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Zijn we alleen gezond als we 
geen ziekte hebben?

Geestelijke gezondheid is:

“(...) een toestand van welzijn waarin elke persoon 
zijn eigen potentieel realiseert, waarin hij kan omgaan 
met de druk van het dagelijkse leven, en waarin hij een 
bijdrage kan leveren tot de gemeenschap waartoe hij 
behoort.”  Wereldfederatie voor Geestelijke Gezondheid, 
1992 

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, 
geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de 
afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.”  
WHO, 1964 

WERELDWIJD neemt het aantal psychische stoornissen 
toe, wat een grote impact heeft op de gezondheid en 
ernstige gevolgen op sociaal en economisch gebied, 
evenals voor de mensenrechten. (Bron: WHO)

>> Een psychische aandoening wordt gekenmerkt door 
veranderingen die inwerken op de gedachtegang, het 
humeur of het gedrag van een persoon, en die stress of 

lijden veroorzaken.
 

>> We onderscheiden verschillende grote 
categorieën psychische aandoeningen bij 

mensen.

Geestelijke Gezondheid

WAT IS GEESTELIJKE 
GEZONDHEID? 
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TITRE Wat betekent angst voor 
jou?
“Verdrukking, de angst voor angst, iets 
niet ondernemen uit vrees voor negatieve 
gevolgen.”

Is dat hetzelfde als paniek?
“Paniek leidt tot hartkloppingen, transpireren, 
concentratieproblemen, een tunnelvisie en controleverlies. 
Als ik met een erg moeilijke situatie geconfronteerd word, 
waar ik niet om heen kan, dan voel ik bovenop de angst ook 
paniek.”

Wat heb je uit die angst geleerd?
“Dat ik niet alles in handen kan hebben. Dat zou ook niet wenselijk 
zijn. Ik heb veel over mezelf en mijn verleden geleerd bij het 
confronteren van mijn angst.”

Wat helpt jou om je angstgevoelens te verlichten in 
geval van paniek?
“De voortekenen herkennen. Wanneer ik een tinteling in mijn 
handen en armen voel, wanneer mijn hart sneller begint te 
slaan en ik een soort druk op mijn borst voel, dan doe ik 
ademhalingsoefeningen. Dat helpt me om te voorkomen dat 
de dingen uit de hand lopen: “Wat is het ergste dat me kan 
overkomen als ik dat doe? Bijvoorbeeld, wanneer ik door een 
drukke straat wandel ...”

Wat helpt jou om met die angst te leven?
“Beseffen dat het gevoel dat ik ervaar angst of paniek 

is. Erover kunnen praten. Weten dat de angst ook 
inwerkt op mijn persoonlijkheid. Dat kan soms 

ook positief zijn: zonder angst zou ik minder 
empathisch zijn, minder begrip opbrengen 

voor bepaalde personen.”

Angststoornis

AMIR
42 JAAR, ALLEENSTAANDE EN 
VERANTWOORDELIJKE VOOR TIEN 
WERKNEMERS, VADER VAN TWEE 
KINDEREN
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Schizofrenie

“Rond mijn 25e werd de diagnose van 
schizofrenie gesteld. Ik heb het altijd wat 
moeilijk gehad op school, omdat ik me anders 
voelde. Ik had moeite in de omgang met anderen. 
Op de middelbare school zonderde ik mij vaak af.
 
Daarna ging ik studeren aan de hogeschool. In het tweede 
trimester begon ik steeds meer af te haken en werd ik boos zodra 
iemand het niet met mij eens was of niet naar me luisterde. 
Toen ontweken veel van mijn vrienden me. Ze vonden me te 
overweldigend. 

Daar had ik het heel moeilijk mee. Mijn ouders brachten me naar 
het ziekenhuis na de eerste situatie van decompensatie*. Ik 
verviel in een psychose, was overspannen en hoorde stemmen 
die me kwelden.

Toen ik voor het eerst weer toestemming kreeg om het ziekenhuis 
te verlaten, ging ik terug naar mijn ouders. Dat bleek een 
catastrofe. Ik moest opnieuw met spoed naar het ziekenhuis. 
Daarna had het psychiatrisch team het voor het eerst met mijn 
gezin over schizofrenie en kreeg ik antipsychotica.

Die diagnose kwam hard aan. Zodra ik mijn behandeling stopzet, 
verval ik opnieuw in een psychose.  In de loop der jaren ben ik die 
behandeling gaan aanvaarden. De behandeling zorgt er immers 
voor dat ik minder angstig ben, minder auditieve hallucinaties 

heb en verbaal minder overweldigend ben. 

Dankzij therapie leerde ik opnieuw contact te leggen 
met mensen. INMIDDELS volg ik een opleiding 

tuinbouw in Wallonië .”

* Decompenseren : Mentale decompensatie is 
een verstoring van het psychologische evenwicht 
van een persoon. In het geval van een terugval 
verwijst decompensatie naar het opnieuw 
verschijnen van symptomen.

Daphné,
32 jaar, tuinbouwster, 
alleenstaanDe.
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Depressie

“Ik had nooit 
gedacht dat ik 
ooit de diagnose 
‘depressie’ te horen zou 
krijgen.

Ik dacht bij mezelf: ‘Je hebt gewoon 
een dipje. Dat gaat wel over. Wacht 
nog even af.’ De symptomen gingen van 
kwaad naar erger. Angst, donkere gedachten, 
prikkelbaarheid, chronische slapeloosheid, ... 
Aangezien het almaar erger werd, was ik bang dat het 
nooit voorbij zou gaan. 

Een vriendin zei me toen dat ik misschien een zenuwinzinking had. 
Ze wist dat ik doorgaans een energiek persoon was, en zag dat het 
niet goed met me ging. Ze merkte vooral mijn angst op, en mijn 
lusteloosheid. Ik kon het niet eens opbrengen om de activiteiten 
te doen waar ik anders zo van hield. Dat wordt door psychiaters 
‘anhedonie’ genoemd.
 
Ik geloof dat mijn depressie al zes maanden aansleepte toen ik het 
begon te aanvaarden. Ik kampte met enorme slaapproblemen. Voor 
mij was het woord ‘depressie’ synoniem met ‘gek’. Ik schaamde me.  
Inmiddels zie ik de dingen helemaal anders. Volgens mij worden 
tegenwoordig heel wat mensen ermee geconfronteerd door het 
levensritme en de problemen van elke dag. Ik wilde zo graag dat 
die pijn zou weggaan, maar die ontnam me al mijn kracht, al mijn 
levenslust.

Mijn man heeft me heel veel steun geboden toen ik moest stoppen 
met werken. Ik verbleef een maand lang in een psychiatrisch 
ziekenhuis, bij andere personen met een depressie. Het ging zo 
slecht met me dat ik geen andere uitweg meer zag. Een depressie 

is immers niet zomaar een dipje. Ze verdwijnt niet van de ene 
dag op de andere. 

Het verzorgend personeel bood me erg veel steun. 
Langzaam maar zeker ging ik me beter voelen. 

Nu ben ik vrijwilliger en ga ik één keer per 
week helpen in een universitair ziekenhuis. 

Ik voel me daar nuttig, en het lijkt alsof ik 
er tegelijk voor mezelf en voor anderen 

zorg. Dat doet me goed. Ik voel dat ik 
aan de betere hand ben.”

Hélène 
50 jaar,
geHuwd, bloemiste
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Obsessief-compulsieve
stoornis (OCS)

 

“Ik ben veertien 
jaar en lijd aan een 
OCS. De psychiater 
heeft het wel eens over 
magische gedachten.  

Op mijn achtste maakten mijn ouders 
vaak ruzie in de aanloop naar hun scheiding. 
Mijn vader vluchtte altijd weg. De sfeer was 
erg gespannen. Ik kon nergens anders meer aan 
denken en begon toen mijn haar uit te trekken. 

Op mijn twaalfde moest ik van school veranderen, nadat 
mijn moeder naar Brussel verhuisde. In het appartement begon 
ik alles continu te controleren. ‘s Morgens, ‘s middags en ‘s 
avonds moest ik nagaan of de geschenken van mijn vader nog 
netjes gerangschikt op het schap stonden en schoon waren.  
Het kleinste obstakel dat mij verhinderde om dit te controleren, 
lokte bij mij meteen ernstige angstaanvallen uit. En uit angst om 
besmet te raken, waste ik mij meerdere keren per dag. Ik maakte 
mijn bed telkens opnieuw op, ook als het al opgemaakt was. 

Dat leidde tot ruzie met mijn zus en mijn moeder. Ik wilde immers 
niet dat ze mijn spullen aanraakten. Van de ene dag op de andere 
weigerde ik de metro te nemen of naar school te gaan, want ik 
durfde de deuren niet aan te raken. Zo liep ik ook de hele tijd 
met mijn handen in mijn broekzakken. 

Daarop werd ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis en 
behandeld door een kinderpsychiater. Zij stelde toen de diagnose 
van OCS. Ik bleef er drie weken, al verliep het niet erg goed. De 
eerste medicijnen bleken te sterk. Gelukkig werd mijn medicatie 
bijgestuurd. Inmiddels word ik opgevolgd door een therapeute 

dicht bij huis. Eenmaal mijn toestand stabiel was, ging ik eerst 
halftijds en vervolgens voltijds terug naar school. 

Nu leer ik mijn angsten te overwinnen. Ik heb 
regelmatig een afspraak bij de psychiater, 

maar heb mijn OCS inmiddels onder 
controle, hoewel het compulsieve 

gedrag soms nog terugkeert als ik erg 
gestresseerd ben. Zo had ik het erg 

moeilijk tijdens de pandemie.”

ENZO,
14 JAAR, LEERLING
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Bipolaire stoornis

RAPHÄEL
22 JAAR, STUDENT

Ik heb me altijd al anders 
gevoeld, zonder echt te 
weten waarom precies. Vanaf 
een bepaalde leeftijd stond ik daar 
niet meer bij stil. Ik ging op in mijn 
activiteiten.

OP MIJN 20e zat ik in het tweede jaar 
Communicatie en was ik gefascineerd door het 
contact met anderen. Ik begon uit te gaan en coke te 
nemen, gewoon voor het plezier, maar steeds vaker. Ik voelde 
me onoverwinnelijk, euforisch, zeker samen met mijn vrienden. 
Ik wilde hen steeds tonen hoe goedgeluimd ik was.

Gaandeweg haakte ik echter steeds meer af. Ik ging niet naar 
de lessen. Ik leefde vooral’s nachts. Ooit liep ik zelfs langs de 
snelweg in een roes, alsof niets me kon raken. Niemand kon mij 
wat doen.

Ik sliep en at nog amper, en was 10 kg afgevallen. Toen kwam mijn 
zus langs op kot. Ze was geschokt en verwittigde mijn ouders. Ik 
was erg boos op haar. Ik zei haar dat het goed met me ging. Diep 
binnenin besefte ik echter wel dat er iets niet pluis was. Ik liet mijn 
studies, mijn kot en mijn vrienden achter, en keerde terug naar 
huis. Dat voelde aan als een mislukking, en ik sloot me op. 

Ik verviel in een ernstige depressie. Onze huisarts raadde ons 
toen aan een psychiater te raadplegen. Die gaf me echter vooral 
sterke antidepressiva en slaagde er niet in mij te begrijpen. Ik was 
een wrak en deed de hele dag niets. Mijn moeder was bijzonder 
ongerust en vroeg een ‘second opinion’. 

Toen viel de diagnose: bipolair! Dat kwam als een schok, maar 
tegelijk ook als een opluchting. Men kon mijn gedrag eindelijk 

onder woorden brengen. Mettertijd en dankzij gezinstherapie 
leerden mijn gezin en ik de ziekte kennen.

  
Nu houd ik vol. Ik ga naar de psycholoog en neem 

medicatie. Studeren is geen sinecure, vooral’s 
winters niet, als ik zwaarmoedig word. Ik deed 

mijn jaar over, maar doe het allemaal wat 
kalmer aan. 
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Verslaving wordt gedefinieerd 
als het herhaaldelijk onvermogen 
om een gedrag te beheersen of 
een stof te consumeren, wat leidt tot 
voortzetting ervan ondanks de schadelijke 
gevolgen.

Met andere woorden, het is “het verlies van de vrijheid 
om zich te onthouden” (Fouquet).

De 5 woorden van verslavingen zijn: hunkering, dwang, 
doorgaan met gebruiken, controleverlies, ondanks de 
negatieve gevolgen.

Het gebruik van legale of illegale stoffen is multifactorieel 
van oorsprong: milieu, individueel en gekoppeld aan het 
product zelf.

Dit betekent niet dat iedereen die gebruikt verslaafd 
raakt, slechts een bepaald deel van hen zal een verslaving 
ontwikkelen. Onder de drugs (legaal of ongeoorloofd) met het 
grootste verslavende potentieel zijn alcohol, heroïne, crack, 
nicotine en barbituraten (sedativa, anesthetica, hypnotica 
en anxiolytica).

De WHO definieert verschillende concepten, ingedeeld naar 
de ernst van de effecten die het kan hebben op de persoon 
die drugs gebruikt en hun verschillende levenscontexten: 
consumptie met een laag risico, schadelijk gebruik, overmatige 

consumptie, afhankelijkheid / verslaving.

Verslavingen
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Mobiele psychiatrische zorg

Onmiddellijke 
toegang tot geestelijke 
gezondheidszorg is essentieel
voor elke burger.

Toch is de hulp van spoeddiensten niet 
altijd vereist bij mentale of psychologische 
problemen.

In België is dat immers een van de oorzaken van de verzadiging 
van de spoeddiensten. Die verzadiging kan leiden tot een 
verminderde kwaliteit van de zorg, en mogelijk ook tot 
medische fouten. 

Dankzij ambulante zorg kunnen patiënten behandeld worden 
nog vóór ze in een crisissituatie terechtkomen, zonder de 
tussenkomst van de spoeddiensten.

Wist je dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
over mobiele psychiatrische teams beschikt?
 
De teams werden in het leven geroepen toen de geestelijke 
gezondheidszorg door de federale overheid en de 
gemeenschappen werd hervormd. 
Ze komen naar de patiënt toe, thuis of in een instelling, in 
het rusthuis of op straat. Iedereen kan contact opnemen 
met deze teams. Ze zijn samengesteld uit verpleegkundigen, 
psychologen, psychiaters, maatschappelijk assistenten en 
ergotherapeuten.

 
De mobiele teams in Brussel zijn opgenomen in het 

repertorium van het Brussels Platform Geestelijke 
Gezondheid: geestelijkegezondheid.brussels. 

Een brochure is beschikbaar op aanvraag 
bij het Brussels Platform Geestelijke 

Gezondheid.

GOED OM TE WETEN
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Waar en wanneer op consultatie
voor geestelijke gezondheid?

Wacht niet tot je je 
dagelijkse activiteiten niet 
meer kunt uitoefenen. 

Merk je symptomen op of zit je met vragen? Dan 
kan je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 
terecht voor hulp inzake geestelijke gezondheid. Heel wat 
diensten bieden informatie, hulp en zorg. 

•   Raadpleeg de lijst van het 
Brussels Platform Geestelijke Gezondheid: 
geestelijkegezondheid.brussels

 
Raadpleeg in eerste instantie je huisarts of een medische 
dienst wanneer je:

• met vragen zit
• in nood verkeert
•  symptomen opmerkt die een normaal functioneren in de 

weg staan 
•  het moeilijk hebt om je sociale, professionele of familiale 

verplichtingen na te komen

Je huisarts of de medewerkers van een medische dienst kunnen 
samen met jou de balans opmaken, je situatie evalueren en 

je indien nodig naar een zorgdeskundige doorverwijzen.

GOED OM TE WETEN
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Geestelijke gezondheid
Kinderen en Jongeren

Bij geestelijke gezondheid denken 
we vaak spontaan aan problemen bij 
volwassenen. 

NOCHTANS:

•   Ongeveer 1 op 5 westerse kinderen en jongeren (K/J) kampt 
met psychische problemen (WHO).

•   Ongeveer 1 op 20 zou een klinische behandeling nodig hebben 
(WHO). 

•   50 tot 70% van de mentale problemen bij volwassenen begint vóór 
de leeftijd van 14 jaar. 

Door hun grote veerkracht groeien deze K/J niet noodzakelijk op tot 
volwassenen met problemen.
Het belang van vroegdetectie en -interventie kan niet genoeg onderstreept 
worden.
 
Bijzondere aandacht is nodig tijdens:

•  de pre- en postnatale fase (met ook aandacht voor de ouders!)
•  de eerste levensjaren
•  de transitieleeftijd (overgang naar de volwassen leeftijd)

Voor K/J wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen:
 
1. EXTERNALISERENDE STOORNISSEN:

Gedragsuitingen van K/J die een invloed hebben op hun leeftijdsgenoten 
en hun naasten:
 

•  agitatie
•  impulsiviteit

•  agressiviteit
•  ongepast gedrag

•  geen grenzen kennen
•  liegen

•  ongehoorzaamheid

Deze worden vaak geassocieerd met 
stoornissen zoals aandachtstekort met 

(of zonder) hyperactiviteitstoornis 
(AD(H)D) en gedragsstoornissen.

GOED OM TE WETEN


