiseren, 
vervolgens te labelen en tot 
slot te medicaliseren. We bevinden ons op een hellend 
vlak, dat is zonneklaar.”

Raak: Misschien zijn er meer mensen met 
stoornissen omdat we nu preciezere diagno-
ses kunnen stellen. Er zijn ook meer kankers 
bekend omdat we beter kunnen screenen.  
Verhaeghe: “juist niet! er is een groot verschil tussen de 
medische en de psychische diagnostiek. in de medische 
kan je met duidelijke parameters werken, en die zijn 
de laatste decennia verfijnd. het eigene aan de heden-
daagse psychische diagnostiek is dat zij vaak vertrekt bij 
brede vragenlijsten en gedragskenmerken die afgevinkt 
worden. in plaats van een preciezere diagnostiek hebben 
we vandaag een vangnetdiagnostiek, waardoor het aantal 
mensen met stoornissen alleen maar blijft stijgen. alsof 
dit nog niet genoeg is, gaan we de bestaande labels nog 
eens verruimen. dat noem ik accordeondiagnostiek. 
kijk naar autisme. ik was 30 jaar terug betrokken bij 
het eerste huis voor autistische kinderen in Vlaanderen. 
er verbleven 8 tot 16 kinderen, en de aandoening werd 
als zeer zeldzaam beschouwd. Ze konden niet spreken 
en maakten geen enkel oogcontact. We discussieerden 
over het feit of het autisme, een mentale handicap of een 
psychose was. kijk hoeveel kinderen vandaag het label 
autisme opgespeld krijgen en hoe weinig ze vaak ver-
schillen van ‘normale’ kinderen. het is duidelijk dat dit 
een accordeonlabel geworden is. 
We hebben de illusie dat als we op mensen een specifieke 
stoornis kunnen kleven, we beter begrijpen wat deze 
stoornis is en hoe we ze kunnen behandelen. Wel, het 
tegendeel is waar. We weten au fond niet wat autisme of 
adhd is, laat staan dat we het causaal kunnen behan-
delen. daarom houd ik het liever op een diagnose zoals 
complexe ontwikkelingsstoornis. hoe vager de diagnose, 
des te meer vragen we ons moeten stellen en des te bre-
der de therapeutische mogelijkheden.”

Raak: Rilatine is een seizoenspilletje, schrijf je 
in je boek ‘Identiteit’.  
Verhaeghe: “ik zeg dat niet, patiënten en hun ouders 
vertellen het mij! ‘Mijn kind neemt rilatine om in de klas 
mee te kunnen of om de orde in de klas niet te verstoren. 
in de grote vakantie neemt mijn kind niks, dan heeft het 

uitlaatkleppen genoeg.’ 
ik vind dit echt veront-
rustend. Betekent dit dat 

adhd niet bestaat? laat het me zo stellen: als goede 
lesgever kan ik een publiek op grond van ernstig onder-
zoek gemakkelijk overtuigen dat adhd een vaststaand 
syndroom is, dat we de neurobiologische oorzaak ken-
nen en er een redelijk goede behandeling voor hebben. 
iedereen zal me geloven. ik kan de dag erna datzelfde 
publiek, eveneens gebaseerd op ernstig onderzoek, over-
tuigen dat adhd een zeer betwijfelbaar statuut heeft; 
dat de daardoor aangeduide problemen vooral psycho-
sociale oorzaken hebben, en dat medicijnen niet de beste 
behandeling zijn. Wat betekent dit? dat die grote groep 
kinderen met dat label absoluut geen homogene groep 
vormt, zodat onderzoeksresultaten elkaar voortdurend 
tegenspreken. Maar vandaag gaat de voorkeur naar een 
neurobiologische verklaring, want een pilletje is toch zo 
makkelijk.”

Raak: Rilatine heeft toch al veel kinderen 
geholpen?  
Verhaeghe: “natuurlijk heeft rilatine een effect op het 
lichaam, het is een amfetamine. als ik morgen die pillen 
neem, zal je dit aan mij ook merken. alleen, onderzoek 
wijst nu al uit dat rilatine bij langdurig gebruik schade-
lijke gevolgen kan hebben voor kinderen. We mogen hier 
niet licht overgaan.”

Raak: Dit is een zware kritiek aan het adres 
van jouw collega’s psychiaters. Je moet niet 
echt geliefd zijn bij hen…  
Verhaeghe: “Mijn generatiegenoten die nog een andere 
diagnostiek gekend hebben, begrijpen mij wel en erken-
nen het probleem. ik sta trouwens niet alleen met deze 
kritiek, ook de British psychological society heeft (naar 
aanleiding van de nieuwe dsM - zie kader blz. 9) een 
vernietigende kritiek geformuleerd op de labeldiagnoses. 
ik hou wel mijn hart vast voor de jonge generatie psy-
chologen en psychiaters die zo ongeveer alleen met dit 
amerikaans systeem worden opgeleid. er komen steeds 
meer stoornissen bij maar de diagnostische criteria zijn 
zo goed als altijd sociale normen: je moet stil kunnen 
zitten, je mag niet verstrooid zijn, enz. Wat afwijkt van 
een sociale norm gaan we benoemen als een stoornis. dit 
gaan we vervolgens objectiveren door er testen rond te 
ontwikkelen. dit brengt ons echter geen stap dichter 

"Er komen vandaag veel meer 

klachten die te maken hebben met 

de werksituatie. Dat geeft te denken."
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bij de oorzaak van het probleem, integendeel. laat 
ons asjeblief ernstig blijven: sociaal afwijkend gedrag van 
een steeds grotere groep kinderen en jongeren benoe-
men als een psychiatrische stoornis. dat kan je toch geen 
wetenschappelijke vooruitgang noemen?
Veel hulpverleners voelen ook aan dat er iets niet klopt 
met al deze etikettendiagnoses, maar ze moeten er in 
meedraaien. geen label betekent vaak ook geen recht op 
ondersteuning, geen terugbetaling van medicatie, enz. 
het is dus geen zaak van de individuele psychiater of psy-
choloog, onze regelgeving is er op de koop toe nog eens 
zo naar geschreven. 
Voor alle duidelijkheid, hiermee beweer ik niet dat men-
sen die het label autisme, adhd, slaapstoornis of de-
pressie krijgen, geen problemen hebben. die hebben ze 
wel, maar het is nog maar de vraag of de huidige manier 
van diagnosticeren en de eenzijdige focus op hypothe-
tische neurobiologische oorzaken hen zal helpen. het 
voert in ieder geval de aandacht weg van wat volgens mij 
de oorzaak is, met name onze huidige neoliberale maat-
schappij en de effecten op arbeidsorganisatie, opvoeding 
en onderwijs.”

Big Brother
Raak: Je beweert dat we een probleem van 
disciplinering hebben en dat er geen autori-
teit meer is. Dat klinkt niet bepaald progres-
sief.  
Verhaeghe: “ik weet het en ik worstel er zelf mee. ik wil 
helemaal niet terug naar de patriarchale samenleving van 
vroeger. feit is wel dat er toen meer identificeerbare ge-
zagsdragers waren: de pastoor, de leraar, de burgemees-
ter, de vader. Ze waren zichtbaar aanwezig, en je kon ze 
tot dialoog dwingen. dat is vandaag nog nauwelijks het 
geval. in plaats van de patriarch is er nu Big Brother, het 
onzichtbare oog dat via talloze reglementen alles regelt. 
nog nooit waren we zo vrij, nog nooit waren er zoveel 
wetten en reglementen. het is één van die paradoxen in 
onze neoliberale samenleving.
de problemen van nu zijn dezelfde als deze van 10 jaar ge-
leden. Ze zijn nog scherper zelfs, alleen weten we niet tot 
wie we ons kunnen richten om ze aan te kaarten en te ver-
anderen. dit zorgt voor moedeloosheid en veel frustratie. 
Zeker kinderen maar ook jongvolwassenen 
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Paul Verhaeghe: “Laat ons asjeblief ernstig blijven: sociaal afwijkend gedrag van 

een steeds grotere groep kinderen en jongeren benoemen als een psychiatrische 

stoornis. Dat kan je toch geen wetenschappelijke vooruitgang noemen?”

blz.10
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de moeder van alle handboeken, zo wordt de diag-
nostic and statistical Manual of Mental disorders 
(kortweg dsM) genoemd.  psychiaters en psychologen 
over de hele wereld gebruiken het als standaardwerk 
voor de diagnose en statistiek van psychische aandoe-
ningen. in het boek wordt elke geestelijke afwijking, 
zoals een psychose of depressie, voorgesteld als een 
patroon van duidelijk observeerbare psychologi-
sche gedragskenmerken bij een individu. Zo kunnen 
psychiaters en psychologen dezelfde taal spreken. de 
eerste editie van de dsM uit 1952 beschreef 60 stoor-
nissen, de vierde en huidige telt er 297. in mei van dit 
jaar komt de vijfde editie uit (www.dsm5.org).

er is nogal wat controverse over de dsM. de diagnos-
tische beschrijvingen bevatten vooral sociale normen 
die bovendien niet objectief meetbaar zijn. het wordt 
vooral vanuit biologische en genetische hoek bekeken 
terwijl daar nauwelijks wetenschappelijk bewijs voor 
is. Voor de sociale oorzaken van psychiatrische pro-
blemen is geen aandacht in het handboek. dat zegt de 
British psychological society.
er speelt ook belangenvermenging mee. Veel van de 
mensen die deel uit maken van de 170-koppige dsM-
iV-commissie, zijn artsen en heel veel van die artsen 
staan op de loonlijst van de farmaceutische bedrijven. 
net zoals in de medische wereld wordt ook de psychi-
atrische wereld gesponsord door de farmaceutische 
industrie.

Verguisd maar gebruikt

en toch is de dsM populair, 
ook hier bij ons. er is nu een-
maal een noodzaak 
om gezond-
heidszorg te 
organiseren 
en dus heb 
je definities 
en categorieën 
nodig. de dsM 
biedt op dat vlak 
een houvast. paul 
Verhaeghe zou de 
dsM liever afschaf-
fen*: “We zouden het 
beter vervangen door 
een veel beperkte vorm van 
diagnostiek, waar we weer 
gaan werken met veel ruimere categorieën. We zitten 
straks aan 560 stoornissen! er komen meer en meer 
afzonderlijke etiketjes, die een aparte behandeling 
veronderstellen en die allemaal genetisch en neurobio-
logisch zouden veroorzaakt zijn. dat is de indruk die 
gegeven wordt. het is geen uitzondering vandaag dat 
een kind van lagere school leeftijd drie labels heeft, 
dus drie stoornissen. dan is mijn reactie: dat kind 
heeft serieuze moeilijkheden en die ga ik niet oplossen 
door er drie verschillende stoornissen van te maken.”

*Radio 1, Meteen mee, 23 januari 2012.

De Vlaming trekt nog te vaak de gordijnen dicht

de website www.geestelijkgezondvlaanderen.be maakt 
mensen wegwijs in het complexe aanbod van de geestelijke 
gezondheidszorg in Vlaanderen. je vindt er ook informatie 
over de meest voorkomende klachten. “laagdrempelige 
communicatie is van belang om vooroordelen en taboes over 
psychische problemen te doorbreken. de Vlaming trekt nog 
te vaak de gordijnen dicht”, zegt minister Vandeurzen. 

DSM-5: hoeveel stoornissen komen er bij?

© Ferris Jabri
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hebben een stevige structuur nodig die belichaamd 
wordt door figuren, die hen houvast bieden en tegen wie zij 
tegelijk kunnen schoppen. schoppen tegen Big Brother kan 
niet, hij is overal en nergens. We moeten dringend naden-
ken over een nieuw gezagsmodel, want gas-boetes zullen 
dit niet oplossen.”

Raak: Vanuit deze structuur wordt er ook een 
verpletterende verantwoordelijkheid opge-
legd aan het individu. Hij kan het maken of 
mislukken en het is allemaal zijn eigen fout 
of verdienste.  
Verhaeghe: “de klemtoon is in onze maatschappij veel 
te veel op het individu komen te liggen. de energiereus 
enron voerde het Rank and Yank systeem in. Via eva-
luaties en rapporten worden werknemers tegen mekaar 
uitgespeeld. de beste werknemers worden beloond met 
bonussen, de anderen worden uitgefloten en ontslagen. in 
zekere zin kan je zeggen dat de jezuïetencolleges bij ons de 
voorlopers waren van dit systeem. ook in hun onderwijs 
wordt er heel hard gefocust op de individuele prestaties. 
de beste leerlingen gaan er met de eer lopen. Maar in 
hun optiek was het doel van de opleiding het vormen van 
sterke competente burgers die vanuit een katholieke over-
tuiging een surplus aan de samenleving konden bieden. 
het doel was niet het nastreven van winstmaximalisatie 
door aan sociale dumping te doen.
het gevolg is dat mensen mekaars concurrenten gewor-

den zijn, dat een individu alleen maar kan vooruitgaan in 
vergelijking met en ten koste van de ander, een ‘dog eat 
dog’ mentaliteit. dit systeem verhoogt de sociale angst 
en het wantrouwen zeer sterk, met als gevolg dat de 
normale sociale banden doorgeknipt worden. precies dit 
maakt ons ziek. een mens is in wezen een sociaal dier en 
wil tot een groep behoren.”

Winners en losers
Verhaeghe: “het aantal winners is natuurlijk klein. Willem 
kloos schreef al een eeuw geleden: ze zijn god in het diepst 
van hun gedachten, gemaakt van eigen strijd en zege, uit ei-
gen krachten. hij schreef er een mooi gedicht over, vandaag 
moeten deze winners hun succes omzetten in consumptie. 
de grootste auto, een luxereis, een dagje shoppen in Milaan 
of een weekendje in new York. en weet je wat het ergste is? 
deze mensen genieten er nauwelijks van. sinds kort ken-
nen we zoiets als vakantiedepressie. ik noem het depressief 
genot op afbetaling. ook dit is een uitwas van ons model.
aan de andere kant heb je de losers, vaak al van op de 
kleuterschool zo genoemd. Van een identiteitsstoornis ge-
sproken! de waarden en normen die onze identiteit vroeger 
vorm gaven, zijn in 30 jaar dictaat van het neoliberalisme 
grondig veranderd, onze identiteit zelf ook. Zowel winners 
als losers voelen zich eenzaam en vaak niet begrepen. de in 
wezen sociale dieren vertonen meer vermijdingsgedrag dan 
iets anders, we zijn niet langer van betekenis voor elkaar. dit 
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is nochtans essentieel om je goed in je vel te voelen. ik vind 
dit niet zelf uit. onderzoek van Wilkinson (zie kader blz. 
12) toont aan dat in samenlevingen waar er betere sociale 
banden zijn en minder inkomensverschillen mensen min-
der psychische moeilijkheden hebben. en hun economie 
draait bovendien nog beter ook!”

De crisis heeft mensen wakker 
geschud
Verhaeghe: “Weet je wat me opvalt tijdens mijn lezin-
gen? dat veel mensen dit verhaal bevestigen: het gevoel 
er alleen voor te staan, waarbij ze denken dat ze bij hun 
buur niet te rade kunnen gaan. ik merk dat zij na mijn 
lezing met mekaar aan de praat gaan. ook de crisis heeft 
mensen wakker geschud. ik hoor dat er opnieuw iets 
begint te bewegen. daar kunnen sociale organisaties 
zoals de kwb een rol spelen. ik ben er zeker van dat dit 
uitmondt in een nieuwe politieke stroming, ofwel de 
aansluiting vindt bij een bestaande.
Tegelijk moet er ook vanuit politieke hoek klare wijn 
geschonken worden. het wordt tijd dat partijen opnieuw 
aandacht besteden aan hun ideologisch verhaal. dan 
hebben we tenminste opnieuw een keuze. nu stemmen 
we op BV’s, het is een personencultus geworden. de 
grote leider die ons naar het beloofde land zal voeren. 
help! Bovendien is die steeds gedoemd om te mislukken: 
stevaert, Verhofstadt, leterme, de Wever,… geen enkel 
individu kan de verwachtingen inlossen. en als het toch 
lukt, toont de geschiedenis dat we er nog erger aan toe 
zijn dan voordien.”

Raak: Je doelt op de jaren ’30. De passage in 
de kerstboodschap kwam koning Albert op 
veel kritiek te staan.  
Verhaeghe: “een ernstige financiële crisis. stijgende 
werkloosheid. een roep naar nationalisme of zelfs 
regionalisme. de eigen groep ophemelen tegenover een 
verondersteld slechte en minderwaardige andere groep. 
Moet je nog meer vergelijkingspunten hebben? in tijden 
van crisis en angst gaan mensen op zoek naar een il-
lusoire nestwarmte. kijk ook naar de opkomst van het 
nationalisme in andere landen. ik vind de vergelijking 
alvast niet vergezocht.”

Raak: We moeten opnieuw meer samenko-
men en het debat aangaan, schrijf je. Daar-
mee leg je de verantwoordelijkheid toch weer 
bij het individu?  
Verhaeghe: “kijk, we moeten onszelf niets wijsma-
ken. de neoliberale identiteit is ook de onze geworden, 
met haar waarden en normen. elk van ons is vandaag 
meer individu dan burger. dus raad ik iedereen aan als 
individu voor de spiegel te gaan staan, en zich vragen te 
stellen. kies ik voor de goedkoopste supermarkt die haar 
personeel uitbuit? kies ik voor een vlucht met ryanair? 
Bij welke bank open ik een spaarrekening? hoeveel keer 
ga ik op reis? Welke kleren koop ik? enzovoort. het is 
best een harde confrontatie, en op grond daarvan zul-
len we allemaal andere keuzes moeten maken. Wat mij 
betreft: inleveren, ja, maar dan tegen het neoliberalisme. 
het antwoord zal liggen in de sociale banden die we op-
nieuw met mekaar smeden. Mijn keuze wordt dan onze 
keuze. in plaats van individuen worden we meer burgers.
en van het één volgt het ander: ons onderwijssysteem zal 
opnieuw vanuit duidelijke waarden en normen moeten 
vertrekken. ik heb alvast geen problemen met katho-
lieke, liberale of socialistische scholen. nu moet het 
onderwijs zogenaamd waardenvrij zijn, met als gevolg 
dat de neoliberale doctrine er volop in zit - de leerling 
als ‘ondernemer van zichzelf ’ die zijn competenties moet 
kapitaliseren op de arbeidsmarkt. dat afgestudeerde leer-
krachten vandaag niet weten wat een vakbond is of waar 
de atlantische oceaan ligt, gaat er bij mij niet in. Moeten 
deze mensen mijn kinderen hun mens- en maatschap-
pijbeeld vormgeven?
dergelijke veranderingen van onderuit zijn niet uto-
pisch, kijk hoe basisbewegingen in de jaren 60-70 voor 
grondige veranderingen gezorgd hebben. hetzelfde kan 
vandaag: een sterke stroming van onderuit met het oog 
op verbondenheid met elkaar. Wedden dat er minder 
stoornissen zullen zijn?”

http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/

Paul Verhaeghe: “Het is overduidelijk dat heel wat mensen aan het worstelen 

zijn met depressies, angst, burn-outs, stress. Wat mij verontrust is dat we dit 

allemaal op het individueel niveau bekijken.”
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Te gek. Over de onrust in ons hoofd

in de zesdelige documentaire 
reeks Te gek gaat annick ruyts 
op zoek naar de psychische 
problemen van vandaag. hoe 
is het gesteld met de geestelijke 

gezondheid in Vlaanderen? hebben veranderingen in 
de samenleving een invloed op ons psychisch welzijn? 
de reeks wordt heruitgezonden van zaterdag 9 febru-
ari tot 23 maart, om 17u30 op canvas. in aflevering 5 
(16 maart) is paul Verhaeghe aan het woord.

hoe groter de verschillen zijn tussen 
inkomens in een land, hoe meer pro-
blemen de inwoners van dat land ken-
nen. in een land met veel ongelijkheid 
zijn er meer lichamelijke én psychi-
sche ziektes, is er meer criminaliteit, 
zien we meer tienerzwangerschappen, 
meer druggebruik en… leven mensen 
minder lang. positief gezegd: in een 
land met weinig ongelijkheid leven 
- alle - mensen gelukkiger, socialer, 
meer tevreden en langer. in landen 
met weinig ongelijkheid hebben men-
sen ook meer vertrouwen in elkaar en 
meer sociale verbanden.

Met deze onderzoeksresultaten gooiden de professoren 
richard Wilkinson en kate pickett in 2009 de knuppel 
in het hoenderhok. jarenlang vergeleken ze verschillen-
de landen met elkaar en zochten ze verbanden tussen 
inkomensongelijkheid en voorgenoemde problemen. 
in het Verenigd koninkrijk bijvoorbeeld - waar de 
inkomensongelijkheid heel groot is - toonde onderzoek 
(2000) aan dat bijna één op de vier volwassenen het 
laatste jaar met een psychische stoornis kampte. op 
een doorsnee secundaire school met 1.000 leerlingen 
zouden er 50 met een ernstige depressie kampen, 100 
stressverschijnselen hebben, zo'n 5 tot 10 meisjes wor-
stelen met een eetstoornis…

Wie heeft het beter?

opvallend gegeven: de problemen tref-
fen niet enkel de lagere sociale klassen. 
Veel mensen hebben immers de nei-
ging om naar anderen te kijken en zich 
te vergelijken met wie het beter heeft. 
hoe gelukkig we zijn, is heel sterk 
afhankelijk van wat anderen hebben. 
en als die andere een groter huis, een 
beter loon, een mooiere baan… heeft, 
kan dit zorgen voor chronische stress, 
met alle lichamelijke en psychische 
gevolgen van dien. Tel daar een groter 

wantrouwen in anderen bij, meer onzekerheid en 
ontevredenheid over de eigen sociale status en minder 
sociale contacten (die goed zijn voor een gezond 
leven) en de conclusie is onvermijdelijk: een grotere 
inkomensongelijkheid zorgt voor meer psychische 
problemen.
het besluit van beide onderzoekers: heel wat van de 
problemen in onze maatschappij zijn te vermijden. 
niet door individueel te gaan werken, maar wél door 
de inkomensongelijkheid weg te werken.

Bron: “The Spirit Level”, Richard Wilkinson & Kate Pickett, 
Penguin Books, 2009. Download gratis de Mo* paper - ‘Waar-
om gelijkheid beter is voor iedereen’(samenvatting van de drie 

eerste hoofdstukken van het boek) via www.mo.be/papers.

Inkomensongelijkheid maakt iedereen ziek

Identiteit: win een exemplaar

identiteit (de Bezige Bij, 256 
blz., 19,90 euro) is een vervolg op 
Verhaeghes bestsellers ‘liefde in 
tijden van eenzaamheid’ en ‘het 
einde van de psychotherapie’.

raak mag 5 exemplaren van ‘iden-
titeit’ cadeau doen. stuur een mail 
naar raak@kwb.be met als onder-
werp ‘identiteit’ en jouw gegevens.
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Leven met psychose: vechten tegen onbegrip

Ik hou van boeken die 
je de ogen openen, die 
je mee op ontdekking 

nemen, waar je wijzer van 
wordt. “Een psychose beter 
begrijpen” is zo’n boek. 
Echt sexy is de titel niet, 
het onderwerp al evenmin. 
Weet jij trouwens wat een 
psychose is? Met depres-
sie en burn-out zijn we 
(helaas) stilaan vertrouwd. 
We praten er open en bloot 
over. Een psychose, schizo-
frenie, manisch-depressief 
zijn, dat kennen we veel 
minder of we kijken er 
van weg. ‘Goed gek’, is ons 
(voor)oordeel.

Bea de rouck, auteur van het 
boek: “een psychose is niet 
de naam van een ziekte, maar 
een verzamelterm voor een 
aantal symptomen en ervaringen, die we psychotische 
verschijnselen noemen. Typisch zijn wanen of hallucina-
ties.” Bea weet waarover ze schrijft en over wie het gaat. 
als psychiatrisch verpleegkundige werkte ze jaren met 
patiënten en hun familie op de afdeling psychosenzorg 
van het psychiatrisch Ziekenhuis onze-lieve-Vrouw 
(Brugge). Vandaag werkt ze in een psychiatrisch exper-
tiseteam (oostende-westkust).
het boek is opgebouwd rond de levensverhalen van 
siebe, Tinne, joost,…. Bea legt aan de hand van hun 
verhalen uit wat leeft in de psychotische persoon en 
bij de familie. het gezinsgeluk blijkt heel broos als een 
psychose je leven en dat van de mensen rond jou gaat 
beheersen. hilde en joris, ouders van Tinne getuigen: 
“Wat psychose was, daar had ik geen flauw idee van. Zo 
iemand hoort stemmen en ziet vreemde dingen! Wat 
moest ik me daarbij voorstellen? Zo plots werd ik gecon-
fronteerd met een dochter die akelig ernstig beweerde 
dat er lijken in de kamer hingen. en die achter iedere 
deur gluurde, omdat zij zeker was dat er gevaar achter 
verscholen zat.” 

Op zoek naar  
ontsnapping
Mia, de moeder van siebe: “als 
je een psychotisch kind hebt, 
is het onbegrip van de wereld 
rondom je torenhoog. Mis-
schien is dat nog het moeilijkst, 
de strijd tegen het onbegrip. 
Mensen spuien commentaar, 
maar weten ze wel waarover ze 
het hebben? ik denk niet dat 
er zich iemand kan inbeelden 
hoe het is, leven met psychose 
in huis. Vier jaar lang vochten 
siebe en ik binnen de muren 
van ons huis tegen de psychose. 
een enorme druk was het, waar 
ik zelf net niet aan kapot ging. 
ik deed in die tijd niets anders 
dan wanhopig naar psychiaters 
bellen, met de vraag wat ik 
moest doen. Maar toen die mij 

adviseerden om siebe te laten opnemen, haakte ik af. 
dat nooit. ik had het hem beloofd. ik voelde mij als een 
rat in een val, radeloos op zoek naar ontsnapping. aan 
een psychiater waar ik bijzonder veel vertrouwen in had, 
vroeg ik hoe lang dit nog zou duren. ‘Zolang jij het kunt 
verdragen,’ zei hij. ik zal zijn antwoord nooit vergeten.”
Wat is een psychose? hoe verloopt een psychiatrische 
opname? hoe wordt een psychose behandeld? hoe leer 
je er mee leven? Bea schetst een duidelijk beeld en ze 
besteedt ook aandacht aan de vernieuwingen in de gees-
telijke gezondheidszorg.
een psychose beter begrijpen zorgt voor meer begrip 
voor al wie het van nabij meemaakt. de titel dekt meer 
dan de lading.

Win een exemplaar

raak mag van uitgeverij davidsfonds 3 exempla-
ren van ‘psychose beter begrijpen’ (Bea de rouck, 
davidsfonds, 180 blz., 22,50 euro) weggeven. stuur 
een mail naar raak@kwb.be met als onderwerp 
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