
 

 

 

  

         
           

        
         

        

DEEL 4: Niemand weet hoeveel pillen er geslikt worden in de psychiatrie: Hanne Evenepoel getuigt

Bijna nergens ter wereld belanden zoveel psychiatrische patiënten in een ziekenhuisbed. 
De Morgen onderzocht meer dan 100 psychiatrische instellingen. Hoe worden patiënten 
daar geholpen? Zijn ze zelf tevreden over de behandeling die ze kregen? Wat loopt goed, 
wat gaat fout?

©
 J

O
N

A
S 

LA
M

P
E

N
S

15

DM.cult DM.cult
► 19 ► 20

Meer dan erecte penissen
Chinese fotograaf stelt
 esthetisch naakt tentoon

Metal met maskers
Briqueville: ‘Je dacht echt dat
we  schapenbloed dronken?’
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In psychiatrische instellingen
worden pillen tegen depressie,
angst en slaapproblemen vlot
voorgeschreven, maar alweer
valt nergens te achterhalen
hoeveel het er dan precies zijn.
Hanne Evenepoel (23) kreeg in
enkele jaren tijd tien
verschillende ‘psychofarmaca’
voorgeschoteld. ‘Niemand
vertelt je hoe verslavend ze zijn.’
FEMKE VAN GARDEREN 
EN SARA VANDEKERCKHOVE

‘Ik ben toch geen
proefkonijn?’



‘Zonder goede data is het
onmogelijk om te weten 

waar het precies misloopt. 
We hebben nood aan 

een centrale registratie’
THIERRY CHRISTIAENS

VOORZITTER VAN EXPERTENPLATFORM BELPEP
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Voorschrijf-
gedrag

Medicatie-
bedeling

  

 

 

Overmedicalisering
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BRON Analyse 105 psychiatrische instellingen 
op basis van de auditverslagen Vlaamse Zorginspectie

Geen opmerkingenTekortkomingen: in strijd met richtlijnen, 
standaarden en internationaal aanvaarde normen

Non-conformiteiten: 
in strijd met wetten, normen, decreten

Onduidelijk/
niet onderzocht

ipralexa, Cymbalta, Trazolan en Serlain. Hanne
Evenepoel heeft de vier merken van antidepres-
siva foutloos neergeschreven op het witte A4-
blad dat voor haar ligt. Er staan nog acht andere
tongbrekers op – de antipsychotica en slaap-
middelen die ze tot nu toe uitprobeerde.

Het blonde, frêle meisje zit in de woonkamer
van haar ouderlijk huis in Dilbeek. Ze spreekt
zacht, maar kordaat. En ze ziet erop toe dat de
glazen met bruiswater gevuld blijven.

Twee jaar geleden was dit onmogelijk. Alleen
al de gedachte aan iemand die op bezoek komt,
ontregelde de twintiger volledig. Ze kon niet sla-
pen, piekerde constant, voelde zich wanhopig.

“Iedereen verwachtte dat ik het moeilijk zou
krijgen rond mijn elfde, toen mijn ouders uit
elkaar gingen en mijn moeder onverwacht aan
kanker overleed”, vertelt Hanne. Maar ze hield
zich sterk. Pas in de laatste jaren van het mid-
delbaar kwamen de eerste barstjes. “Op kot in
Gent zijn de paniekaanvallen begonnen. Ik was
eenzaam, legde mezelf hoge eisen op, moest
veel huilen.”

Bijwerkingen
De antidepressiva die een psychiater voor-
schreef, hielpen niet. Het ene middel zorgde
voor ernstige menstruele bloedingen, het
andere deed haar flauwvallen. De gesprekken
met een psycholoog maakten weinig verschil.
“Ik heb een jaar gesukkeld voor ik zelf om een
opname vroeg.”

In de psychiatrie, eerst in Leuven, vervolgens
in Grimbergen, kwam Hanne opnieuw en vaak
met psychofarmaca in contact. Eerst leerde ze
er Lormetazepam, Stilnoct en Trazolam ken-
nen, dan Abilify, Zyprexa, Seroquel en Solian.

“In het begin stel je je geen vragen. Je wilt
beter worden.” Maar na een tijdje werd Hanne
ongerust. Bijwerkingen als hallucinaties, melk-
productie, gewichtstoename en spiertrekkingen
maakten dat ze telkens andere voorschriften
kreeg. “‘Wat geven ze mij hier toch allemaal?’,
dacht ik. En waarom vertelt niemand mij wat
dit met mijn lijf doet? Ik ben toch geen proef -
konijn?”

Het gebruik van psychofarmaca in België is al
jaren verontrustend. Er zijn maar weinig
Europeanen die zo snel naar psychopillen grij-
pen als wij. Uit cijfers van de Rijksdienst voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) blijkt
dat in 2015 net geen 1,2 miljoen landgenoten
minstens één keer een antidepressivum hebben
genomen.

Voor het eerst in jaren was toen sprake van
een stagnatie in het aantal gebruikers. Wel
namen zij steeds meer geneesmiddelen: in het-
zelfde jaar werden ruim 320 miljoen dosissen
geslikt – 100 miljoen meer dan een decennium
daarvoor. Ook het aantal dosissen antipsycho-
tica bleek toegenomen.

Een volledig zicht op de problematiek krijgen
is moeilijk. Van kalmeer- en slaapmiddelen
weten we dat ze ook te veel worden geconsu-
meerd. Alleen: ze worden niet terugbetaald,
waardoor ze uit bepaalde statistieken vallen.

Nog minder is geweten over de psychofar-
maca die binnen de muren van psychiatrische
instellingen circuleren. Het Riziv heeft enkel
zicht op de dosissen, niet op het aantal patiën-
ten dat ze neemt. De Vlaamse Zorginspectie
weet evenmin hoe het zit: ze is niet bevoegd om
zulke zaken uit te zoeken. In de meer dan hon-
derd instellingen die ze bezochten, vroegen de
inspecteurs enkel of het voorschrijfgedrag van
artsen geanalyseerd werd en of de medicatie -
bedeling in orde was.

Op vraag van De Morgen kon de Christelijke
Mutualiteit wel berekenen hoeveel opnames in
de psychiatrie tussen 2010 en 2015 gepaard gin-
gen met psychofarmaca. Het gebruik van anti-
depressiva (+14 procent) en antipsychotica 
(+3,5 procent) zat in die periode in stijgende lijn,

S
het aantal angstremmers nam iets af 
(-2 procent).

In 2015 waren er in totaal bijna 335.000
opnames van CM-leden waarbij een van deze
drie medicijnen werd voorgeschreven.
Voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie,
benadrukt CM-medicatiespecialist Jan
Vandenbergen. Want terwijl het aantal opna-
mes met psychofarmaca stijgt, daalt het aantal
dosissen. Niemand kan die paradox verklaren.
“Deze evoluties kunnen ook gelinkt zijn aan een
verbeterde registratie of ontwikkeling van
nieuwe geneesmiddelen.”

Vreemde blik
Hanne heeft geen cijfers nodig. Ze weet wel
zeker dat er in de psychiatrie te veel pillen wor-
den geconsumeerd. Een van de psychiaters op
haar afdeling, stond er zelfs om bekend. “Na een
consultatie van vijf minuten stond je met een
nieuw voorschrift buiten.”

Een keertje kreeg ze een doos met zestig
Alprazolam-pillen, beter bekend als Xanax.
“‘Voor noodsituaties’, was de boodschap. Maar
tegelijkertijd kreeg ik te horen dat ik makkelijk
kon bijbestellen. Toch een vreemd signaal.”
Het was ook die dame die vond dat ze ‘zo’n
vreemde blik’ had en haar daarom preventief
antipsychotica gaf. “Volgens haar kon die blik
wijzen op schizofrenie of psychose. Mijn vader
noch ikzelf wist wat ze daarmee bedoelde.” Op
Hannes aandringen werd er snel gestopt. “Ik
voelde mij te suf. En kijk: ik ben nooit psycho-
tisch of schizofreen geworden.”

Huisartsen kregen begin dit jaar nieuwe
richtlijnen, opdat ze antidepressiva op de juiste
momenten aan de juiste personen zouden voor-
schrijven. Of er ook zulke richtlijnen nodig zijn
voor psychiaters, daarvan zijn maar weinig
mensen in de sector overtuigd. “Dat zijn toch de
specialisten?”

Thierry Christiaens, voorzitter van experten-
platform BelPEP (Belgian Psychotropis Experts
Platform), is daar niet zo zeker van. “De eerlijk-
heid gebiedt ons te zeggen: we weten het niet.
Dat feit alleen al is, zeker in de 21ste eeuw, bij-
zonder problematisch. Zonder goede data is het
onmogelijk om te weten waar het precies mis-
loopt en hoe je je beleid moet aanpassen. We
hebben dringend nood aan een uitgebreide,
centrale registratie.”

Volgens Christiaens zijn er twee zijden aan
het overconsumptieverhaal. “Enerzijds heb je
een grote groep mensen met relatief milde pro-
blemen. Mensen die bijvoorbeeld met depres-
sieklachten bij de huisarts komen. Door een
gebrek aan betaalbare alternatieven – psycho -
logen worden niet terugbetaald, de laagdrem-
pelige Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
kampen met maandenlange wachtlijsten – krij-
gen zij te vaak een goedkope en snelle oplossing
als een antidepressivum of slaappil voorge-
schreven. Daarnaast heb je een kleine groep
mensen met heel ernstige problemen. Dat zijn
diegenen die in ziekenhuizen belanden en daar
van psychiaters zes of zeven middelen per dag
moeten slikken.”

Polyfarmacie heet dat. “Ook dat valt te verkla-
ren: er zijn gewoon te weinig wetenschappelijke
studies over welke middelen deze groep kunnen
helpen. Psychiaters zijn genoodzaakt om aan
trial-and-error te doen.”

Graag meer alternatieven
Ze mocht zich dan soms een proefkonijn voe-
len, Hanne twijfelt er niet aan dat de medicatie
haar heeft geholpen. Weliswaar samen met de
sessies met psychologen en verpleegkundigen.
Ze kan beter slapen, haar angst is afgenomen en
haar wanhoopsgedachten zijn weggedeem-
sterd. “Maar wat mij stoort, is dat niemand je
vertelt hoe verslavend die pillen zijn, en hoe je

HH



‘Voor velen blijft een pil 
een vertrouwd, snelwerkend

en goedkoop iets.
Gesprekstherapie is dat niet’

IGNAAS DEVISCH
ETHICUS
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er weer van af raakt.”
Hanne had graag meer alternatieven gekre-

gen. “Niemand heeft mij bijvoorbeeld uitgelegd
hoe ik moet omgaan met de spanning voor het
slapengaan, een van mijn grootste problemen.
Terwijl ik geloof dat zoiets ook zonder medica-
tie kan. Na mijn opnames heb ik hiervoor zelf
een therapeut gezocht. Die heeft mij al goed
geholpen.”

Niet elke patiënt is zoals Hanne, zeggen
 psychiaters. Heel wat mensen met psychische
problemen dringen net aan op pillen. Ze wor-
den kwaad als ze geen hogere dosis krijgen,
gaan zelfs op zoek naar artsen die hen dat ene
voorschrift willen geven.

“Voor velen blijft een pil een vertrouwd, snel-
werkend en goedkoop iets. Gesprekstherapie is
dat niet”, stelt ethicus Ignaas Devisch. Volgens
hem speelt onze neiging tot pathologiseren
daarin een grote rol. “Emoties die vroeger per-
fect normaal waren, zoals angst en verlegen-
heid, zijn opeens een probleem waar we een
label en behandeling op moeten plakken.”

In Nederland lijkt de discussie over de zin en

‘Pillen werken misschien
sneller, maar je moet wel 

een gigantisch gevecht leveren
om ervan af te komen’

HANNE EVENEPOEL

onzin van psychopillen veel heviger te woeden
dan bij ons. Daar stellen ze inmiddels het hele
gebruik in vraag, naar aanleiding van het boek
Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning
van de Deense omstreden onderzoeker Peter
Gøtzsche. Hij meent dat psychofarmaca meer
kwaad dan goed doen. Volgens Gøtzsche kan
het huidige gebruik van psychoactieve genees-
middelen met 98 procent teruggedrongen
 worden. Want, zo zegt hij, de bewijzen dat ze
werken, zijn flinterdun.

Devisch gelooft niet dat we psychofarmaca
helemaal moeten afschrijven. “Maar we moeten
wel voldoende stilstaan bij hoe we er vandaag
mee omspringen. Nu zijn ze in vele gevallen een
substituut voor therapie, geen aanvulling.”

Leefbaar
Ook Hanne wil de pillen niet afschrijven. Ze
vindt alleen dat er naast medicatie zoveel meer
aandacht en hulp nodig is van een therapeut of
psychiater. “Pillen werken misschien sneller,
maar als patiënt moet je op lange termijn
wel een gigantisch gevecht leveren om ervan af
te komen.”

Vandaag gaat het goed met het blonde, frêle
meisje. Haar opnames hebben voor haar een
wereld van verschil gemaakt. Ze had niet zon-
der de therapie gekund, maar ook niet zonder
de pillen. “Ze helpen mij nog steeds. En toch wil
ik ze niet blijven nemen.” Ze zijn te verslavend,
zorgen voor te veel bijwerkingen. Ze doen haar
ook vragen stellen over zichzelf. “Ik ben van
nature een angstig iemand. Dat is nu eenmaal
zo. Voor mij moet dat deeltje niet weg. Het moet
vooral leefbaar zijn.”

Naar dat evenwicht zoekt ze nu, met een
huisarts. Samen hebben ze haar slaapmedicatie
sterk afgebouwd. “Als dat goed blijft gaan,
beginnen we aan de antidepressiva. Ik hoop dat
ik op termijn helemaal zonder kan.”

ZO KAN HET OOK
Noorwegen biedt recht op
behandeling zonder medicatie,
Finland verkiest dialoog

SARA
VANDEKERCKHOVE

In Scandinavië stellen ze
psychofarmaca steeds
meer in vraag. Terwijl de
Noren het recht hebben op
een behandeling zonder
pillen, slagen de Finnen
erin het medicatiegebruik
drastisch te reduceren.

De polikliniek ligt net buiten
Oslo. Het moderne gebouw
verschuilt zich deels in het
groen en grote glaspartijen
met plakvogels verwelkomen
de bezoekers. Klinisch psycho-
loog Cecilie Skule, die aan het
hoofd staat van het
Diakonhjemmet-ziekenhuis,
geeft een rondleiding. De rij-
zige dame vertelt hoe ze wor-
stelen met een nieuwe richtlijn
die sinds juni in Noorwegen
van kracht is.

Daarin staat dat patiënten
het recht hebben op een niet-
medicamenteuze behande-
ling. Concreet: wil iemand
geen pillen, dan moet de arts
of de voorziening daarvoor
zorgen. Op het terrein krijgen
artsen en voorzieningen nog
wat ruimte om de richtlijn in
de praktijk om te zetten. “Op
dit moment staan we hier nog
niet ver mee”, geeft Skule toe.
“Er wordt vooral veel over
nagedacht en gedebatteerd.”

Het was een patiëntenorga-
nisatie die het topic in 2013 op
de Noorse agenda zette. Geen
antipsychiatrie, wel een plei-
dooi voor een vrije keuze. Tor
Levin Hofgaard, voorzitter van
de Norwegian Psychological
Association (NPA), betreurt
dat er geen extra middelen zijn
voorzien om de richtlijn in de
praktijk om te zetten. “Geef je
patiënten medicatie, dan zijn
ze kalmer en heb je minder
personeel nodig. Daarom
vrees ik dat deze richtlijn in het
begin tot meer isolaties en fixa-
ties zal leiden.”

Toch vindt hij de hervor-
ming een goede zaak. “Mensen
met ernstige psychische aan-
doeningen kunnen net zo goed
beslissen of ze al dan niet
medicatie willen. Bovendien
zijn er een heleboel manieren
om de levenskwaliteit van
patiënten op te krikken zonder
pillen, terwijl de bewijzen dat
geneesmiddelen werken eer-
der dun zijn.”

Finse methode
In Finland hebben ze zonder
wet het gebruik van neurolep-
tica naar beneden gekregen.
Dit dankzij de ‘Open Dialogue’-
methode, die in de jaren 80
ontwikkeld werd door profes-
sor psychotherapie Jaakko
Seikkula voor patiënten met
een psychose. Het idee is dat
cliënt, hulpverlener en het
sociale netwerk samen de pro-
blemen in kaart brengen en

oplossingen zoeken.
Daarbij gelden enkele

regels. Zo moet een patiënt in
crisis binnen de 24 uur gehol-
pen worden in zijn eigen
omgeving, zitten familieleden
en vrienden direct mee aan
tafel en is de behandelaar van
het eerste contact verantwoor-
delijk voor het hele traject.
Tijdens een eerste samen-
komst komt medicatie nooit
aan bod en vooraleer iemand
daadwerkelijk pillen krijgt,
moet dat tijdens drie eerdere
bijeenkomsten grondig door-
gepraat worden.

Die aanpak zorgt ervoor dat
patiënten op het einde van de
rit minder geneesmiddelen
slikken. Een Finse studie
toonde hoe bij een ‘normale
behandeling’ 93 procent van
de patiënten neuroleptica
kreeg voorgeschreven. Bij de
‘Open Dialogue’-methode
moet bij amper de helft van de

patiënten op termijn toch
medicatie opgestart worden.

Ook de Noorse richtlijn zal
op termijn wellicht het gebruik
doen dalen. Al is de weerstand
nu nog groot. “Het debat
woedt volop”, zegt Levin
Hofgaard. “Sommige psychia-
ters zijn ervan overtuigd dat
dit het lijden van de patiënt zal
vergroten. Maar terwijl de dis-
cussie aanhoudt, zien we dat
een heleboel artsen en psycho-
logen op het terrein er werk
van maken. Het is een kwestie
van tijd eer het helemaal inge-
burgerd raakt.”

De Morgen analyseerde de
inspectieverslagen van alle

Vlaamse psychiatrische instellin-
gen. Hoe we te werk gingen en

wie ons daarbij hielp, kunt u online
lezen. Op onze website vindt u

ook per instelling een rapport, de
originele verslagen en de reacties

van de ziekenhuizen.
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‘Er zijn veel
manieren om

levenskwaliteit op
te krikken zonder

pillen. Bewijzen
dat medicatie

werkt zijn dun’
TOR LEVIN HOFGAARD

VOORZITTER NORWEGIAN
PSYCHOLOGICAL

ASSOCIATION

Morgen deel 5
Willy Vandamme (71) over 
het aanhoudend paternalisme
in de psychiatrie.
'We zagen onze dochter weg-
kwijnen, maar niemand
 luisterde naar ons.'

Scandinavië doet
het met minder
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