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“Mentale gezondheid
  uit taboesfeer halen”

BRUSSEL - Eén op tien Belgen 
krijgt tijdens zijn leven een de-
pressie. Een kwart van de Belgen 
krijgt ooit te maken met mentale 
gezondheidsproblemen. En elke 
dag stappen vier Vlamingen uit 
het leven, en het aantal zelfmoord-
pogingen ligt tien tot twintig keer 
hoger. Het gebruik van antidepres-
siva stijgt verontrustend. Hoog 
tijd dus om meer aandacht te 
schenken aan onze geestelijke 
gezondheidszorg, vinden Vera Jans 
en Katrien Schryvers van CD&V.

Katrien Schryvers (links) en 
Vera Jans willen ook meer 
waardering voor mantelzor-
gers. 

Foto Guy PUTTEMANS

De beide dames zijn Vlaams 
volksvertegenwoordiger maar 
staan ook dicht bij de geestelijke 
gezondheidszorg. Katrien Schry-
vers is burgemeester van Zoersel, 
waar Bethaniën, het grootste 
psychiatrisch ziekenhuis van 
Vlaanderen gevestigd is. Vera Jans 
is gemeenteraadslid in Lanaken, 
waar ook een groot psychiatrisch 
ziekenhuis - het Openbaar Psychi-
atrisch Zorgcentrum van Rekem 
- is gevestigd. Zij pleiten voor 
een globale nieuwe visie op de 
geestelijke gezondheidszorg.
Vera Jans: “Je mag bij geestelijke 
gezondheidszorg niet alleen aan 
bedden denken. Mensen met 
mentale problemen hebben ook 
veel andere – materiële – zorgen, 
met gezin, werk, huisvesting en-
zovoort. Ze dreigen vaak in een 
totaal isolement terecht te komen. 
Daarom is een nieuwe horizontale 
aanpak nodig over alle sectoren 
heen. We moeten er immers voor 
zorgen dat deze mensen kunnen 
blijven deelnemen aan de samen-
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leving, en achteraf gemakkelijker 
opnieuw kunnen integreren.”
Katrien Schryvers: “We moeten 
ook af van het taboe dat nog op de 
psychiatrie rust en het stigma dat 
mensen die het mentaal moeilijk 
hebben meekrijgen op het werk, in 
de school, bij de huisbaas... Zo is 
het voor ouders vaak gemakkelijker 
om te aanvaarden dat hun kind een 
lichamelijke ziekte heeft, dan dat het 
psychiatrische hulp nodig heeft.”

Mantelzorgers
De beide christendemocratische 
parlementsleden lanceren een 
aantal voorstellen om de situatie 
te verbeteren.
Katrien Schryvers: “Om te begin-
nen moet de Vlaamse overheid 
het basisaanbod in de geestelijke 
gezondheidszorg uitbreiden. Er 
kan immers geen sprake zijn van 
een toegankelijke, betaalbare en 
kwaliteitsvolle geestelijke gezond-
heidszorg als er niet voldoende 
aanbod is. Centra voor Geestelijke 
Gezondheidszorg, diensten voor 

beschut wonen, thuiszorg ... er is 
overal uitbreiding nodig. Zo moet 
bijvoorbeeld ook het beroep van 
(kinder-)psychiater aantrekkelijker 
worden gemaakt. Momenteel zijn 
er veel te weinig kinderpsychiaters, 
wat zorgt voor onbehoorlijke 
wachttijden voor de behandeling 
van kinderen.”
Vera Jans: “Maar geestelijke ge-
zondheidszorg is geen zaak van 
professionelen alleen. Partner, 
familie, en vrijwilligers nemen 
ook een belangrijke plaats in de 
zorg voor mensen met geestelijke 
gezondheidsproblemen. Zij heb-
ben meer waardering en erkenning 
nodig als partners in de geestelijke 
gezondheidszorg. Er is nood aan 
een soort van platform waar die 
mantelzorgers terechtkunnen met 
vragen en praktische problemen.”
Katrien Schryvers: “En er is 
nood aan een preventiebeleid. De 
maatschappelijke en economische 
kosten van geestelijke gezond-
heidsproblemen zijn hoog. Dus 
voorkomen is letterlijk beter dan 

genezen. Maar dan moet de des-
kundigheid vanuit de Centra voor 
Geestelijke Gezondheidszorg wel 
kunnen ‘doorstralen’ naar andere 
sectoren, naar doelgroepen die 
vatbaar zijn voor geestelijke ge-
zondheidsproblemen. Anderzijds 
moeten vrijwel alle geledingen 
van de samenleving leren meer 
oog te hebben voor beginnende 
geestelijke gezondheidsproble-
men zodat die tijdig herkend en 
gesignaleerd kunnen worden.”

Resolutie
Concreet gaan de dames een 
voorstel van resolutie indienen 
dat de Vlaamse regering oproept 
meer aandacht te hebben voor 
het probleem, te beginnen met 
de erkenning en de uitbouw van 
de dagactiviteitencentra voor 
mensen met mentale problemen. 
Daarvan bestaan er een veertigtal, 
maar ze worden niet structureel 
ge!nancierd.

Luc STANDAERT
Dirk CASTREL

De informaticasystemen van 
de brandweerkorpsen zijn 
niet klaar om het nieuwe model 
van interventieverslag in te vul-
len dat door 
minister van 
Binnenlandse 
zaken Annemie 
Tu r te lboom 
vanaf 1 janu-
ari is opgelegd. 
Dat zegt sp.a-
kamerlid en 
burgemeester 
van Sint-Trui-
den Ludwig 
Vandenhove. 
Vandenhove stelt vast dat nogal 
wat korpsen nu de verslagen op 
de computer met de hand  over-
schrijven op het nieuwe model, en 
verwijt minister Turtelboom dat 
ze de brandweerkorpsen dubbel 
werk laat doen. 

De Vlaamse regering heeft Dirk 
Van Melkebeke aangeduid als 
de nieuwe secretaris-generaal 
van het departement Economie, 
Wetenschap en Innovatie (EWI). 
De 56-jarige Van Melkebeke was 
de voorbije 18 jaar kabinetschef 
van achtereenvolgens Norbert De 
Batselier, Eddy Baldewijns, Steve 
Stevaert, Gilbert Bossuyt en Frank 
Vandenbroucke. Momenteel is hij 
kabinetschef van Vlaams vicemi-
nister-president Ingrid Lieten. In 
die functie zal Van Melkebeke 
vervangen worden door de 37-
jarige Yasmine Kherbache, nu 
adjunct-kabinetschef van Lieten. 

Verschillende Belgische vakbon-
den hebben bij het Europees 
comité voor sociale rechten 
(ECSR) een klacht ingediend over 
de volgens hen overmatige inzet 
van gerechtelijke procedures 
bij sociale conflicten. Volgens 
ABVV, ACV en ACLVB hebben die 
gerechtelijke procedures in de 
loop der jaren tot beperkingen 
op het stakingsrecht hebben 
geleid. Vooral de stakingspiketten 
moesten het ontgelden. Volgens 
hen is die juridische evolutie niet 
conform het Europees sociaal 
charter. 

Het pensioendebat mag niet 
verengd worden tot de betaal-
baarheid van het systeem. Zo 
waarschuwde 
Groen!-voor-
zitter Wouter 
Van Besien 
(foto) vrijdag-
namiddag op 
de pensioen-
conferentie 
die Groen!-
senator Geert 
L a m b e r t 
organiseerde. 
Een pensioen-
hervorming 
moet voor Groen! de bestrijding 
van de armoede bij de gepensi-
oneerden beogen, hun levens-
kwaliteit verhogen en zekerheid 
bieden voor de uitbetaling van 
de pensioenen. De partij pleit voor 
hogere pensioenen, gebaseerd op 
het repartitiesysteem. 

Foto HBVL

Foto Belga
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Rich and Fabulous

Online Relatie & Datingbureau

www.richandfabulous.be/online

Schrijf je vandaag nog GRATIS in.

“Voor Singles met net dat ietsje meer!”
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Europees Hof verbiedt
minimumprijs sigaretten

Er was vrijdag veel te doen om 
de prijs van sigaretten. Bij de 
Duitse winkelketen Aldi kan men 
sigaretten kopen onder de prijs 
die vermeld staat op de !scale 
zegel.
Volgens volksvertegenwoordiger 
Luc Van Biesen (Open Vld) is dat 
een gevolg van het feit dat minis-
ter van Financiën Didier Reyn-
ders de verplichting afschafte om 
sigaretten, sigaren en roltabak te 
verkopen aan de prijs zoals aan-
geduid op de !scale zegel.
Meteen werd er schande geroe-
pen. De accijnzen op sigaretten 
werden systematisch verhoogd, 
ook om het roken te ontmoedi-
gen. “De maatregel van Didier 
Reynders gaat lijnrecht in tegen-
het kankerplan van de regering”, 
aldus een verontwaardigde Lau-
rette Onkelinx.

Verkopers hoeven zich niet te houden aan de ‘verplichting’ om
sigaretten te verkopen aan de prijs die aangeduid staat op de 
fiscale zegel. Foto Mia UYDENS

BRUSSEL - Het Europees 
Hof van Justitie ver-
biedt het opleggen van 
minimumprijzen. Daar-
door is het mogelijk 
om sigaretten onder de 
prijs aangeduid op de 
taksband te verkopen. 
Bij winkelketen Aldi is 
dat al het geval.

Ook bij zelfstandigenorganisatie 
Unizo zaten ze meteen op hun 
paard: “De marges op sigaretten 
zijn klein. Enkel grote winkelke-
tens kunnen bij inkoop kortingen 
krijgen en hun sigaretten op die 
manier iets goedkoper verkopen. 
Dat is een discriminatie van de 
kleine zelfstandige.”
De reactie van minister van Fi-
nanciën Didier Reynders was erg 
laconiek. Hij tekende vrijdag een 
ministerieel besluit die de verplich-
ting om sigaretten te verkopen aan 

de prijs die op de !scale zegel 
staat, opnieuw invoert. Maar de 
sigarettenverkopers hoeven zich 
hoegenaamd niet aan de verplich-
ting houden. Het is immers zo 
dat het Europees Hof van Justitie 
elke minimumprijs verbiedt. Wat 
in België wel verboden is, is ver-
kopen met verlies. Voorts zijn de 
winkeliers verplicht om de accijn-
zen en de BTW op de vastgestelde 
minimumprijs door te storten aan 
de Belgische staat.

ED/Belga
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ACV-voorzitter Cortebeeck wil meer
belastingen om begroting te saneren
BRUSSEL - “Bij het gezond maken van de overheidsfinanciën moet men 
vooral naar de inkomsten kijken. Daarbij moeten de sterkste schouders 
ook de zwaarste lasten dragen”, aldus ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.
Hij deed die uitspraak vrijdag bij de afsluiting 
van het LBC-congres. LBC is de bediendenbak-
bond van het ACV.
België moet van Europa van 2012 tot 2015 zo’n 
17 miljard euro besparen. “Dat zal pijn doen. 
Maar het moet een rechtvaardig gedeelde pijn 
zijn”, aldus de ACV-voorman, die vindt dat 
men in eerste instantie naar de inkomsten moet 
kijken en niet naar de uitgaven. Daarbij denkt 
hij bij voorrang aan een opgedreven strijd tegen 
de !scale fraude en de !scale ontwijking.

N-VA’er Eric Defoort nieuwe voorzitter
van Europese Vrije Alliantie (EVA)
BRUSSEL - Eric Defoort is vrijdag op de algemene vergadering van de 
Europese Vrije Alliantie (EVA) in Venetië verkozen tot de nieuwe voorzit-
ter van de EVA. Hij volgt Nelly Maes (ex-SLP, nu Groen!) op. De EVA 
verenigt zo’n 35 regionalistische partijen uit verschillende Europese 
lidstaten. 
Defoort was de laatste ondervoorzitter van 
de vroegere Volksunie en hij stond samen met 
onder meer Bart De Wever en Geert Bourgeois 
aan de basis van de N-VA, waarvan hij eveneens 
oud-ondervoorzitter is. Tussen 2007 en 2009 
was Defoort ook voorzitter van de Vlaamse 
Volksbeweging. 
Het was de Volksunie die in 1981 de EVA uit 
de grond stampte. Na de splitsing van de VU 
botste N-VA op het veto van het toenmalige 
Spirit wat betreft de leiding van de EVA. “Nu 
wij de enige erfgenaam van de VU geworden zijn 
die nog politiek actief is, nemen wij opnieuw met veel enthousiasme 
en ambitie onze rol op in deze Europese partij,” aldus Frieda Brepoels, 
Europees parlementslid voor N-VA, die eraan toevoegt dat de N-VA 
een “Vlaams-Europese partij” is. 

Foto Philippe Lebeau
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In deze woelige tijden is fi nanciële zekerheid moeilijk te vinden. 
En gewoon sparen is voor u niet de ideale oplossing. Er moet dan toch 
een betere manier zijn. 
AXA bekijkt dat anders. Met crest30 en crest30 duo kunt u 
slimmer sparen. Deze formules, elk met hun eigen karakteristieken, 
willen profi teren van de heropleving van de fi nanciële markten om 
u een aantrekkelijk rendement aan te bieden door middel van een 
professioneel beheerd aandelenluik. Dit alles met een kapitaalgarantie
die de nettospaarreserve van het contract beschermt. Klinkt goed? 
Dat is het ook. Dankzij crest30 en crest30 duo kan uw spaargeld in de 
beste en de veiligste omstandigheden renderen. Da’s echt slim bekeken.

Crest30 en crest30 duo zijn spaarverzekeringen tak 21 van AXA Belgium, 
voor stortingen vanaf 2.500 euro. Crest30 duo is open voor zowel 
nieuwe stortingen als bijstortingen; crest30 is enkel toegankelijk voor 
bijstortingen op het bestaande contract. 

Vraag meer uitleg aan uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar en 
lees de fi nanciële infofi ches op www.axa.be.

crest30 en crest30 duo
geniet van de heropleving 
van de markten, 
met kapitaalgarantie
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