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Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ».
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I

INLEIDING EN VRAAGSTELLING

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft in mei 2020 en februari 2021 twee adviezen
uitgebracht over psychosociale zorg tijdens de COVID-19-pandemie (HGR 9589, 2020 en
HGR 9610, 2021). In deze adviezen werd gesteld dat de werkgroep de Belgische literatuur en
gegevens over de geestelijke gevolgen van de pandemie zou volgen zolang de pandemie
voortduurt. Daartoe heeft de HGR de Belgian mental health (care) data repository (BMHDR)
opgezet. Deze inventarisatie brengt Belgische onderzoeken naar de effecten van de
pandemie op de geestelijke gezondheid samen, met de bedoeling deze makkelijk toegankelijk
te maken en systematische analyse te bevorderen. Een synthese van de analyses die in het
kader van deze inventaris werden gemaakt, zal apart gepubliceerd worden. Deze analyses
hebben het mogelijk gemaakt leemten in het huidige onderzoek vast te stellen.
In advies 9610 werd ook gewezen op de noodzaak om bijzondere aandacht te besteden aan
bepaalde kwetsbare groepen, met name mensen met reeds bestaande lichamelijke en
mentale aandoeningen.
Ten slotte hebben de autoriteiten de HGR ook verzocht het probleem van de toegang tot zorg
voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te onderzoeken.
De HGR besloot daarom bijzondere aandacht te besteden aan de situatie van kwetsbare
groepen, in het bijzonder van mensen met zowel verstandelijke beperkingen als geestelijke
gezondheidsproblemen (dubbele diagnose).

II

METHODOLOGIE

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige
expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad hocwerkgroep opgericht met deskundigen
in de volgende disciplines: psychologie, psychiatrie, arbeidsgeneeskunde, sociologie,
orthopedagogiek. Patiënten- en familieverenigingen werden ook geraadpleegd.
De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad
hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op
belangenconflicten beoordeeld.
Dit advies is voornamelijk gebaseerd op de feedback van beroepsbeoefenaars op dit gebied.
Reeds in eerdere adviezen werd de HGR geconfronteerd met de moeilijkheid om een verband
te leggen tussen de literatuur en de gegevens in het veld, die niet erg beschikbaar of moeilijk
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te interpreteren zijn. Er werd een enquête gehouden om rekening te houden met de realiteit
op het terrein. Voor dit nieuwe advies heeft de HGR opnieuw een methode ingevoerd om met
deze gegevens rekening te houden, namelijk door middel van een Delphi-enquête bij mensen
met een dubbele diagnose.
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd door
het College.

III UITWERKING EN ARGUMENTATIE
1

Inleiding

De HGR heeft besloten een Delphi-studie uit te voeren, zoals in het advies 9610, om meer
inzicht te krijgen in de situatie van groepen die als bijzonder kwetsbaar zijn geïdentificeerd
(meerdere risicofactoren) (HGR 9610, 2021). Omdat de risicofactoren cumulatief en
multiplicatief zijn, werd besloten een enquête te houden onder personen met zowel
verstandelijke beperkingen als geestelijke gezondheidsproblemen.
Het doel van de Delphi-methode is het systematisch vergaren en verwerken van meningen
van betrokken personen en/of experts over een bepaald onderwerp. Het gaat hierbij in feite
om een interactief communicatieprotocol tussen onderzoeker en deelnemers. Een Delphistudie maakt het mogelijk om tot een algemeen oordeel te komen zonder dat de interactie de
procedure en de resultaten beïnvloedt. Binnen het kwalitatief onderzoek is dit een zeer
gestructureerde manier om een groep te bevragen.
In de eerste fase worden experts individueel benaderd met een vraag die zij schriftelijk moeten
beantwoorden. De ondervrager vat deze antwoorden samen en trekt hieruit een voorlopige
conclusie. Dit verslag en deze voorlopige conclusie worden vervolgens voor feedback
teruggestuurd naar de deelnemers. De onderzoeker kan in zijn verslag eventueel een aantal
verdiepende vragen meesturen. Dit proces herhaalt zich totdat er een zekere consensus is
bereikt of totdat een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag is gevonden.
De studie heeft aldus verschillende fases doorlopen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2

uitnodigen en selecteren van deelnemers;
start van Delphi met afbakening van het probleem;
de deelnemers formuleren een eerste antwoord;
een werkgroep verzamelt de antwoorden en vat deze samen;
de samenvatting wordt verspreid onder de deelnemers;
de deelnemers reageren;
de werkgroep vat de antwoorden van de deelnemers samen;
het samenvattend verslag wordt naar de deelnemers gestuurd voor feedback;
eindverslag.

Eerste fase: verzamelen van kwalitatieve gegevens

Er werden drie verschillende vragenlijsten ontwikkeld: voor professionals, mantelzorgers en
personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen.
Ze werden binnen het netwerk verspreid via netwerkcoördinatoren, mobiele interventieteams,
patiënten- en familieverenigingen en professionals op het gebied van geestelijke gezondheid
en handicaps die al in de HGR-databank waren geregistreerd.
De vragen waren als volgt:
1) Professionals:
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•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Wat was de impact van de COVID-19-pandemie op uw beroepspraktijk en meer
specifiek voor de doelgroep met een dubbele diagnose (patiënt én hun familie)?
Welke gevolgen heeft de pandemie voor de bevolkingsgroep met een “dubbele
diagnose” waar u voor zorgt?
Kon je in je praktijk specifieke subdoelgroepen identificeren die extra kwetsbaar
zijn?
Welke moeilijkheden heeft u als professional ondervonden?
Wat heeft u nodig om uw rol als professional tijdens deze pandemie zo goed
mogelijk te kunnen spelen?
Heeft u voorbeelden van innovatieve oplossingen, goede praktijken en positieve
voorbeelden die zouden kunnen helpen binnen de aanpak van mensen met een
“dubbele diagnose”?
Beschikt u zelf over of heeft u weet van het bestaan van data die de impact op het
welbevinden of tendensen in deze groep weergeeft?
Met alle ervaring die u tijdens de pandemie heeft opgedaan, welke medische of
psychosociale interventies vindt u noodzakelijk om de psychosociale hulpverlening
voor mensen met een “dubbele diagnose” te optimaliseren?
Met wat u heeft meegemaakt tijdens deze pandemie, hoe denkt u dat de geestelijke
gezondheidszorg moet worden gereorganiseerd om uw doelgroep (dubbele
diagnose) beter te bereiken en/of te includeren?
Wilt u nog iets toevoegen?

2) Mantelzorgers:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Hoe heeft de COVID-19-pandemie uw ervaring als mantelzorger veranderd?
Welke gevolgen heeft de pandemie voor mensen in dezelfde situatie als u?
Voor wie denkt u dat deze periode met het virus het moeilijkst is?
Welke moeilijkheden heeft u als mantelzorger ondervonden?
Sinds het virus hier is, wat heeft u nodig om u beter te voelen?
Wat heeft u het meest geholpen?
Heeft u voorbeelden van innovatieve praktijken, goede praktijken en positieve
voorbeelden inzake mantelzorg die zouden kunnen helpen?
Met alle ervaring die u tijdens de pandemie heeft opgedaan, welke psychosociale
interventies vindt u noodzakelijk om de psychosociale hulpverlening te
optimaliseren (inclusief voor mantelzorgers)?
Met alle ervaring die u tijdens de pandemie heeft opgedaan, hoe moeten we
volgens u de geestelijke gezondheidszorg reorganiseren opdat deze beter
toegankelijk zou zijn voor degenen die het nodig hebben?
Wilt u nog iets toevoegen?

3) Personen
met
een
gezondheidsproblemen:
•
•
•
•
•

verstandelijke

beperking

en

met

geestelijke

Wat heeft het coronavirus voor u veranderd?
Wat was echt een probleem in uw dagelijks leven tijdens de pandemie?
Voor wie denkt u dat deze periode met het virus het moeilijkst was?
Sinds het virus hier is, wat heeft u nodig om u beter te voelen?
Wat heeft u het meest geholpen?
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•
•

Met alle ervaring die u tijdens de pandemie heeft opgedaan, welk advies zou u
de regering geven om het gemakkelijker te maken om hulp te krijgen?
Wilt u nog iets toevoegen?

176 vragenlijsten werden ingevuld door:
- 103 professionals (32 Franstaligen en 71 Nederlandstaligen);
- 25 patiënten (7 Franstaligen en 18 Nederlandstaligen);
- 48 mantelzorgers (17 Franstaligen en 31 Nederlandstaligen).
De professionals zijn onderverdeeld in verschillende beroepscategorieën en in verschillende
structuren:
Beroepscategorieën:
- 23 beleids- (12) of coördinatiefuncties (11);
- 47 psychosociale hulpverleners (22 psychologen, 23 orthopedagogen, 2 niet nader
gedefinieerde psychosociale hulpverleners, 4 maatschappelijk werkers);
- 8 medische beroepen (4 psychiaters, 2 kinderpsychiaters, 2 artsen);
- 9 opvoeders/begeleiders;
- 6 andere (dubbele diagnose-patiëntbegeleider, woonbegeleider, psychotherapeut,
onderwijsassistent, verpleegkundige, straathoekwerker);
- 10 niet gedefinieerd.
Structuren:
- 24 voorzieningen voor personen met een beperking (18 residentieel, 6 dagcentra);
- 18 mobiele teams;
- 8 psychiatrische ziekenhuizen;
- 4 centra voor geestelijke gezondheidszorg;
- 2 netwerken;
- 1 AVIQ (Agence pour une vie de qualité, Waalse gezondheidsorganisatie);
- 4 andere (thuiszorg, psychiatrisch verzorgingstehuis, multifunctioneel centrum,
vereniging voor personen met een verstandelijke beperking).
De gegevens werden afzonderlijk geanalyseerd door 3 onderzoekers (1 Franstalige, 1
Nederlandstalige en 1 die de antwoorden in beide talen analyseerde) met de hulp van twee
supervisors.
Uit deze eerste analyse blijkt dat:
- de onderzoekers tot een vergelijkbare analyse kwamen;
- er geen significant verschil was tussen het Franstalige en het Nederlandstalige
materiaal;
- er geen significant verschil was tussen de informatie van de patiënten en de
professionals.
Gezien deze gelijkenissen, kwam de analyse tot stand op basis van alle gegevens.
Uit de analyse van deze antwoorden komen dezelfde thema's naar voren als in de Delphistudie onder alle beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg (HGR 9610): de
moeilijkheden om therapeutisch werk op afstand te verrichten, de zware werklast, het gebrek
aan erkenning, de behoefte aan duidelijke informatie, extra middelen, enz.
Er werden ook verscheidene thema's vastgesteld die specifiek zijn voor deze doelgroep. De
onderstaande analyse is hierop gericht. Ze wordt aangevuld met voorbeelden die rechtstreeks
uit de opmerkingen van de deelnemers zijn overgenomen.
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1) Gevolgen voor de beroepspraktijk:
-

Verlies van zin om te werken omdat coronamaatregelen alle plaats innemen:
- werken aan de naleving van de maatregelen komt in de plaats van het
therapeutisch werk (opvoeding, beheersing, tot bedaren brengen van crisissen,
belangrijke begeleiding van de bewoners bij hun dagelijkse activiteiten om de
maatregelen na te leven);
- coronamaatregelen verhinderen kwaliteitswerk (masker, minder contact en
minder toegang tot non-verbale taal, enz.);
- de ineenstorting van de institutionele structuur (bv. afschaffing van dagelijkse
rituelen, ontslagplannen, enz.) vermindert de kwaliteit van de zorg.
"Er wordt veel tijd en energie gestoken in het herinneren van de bewoners aan de
gezondheidsregels, in het proberen hen die regels te doen naleven, zonder dat het
noodzakelijkerwijs zinvol voor hen is, noch voor de relatie met de patiënt”
"Ik had de indruk dat mijn rol was veranderd van begeleider in Covid-controleur.”

-

Stops/onderbrekingen van de zorg: positieve test, quarantaine, patiënten verloren voor
follow-up, geen werk thuis, enz.
"Regelmatige onderbreking van de zorg voor kinderen: als het kind of zijn naaste
omgeving symptomen vertoont, wordt een PCR-test aangevraagd voordat het naar de
instelling terugkeert.”

-

Noodzaak om voortdurend te reorganiseren/aan te passen (bv. aan wijzigingen in de
planning): creativiteit nodig om aansluiting te behouden, activiteiten te vinden.
"Voor het grootste deel hebben we onze werkwijze moeten aanpassen en aangeboden
om waar mogelijk via de telefoon contact te houden.”

-

Afname van het werken in netwerk (moeilijkheden bij de doorverwijzing) en met de
gezinnen: gebrek aan toegankelijkheid van het netwerk, afname van het overleg rond
de patiënt, moeten zoeken naar nieuwe middelen.
"De pandemie heeft geleid tot extra moeilijkheden in de zorg voor onze patiënten:
moeilijkheid om het netwerk rond de jongere te mobiliseren, moeilijkheid om
steunpunten en zorgstructuren te vinden, als gevolg van het gebrek aan ruimte dat
reeds bestond maar geaccentueerd werd door een massale toename van de vraag als
gevolg van COVID-19 en een door de pandemie beperkt verloop van de patiënten.”

-

Toename van de werklast: toename van het werk in termen van eisen (zwaardere
situaties, meer crisissituaties) en, in instellingen, in termen van verergering van de
symptomen en het aantal crisissituaties bij gebruikers, meer ondersteuning bij
activiteiten van het dagelijks leven, gezondheidscrisisbeheer (van coronatests tot het
deconstrueren van complottheorieën).
"Er is meer dan vroeger en voor ernstigere problemen een beroep op ons gedaan
vanwege de beperkingen waaraan de bevolking is onderworpen.”

-

Mentale belasting: telefoonwerk en videoconferenties, moeten opboksen tegen de
discontinuïteit van de zorg in instellingen, gevoel van verlaten gezinnen die aan hun
lot worden overgelaten.
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-

Positief effect: meer tijd voor de patiënten omdat hun aantal in instellingen wordt
verminderd; rustgevend omdat er minder overprikkelende activiteiten zijn.

2) Professionele moeilijkheden:
Netwerken:
-

Moeilijkheden bij het werken in een netwerk (verschillende regels van de ene instelling
tot de andere, geannuleerde raadplegingen, enz.).
Moeilijkheden om het netwerk te mobiliseren, moeilijke doorverwijzingen (zelfs voor
somatische problemen), onvoldoende steun van de families. De reeds uitgesloten
bevolking wordt nog meer uitgesloten.
"Het ontbrak ons aan steun van buiten de instelling (medische raadplegingen en followup, psychologie, ziekenhuisopname, respijtzorg, enz.). Poliklinische raadplegingen
werden lange tijd uitgesteld zonder een reëel vooruitzicht op nieuwe
raadplegingen/opnamedata.”

Werken met patiënten:
-

Sociale afstand moeilijk om mee te leven (vooral met kinderen: maskers, geen kusjes
en knuffels, enz.).
"Er werd een afstand tussen ons allen gecreëerd. De mensen die we verwelkomen,
raken elkaar niet meer aan. Het wordt erg moeilijk op een menselijk niveau. Wij
functioneren als machines, terwijl menselijk contact essentieel is in ons beroep.”

-

Coronamaatregelen werden niet aangepast aan de bevolking en leiden tot
mishandeling (de hele dag maskers, terwijl de patiënten kwijlen in de maskers die niet
steeds kunnen worden vervangen, isolatie, herhaalde PCR-tests, niet alleen naar
buiten kunnen gaan om te controleren of de maatregelen worden nageleefd, enz.).
"Sommigen moet je met 5 vasthouden voor de duur van de test."
"Bewoners 24 uur per dag maskers laten dragen zonder er rekening mee te houden
dat dit hun leefruimte is.”

-

Moeilijk om te gaan met ongerustheid, agressiviteit en angsten van patiënten, geen
perspectief kunnen bieden.
"Er is veel werk verricht om de ontvangen informatie te verduidelijken en de mensen
voor te lichten, maar we hebben ook moeten werken aan het verminderen van de
angst.”

-

-

-

Moeilijkheid om contact te houden/te leggen, om een band met patiënten te creëren
(geen huisbezoeken, geen toegang tot plaatsen met patiënten, teleconferenties niet
altijd mogelijk, communicatie moeilijk met maskers of aan de telefoon, enz.).
Discontinuïteit van de zorg als gevolg van wijzigingen in roosters en afwezigheden,
terwijl erop moet worden toegezien dat de structuur voor deze populatie wordt
gehandhaafd.
Moeilijkheden om toegang te krijgen tot gezinnen die soms volledig teruggetrokken
zijn.
Afname van communicatie en contacten binnen de teams, relationele spanningen
(vooral rond vaccinatie), verlies van klinische reflectie over patiënten.
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-

Steun bij rouw.

Welzijn op het werk:
-

Isolement en eenzaamheid (vooral bij telewerken), onevenwicht tussen werk en
privéleven.
Stress/uitputting/werkdruk (continuïteit van de dienstverlening ondanks talrijke
afwezigheden, zich voortdurend moeten aanpassen). Talrijke situaties van overwerk
en absenteïsme.
"Het personeel dat er is, moet hetzelfde werk doen met veel minder middelen.”
"Gevoel van gehaast werken, van op het randje staan."
"We werken als machines.”

-

Angst om besmet te worden/om familie te besmetten.
Verlies van zin in het werk en impact op het plezier in en de motivatie voor het werk
(niet meer naar gezinnen gaan, een “coronacontroleur” worden, werken in strijd met
eigen waarden (mishandeling van patiënten), gevoel van machteloosheid omdat het
niet mogelijk is voldoende steun te bieden (bijvoorbeeld in geval van isolement of
moeilijkheden bij de begeleiding of bij moeilijkheden om concrete oplossingen te
bieden aan gezinnen).
"Een vorm van mishandeling moeten uitoefenen door bewoners op te sluiten in kamers
of ze herhaaldelijk PCR-testen te laten afleggen - in strijd met mijn waarden:
zorgzaamheid, waardering voor sociale rollen, inclusie, ...”
"Niet in staat om voldoende steun te geven, voel me hulpeloos en dan uitgeput.”

-

Concrete moeilijkheden voor huisbezoeken: geen rustplaatsen/mogelijkheden voor
toiletbezoeken (via cafés, restaurants) tussen de huisbezoeken.

3) Professionele behoeften:
Netwerk:
-

-

Mogelijkheid om door te verwijzen (doorverwijzingssysteem nodig), adempauze te
nemen, ziekenhuisopname (netwerkondersteuning). Diensten zouden niet mogen
sluiten.
Ontmoetingsplaatsen met inachtneming van coronamaatregelen.
"Gekwalificeerde hulp, rust, aflossing.”

Middelen:
-

Extra personeel om op alle verzoeken in te kunnen gaan, een pauze te kunnen
nemen, vervanging te hebben bij quarantaines/afwezigheden, om
coronamaatregelen te doen naleven; personeel voor schoonmaak/ontsmetting
Gekwalificeerd personeel, opleidingen.
Beschermende middelen.
Middelen om activiteiten te organiseren.
Communicatiematerialen en -middelen.
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Informatie:
-

Duidelijkheid (vooral over mogelijke aanpassingen voor gevaccineerden).
Vooruitzichten, stabiliteit.
"Als professional hebben wij het gebrek aan duidelijke en nauwkeurige informatie van
de autoriteiten gemist.”

Gezondheidsmaatregelen:
-

Deelname aan de besluitvorming over de maatregelen, bevordering van creativiteit.
Meer vrijheid (afwijkingen/aanpassingen van de gezondheidsvoorschriften voor de
leefruimte).
Huisbezoeken kunnen doen.
"De bewoners laten herleven en hun gezinnen zien - ze de anderen laten aanraken en
de knuffels weer oppakken"

Persoonlijke ondersteuning:
- Collega’s zien.
- Erkenning/waardering van werk.
- Rust.
- Supervisie.
4) Gevolgen voor de patiënten:
Opmerking: de gevolgen zijn verschillend naar gelang de situatie. Enerzijds zijn er de
patiënten die in instellingen zijn gebleven (zij werden geïsoleerd van hun familie, hadden
moeilijkheden bij het opvolgen van de maatregelen) en anderzijds de patiënten die naar hun
familie zijn teruggekeerd (zware belasting voor de familie, geen activiteit, geen respijt mogelijk,
verlies van contact met de instelling/het zorgpersoneel).
-

Leerachterstand, vooral bij schoolgaande jongeren.
Angst en frustratie in verband met de maatregelen (gevoel van opsluiting, vervolging,
miskenning van de situatie).
"Met tussenpozen werd naar buiten gaan verboden hoewel de structuur gewoonlijk
open is. Dit versterkt het gevoel van opsluiting of vervolging van sommige bewoners.”
"De angst om te sterven.”

-

Isolement, eenzaamheid, gebrek aan lichamelijk contact.
"Sociaal isolement van de bewoners omdat er geen buitenactiviteiten meer zijn."
"Veel minder contact met mijn vrienden."
"Mijn grootouders niet meer zien."
"Je mag niet meer knuffelen, ik deed het vroeger doorlopend."
"Een afstand van 1,5 meter aanhouden is moeilijk.”

-

Gevoel in de steek gelaten te worden door de maatschappij (moeilijke toegang tot zorg,
zelfs somatische zorg).
"Ik heb geen vertrouwen meer in de diensten die me vroeger hielpen en die me in de
steek hebben gelaten.”
"[…] zich in de steek gelaten en in gevaar voelen."
"Ik heb geen thuishulp meer, niets.”
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"Ik word van de ene afdeling naar de andere gestuurd."
-

Vermindering van activiteiten: referentiepunten in tijd en ruimte zijn verdwenen
(schema's, activiteiten, gewoonten, enz.), onvoorspelbaarheid.
"Gevestigde ritmes zijn volledig verstoord, maar de meeste mensen met een dubbele
diagnose hebben referentiepunten nodig.”
"Ontregeling van de organisatie van hun leven in termen van sociale, temporele en
ruimtelijke referentiepunten.”
"Ik verlies me in mijn dag en vergeet te eten en mijn medicijnen in te nemen en dan
word ik ziek.”

-

Gebrek aan perspectieven, ontmoediging.
"Ontmoediging omdat er weinig vooruitzicht is op een toekomst.”

-

Moeilijke toegang tot therapeutische of medische zorg, soms dringend, meer gebruik
van observatie.
“De maatregelen troffen deze bevolkingsgroep veel meer dan de algemene bevolking
(gesloten deuren in instellingen, het dragen van maskers in woonruimtes, niet meer
alleen kunnen wandelen, verlies van contact met bepaalde families, verlies van contact
met het netwerk, enz.).”
"De beperkingen van de lockdown (geen uitstapjes, geen activiteiten, geen sociale
contacten) hebben de toch al moeilijke situatie voor de gezinnen of de voorzieningen
aanzienlijk bemoeilijkt.”
"We hadden de indruk dat we de terugkeer van het gesticht meemaakten: dat wil
zeggen dat veel van onze patiënten zich opgesloten zagen op plaatsen (bv.
ziekenhuis, tehuis, enz.) die alles in hun leven concentreerden en zelfs de meest
intieme aspecten van hun leven regelden. Het staat vast dat de nieuwe geldende
normen ingingen tegen alle democratische en kritische impulsen die mettertijd soms
schuchter wortel hadden geschoten in de instellingen: sluiten van de deuren,
verbieden van gemeenschapsmomenten, verbieden van bezoeken, ... Sommige van
onze patiënten zaten een jaar in de gevangenis, zonder enig contact met de
buitenwereld.”

De gevolgen van deze ervaring zijn op verschillende niveaus merkbaar:
-

verergering van de symptomen (agressie (auto en hetero), gedragsstoornissen,
afwijkend gedrag, angst, depressies, verslaving, decompensatie, paranoia);
internaliserend gedrag (op het gezin);
toename van ziekenhuisopnames/observaties vaak zonder oplossing;
grote belasting voor het gezin;
algemene daling van de kwaliteit van het bestaan (mishandeling);
voor sommigen: rust (vooral tijdens de eerste golf), minder druk.
"Eerste golf: er was sprake van een grote rust, het leven was meer gericht op coole
vrijetijdsactiviteiten en op de zorg voor het welzijn - iedereen was bezig met het “zorgen
voor elkaar”.”
"De gezondheidswerkers gaven me een pauze en dat gaf me wat ademruimte.”

5) Gevolgen voor gezinnen:
-

Gevoel van verwaarlozing.
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-

-

Zich op zichzelf terugtrekken, isolatie, gebrek aan contacten (met de naaste).
Angst om de ziekte door te geven.
Onmacht tegenover onbegrip van hun naaste.
Maatregelen die voor patiënten en verzorgers schadelijker zijn dan het virus zelf.
Problemen bij het omgaan met lange perioden van afwisselend:
o de aanwezigheid van de persoon in het gezin: het is moeilijk om met hem mee te
werken, zonder rustpozen, met minder activiteiten en structuren, en zodus alle
professionals te vervangen, ondersteunen en helpen;
"Dit is een nachtmerrie."
o en afwezigheid van de patiënt zonder bezoek, onvermogen om van op afstand te
helpen.
Minder mogelijkheden om op te laden: moeilijk vol te houden op lange termijn, uitputting.
Gebrek aan financiële middelen voor sommigen.
Moeilijkheid om een structuur te handhaven aangezien de maatregelen regelmatig
veranderen.

"Geen hulp, geen steun en dag na dag alleen voor mijn kind te moeten zorgen, niet wetend
hoe lang het nog zal duren!”
Wat hielp:
-

het werk;
video, zoom, enz.: uitwisselingen met kinderen en sociale netwerken tussen families;
buitenactiviteiten: in staat zijn om naar het park te gaan, in de natuur;
toegang tot buren en kennissen;
de voortgang van vaccinatie.

Behoeften:
-

open diensten, steun, rust;
vrijheid, sociale contacten, mogelijkheden om je batterijen op te laden;
weten waar informatie te kunnen vinden.

"Concrete hulp zoals het laten verzorgen van mijn dochter door anderen!”
6) Kwetsbare doelgroepen:
-

Personen met bepaalde geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen (vaak al
kwetsbare groepen op wachtlijsten):
o verslavingen;
o psychotisch/paranoïde (gevoelens van vervolging);
o angststoornissen, trauma, stemmingsstoornissen (angst);
o autismespectrumstoornissen
(behoefte
aan
precieze
en
stabiele
referentiepunten);
o ernstig verstandelijke beperking (gebrek aan begrip; weinig toegang tot taal);
o gebruikers met meervoudige handicaps en comorbiditeiten.

-

Personen in bepaalde levenssituaties:
o alleenstaanden, éénoudergezinnen;
o geïsoleerde gezinnen, telewerkende gezinnen;
o ouders van jonge kinderen;
o jongeren (bv. die plotseling in een gezin terechtkomen of die net met de
hulpverlening zijn begonnen), overgangsleeftijd;
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o
o
o

geïnstitutionaliseerde patiënten (vooral als ze vroeger een actief leven leidden
of veel familiecontact hadden);
patiënten en families;
mensen in precaire situaties (geen huisvesting, geen internet, enz.).

7) Creativiteit in de praktijken:
Communicatie:
- Nieuwe communicatiemiddelen (tablets, videoconferenties, sociale netwerken, enz.).
- Verbindingen leggen om het isolement te doorbreken.
- Nieuwe netwerkpartners.
- Hulpmiddelen om virussen en maatregelen te verklaren.
Werkzaamheden:
- Werkzaamheden/activiteiten in de open lucht.
- Creatieve activiteiten (artistiek werken, lockdowndagboek, enz.).
- Activiteiten voor de thuisblijvers.
Vriendelijkheid:
- Zorgen voor maximale stabiliteit, duidelijke routines.
- Luisteren en beschikbaar zijn, tijd.
- Focus op wat wel nog mogelijk/positief is.
- Respect (ten opzichte van personeel, van patiënten, enz.).
Aanpassingen aan de regels:
- Inperking van het personeel.
- Quarantaine in een verblijf.
- Werk in kleine bubbels.
8) Data die de impact op het welbevinden of tendensen in deze groep weergeeft:
De deelnemers hebben de volgende voorbeelden gegeven:
-

aantal waarnemingen;
aantal ziekenhuisopnames;
aantal patiënten verloren voor follow-up;
aantal opnames;
aantal (nieuwe) geneesmiddelen;
aantal agressieve gedragingen;

9) Must-have diensten:
Diensten die in ieder geval in stand gehouden moeten worden:
- mogelijkheid tot face-to-face contact, mobiele teams;
- dagcentra en respijtzorg voor gezinnen als essentiële diensten.
Netwerken die versterkt moeten worden:
- crisisbeheersing (met dubbele diagnose expertise);
- ambulante teams;
- mogelijkheden tot ziekenhuisopname, met versterking van diensten voor dubbele
diagnose;
- respijtdiensten;
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-

laagdrempelige zorg, toegankelijk voor iedereen (ook voor mensen met een
handicap);
hulplijnen (psychiatrische helpdesk met screening/counseling);
verbindingsteams;
dagcentra;
gezinswoonruimten.

"In het algemeen het waarderen van ziekenhuizen en zorginstellingen die "dubbele
diagnosevriendelijk" zijn (financiële versterking? kwaliteitscriterium in de accreditatie?), niet
alleen voor psychiatrische zorg, maar ook voor de talrijke somatische problemen bij deze
populatie.”
Opleiding van professionals (artsen, psychologen, opvoeders, ergotherapeuten, enz.) in
dubbele diagnose (en supervisie).
"De pandemie heeft de aandacht gevestigd op wat wij in onze dagelijkse praktijk ervaren. De
"dubbele diagnosegroep” is niet goed bekend, en de praktijken in verband met deze
bijzondere vormen van zorg zijn bij te weinig beoefenaars van de geestelijke gezondheidszorg
bekend. Het gebrek aan informatie en opleiding voor alle beroepsbeoefenaren werd duidelijk
gemaakt.”
10) Reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg:
-

Bevordering van de samenwerking tussen de gehandicaptensector en de geestelijke
gezondheidszorg.
Opleiding en bewustmaking inzake dubbele diagnose.
Geen uitsluiting van deze patiënten (toegang tot spoedeisende hulp en somatische
zorg).
Aanpassing van de gezondheidsmaatregelen (mogelijkheden om patiënten te
bezoeken (buiten), activiteiten, bezoek van familieleden, enz.).
Versterking van de sector (met name crisissituaties en mobiele teams).
Volledige zorgoverzicht maken en continu bijwerken (hulp centraliseren, weten waar
je die gemakkelijk kunt vinden via websites, advertenties in de openbare ruimte, enz.).
Oriëntatiesysteem.

"Netwerken en de ontwikkeling van onderwijs en opleiding zijn essentieel.”
"We moeten het systeem vereenvoudigen en opruimen.”
3

Tweede stap: kwantitatieve feedback over de verklaringen

De verzamelde thema's werden samengevat in 11 verklaringen en 11 kwetsbare doelgroepen:
1. Toegang tot zorg
- Door de sluiting van diensten is de toegang tot de (geestelijke en lichamelijke)
gezondheidszorg bijzonder moeilijk geworden voor patiënten met een
verstandelijke beperking en problemen op het vlak van geestelijke gezondheid, die
vaak al uitgesloten zijn.
- Het is nodig om het netwerk te versterken en meer in te zetten op samenwerking
en opleiding om uitsluiting in verband met een handicap tegen te gaan.
- De hulpverlening moet eenvoudiger, transparanter en toegankelijker worden
gemaakt en er moet een begeleidingssysteem worden opgezet.
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2. Veiligheidsmaatregelen
- De maatregelen zijn niet aangepast aan deze doelgroep. Ze hinderen het
therapeutisch werk en leiden soms tot mishandeling (isolement of andersom
inbreuk op het privéleven, gebrek aan activiteit), wat aanzienlijke gevolgen heeft
voor de patiënten (verergering van de symptomen).
- De maatregelen zouden, in samenspraak met de gezondheidszorgbeoefenaars,
aan de handicap moeten worden aangepast om rekening te houden met zowel de
geestelijke als de lichamelijke gezondheid.
- Psychosociale zorg zou in geen geval mogen worden onderbroken en zou in de
prioritaire zorg moeten worden opgenomen (systeem van minimale
dienstverlening).
3. Gezinsondersteuning
- De familieleden van deze patiënten werden in de steek gelaten en onvoldoende
ondersteund. Sommigen hebben zonder hulp van buitenaf voor hun dierbaren
moeten zorgen, terwijl anderen ze lange tijd niet hebben kunnen zien.
- Deze gezinnen moeten ondersteund worden, met name door voldoende thuiszorg
ter beschikking te stellen, evenals toegankelijke informatie over de mogelijkheden
op het vlak van hulp.
4. Uitputting van zorgverstrekkers
- De beroepsbeoefenaars die deze patiënten verzorgen, krijgen te maken met een
aanzienlijke extra werklast, door de gezondheidsmaatregelen die moeten worden
nageleefd,
het
gebrek
aan
externe
activiteiten
en
aan
doorverwijzingsmogelijkheden, de moeilijkheden om contact te houden met de
patiënten, de verergerde problematiek van de patiënten en het uitvallen van
personeel, soms door quarantaine, enz. Deze zwaardere inspanningen moeten
worden erkend.
- De zorgbeoefenaars hadden ook te kampen met een zware mentale en emotionele
belasting (gezondheidsmaatregelen die soms moeilijk te volgen zijn, verlies van
zin in hun werk, angsten in verband met COVID-19, gevoel van machteloosheid
ten aanzien van de moeilijkheden van patiënten en hun familie, enz.).
5. Opleiding
- De opleiding in dubbele diagnose is onvoldoende in het netwerk en moet worden
versterkt, niet alleen om meer gekwalificeerd personeel te leveren, maar ook om
de samenwerking te bevorderen.
6. Groepen die een bijzonder risico lopen op mentale gezondheidsproblemen in
verband met COVID-19:
- patiënten met een ernstige verstandelijke beperking die niet begrijpen wat er aan
de hand is;
- patiënten die behoorlijk zelfstandig waren;
- patiënten die meer structuur nodig hebben (bv. autistische patiënten);
- patiënten die veel contact hadden met hun familie of die meer lichamelijk contact
nodig hebben;
- patiënten die zich al in een kwetsbaardere situatie bevonden of over weinig
middelen beschikten (geïsoleerd, ouders van jonge kinderen, mensen zonder
huisvesting, zonder internet, enz.);
- jongeren (overgangsleeftijd);
- patiënten die lijden aan psychose, paranoia;
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-

patiënten met angststoornissen;
patiënten met verslavingen;
patiënten met meervoudige handicaps en comorbiditeiten;
families van patiënten die tot de bovengenoemde groepen behoren.

Deze verklaringen werden vervolgens in het eerste deel aan de deelnemers voorgelegd. Hun
werd gevraagd aan te geven in hoeverre zij het eens waren met elke stelling, aan de hand
van een 7-punts Likert-schaal (van "Helemaal niet eens" tot "Helemaal eens").
Niet alle respondenten van de eerste fase hebben hun contactinformatie achtergelaten om in
de tweede fase te worden gecontacteerd. Van de 176 respondenten van de eerste fase zijn
er slechts 141 benaderd voor de tweede fase (14 patiënten, 37 families en 90 professionals).
Er werden 75 reacties ontvangen (responspercentage 53 %):

Nederlandstaligen
Franstaligen.
Totaal

Professionals
30
12
42

Families
12
11
23

Patiënten
6
4
10

Totaal
48
27
75

Uit de analyse van de resultaten van deze enquête blijkt dat de deelnemers het met alle
stellingen eens zijn. Er is geen verschil tussen de antwoorden van Franstaligen en
Nederlandstaligen, behalve voor de verklaring over de toegang tot zorg (zie onderstaande
details). Er is geen verschil tussen de antwoorden van professionals, families en patiënten.
De resultaten voor patiënten moeten echter met de nodige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd, gezien het kleine aantal patiënten dat in deze tweede fase heeft gereageerd.
De meeste scores zijn hoger dan 6 op 7 (1 is "Helemaal niet eens" en 7 is "Helemaal eens").
De deelnemers waren het vooral eens met uitspraken over de noodzaak om hulp
toegankelijker te maken, over de hoge werklast en emotionele belasting voor professionals,
de noodzaak om dit te erkennen en hen te ondersteunen en de behoefte aan meer steun voor
gezinnen. De score is iets lager voor de bewering dat de gezondheidsmaatregelen ongeschikt
waren voor de doelgroep en voor de behoefte aan opleiding in het netwerk, hoewel de
instemming met deze beweringen hoog blijft. De verklaring over de moeilijke toegang tot de
zorg scoort lager bij de Nederlandstaligen (5,46) dan bij de Franstaligen (6,32), en het
algemene gemiddelde voor dit item is dus ook lager.
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Wat kwetsbare groepen betreft, waren de deelnemers het ook sterk eens met de voorstellen,
met name voor patiënten die veel contact met hun familie hebben en voor patiënten die in het
verleden kwetsbaar zijn geweest.

4

Derde fase: feedback op het syntheseverslag

Het syntheseverslag werd aan de 75 deelnemers van de tweede fase toegezonden, met het
verzoek aan te geven of zij het eens waren met de conclusies en of zij nog iets toe te voegen
hadden. 13 deelnemers reageerden. De ontvangen feedback onderstreept dat de deelnemers
het eens zijn met de geformuleerde conclusies en toont ook nogmaals de behoefte aan
erkenning en het gevoel van verlatenheid dat werd ervaren. Verscheidene deelnemers
dankten de HGR voor de aandacht besteed aan deze doelgroep en aan hun bijzondere
situatie.
Eén deelneemster wenste de aandacht te vestigen op het kwaliteitswerk van de instelling die
haar zoon tijdens de pandemie onderdak bood en beklemtoonde het belang van goed
leiderschap in een crisissituatie. Zij vroeg ook om opleiding, niet alleen voor professionals,
maar ook voor gezinnen en benadrukte dat het belangrijk is te werken aan inclusie en aan de
band met gezinnen buiten crisissituaties om adequater te kunnen reageren.
Andere deelnemers benadrukten de noodzaak van samenwerking tussen de sector van de
geestelijke gezondheidszorg en de sector van de handicap, die te terughoudend zou zijn om
mensen met gedragsproblemen op te nemen.

IV CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers het over het algemeen sterk eens waren met de
stellingen en dat de analyse van de eerste fase dus een correcte vertaling van hun antwoorden
mogelijk maakte.
In het algemeen bevestigt de enquête van de HGR de bevindingen die al door andere
verenigingen zijn gedaan: in juli 2020 vestigde UNIA al de aandacht op de bijzonder sterke
gevolgen van de pandemie voor mensen met een handicap en hun familieleden (UNIA, 2020).
Volgens het verslag "heeft deze crisis ook een uitvergroot effect gehad op de situatie van veel
mensen met een handicap en heeft zij de reeds lang bestaande ontoereikendheid van de
antwoorden op hun behoeften aan steun, begeleiding, ambulante zorg, toegankelijkheid van
informatie en keuze van levenswijze nog verergerd”. De ASPH (Association socialiste de la
personne handicapée) publiceerde in 2020 ook een verslag over de situatie van
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mantelzorgers, waarin werd opgemerkt dat de crisis "de druk op mantelzorgers tot het uiterste
heeft opgevoerd". Uit het onderzoek van de HGR is inderdaad het volgende gebleken.
-

Vooral personen met verstandelijke beperkingen en geestelijke gezondheidsproblemen,
hun familie, maar ook de gezondheidswerkers die zich met deze doelgroep bezighouden,
hebben te lijden gehad onder de ingevoerde gezondheidsmaatregelen. Deze
maatregelen waren in het geheel niet aangepast aan de kenmerken van deze groep en
de toepassing ervan werd door verscheidene beroepsbeoefenaars als mishandeling
beschouwd. Dit heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de patiënten (verslechtering van
de symptomen, toename van het aantal crisissen, verlies van vaardigheden, enz.).
Deze gezondheidsmaatregelen hebben ook aanzienlijke gevolgen gehad voor de
gezondheidswerkers die deze patiënten verzorgen, niet alleen wat betreft hun werklast,
maar ook wat de betekenis van hun werk betreft.
Zoals UNIA in haar verslag ook aanbeveelt, is het in een dergelijke crisis belangrijk om
samen te werken met de betrokken beroepsbeoefenaars om de maatregelen aan te
passen aan de realiteit van de doelgroep.

-

Deze patiënten en hun gezinnen zijn aan hun lot overgelaten. De sluiting van diensten
heeft het voor deze patiënten zeer moeilijk gemaakt om toegang te krijgen tot zorg
(zowel geestelijke als somatische zorg) en de gezinnen hebben geen gebruik kunnen
maken van respijt, hoewel zij voltijds voor hun naasten hadden moeten zorgen. In feite
heeft de pandemie de reeds aanwezige moeilijkheden in de verf gezet: al in 2015
onderstreept de HGR in het advies "Behoeften inzake dubbele diagnose (verstandelijke
beperking en geestelijke gezondheidsproblemen: gedragsstoornis en/of psychiatrische
stoornissen) in België" (HGR 9203, 2015) de aanbeveling om de toegankelijkheid van de
diensten te verbeteren door een netwerk op te richten waarbij alle sectoren betrokken zijn
en om de opleiding van het personeel van alle diensten te verbeteren. Uit de Delphienquête kwam opnieuw naar voren dat samenwerking (met name tussen de sector van
personen met een handicap en de sector geestelijke gezondheidszorg) en opleiding
moeten worden bevorderd om de toegang tot zorg voor deze doelgroep te verbeteren.
Zoals in de hele sector van de geestelijke gezondheidszorg moeten ook bepaalde
diensten worden versterkt, zoals mobiele teams, crisisdiensten en respijtdiensten voor
gezinnen.

Bovendien zijn in deze enquête ook andere conclusies naar boven gekomen die reeds waren
getrokken naar aanleiding van de enquête onder geestelijke gezondheidsprofessionals in
advies 9610 (HGR, 2021):
- Het is van belang de toegang tot hulp te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door middel van
een verwijzingssysteem, maar ook door de voorlichting over het onderwerp te verbeteren.
- De beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg moeten worden gesteund en
hun inspanningen moeten worden erkend, evenals die van andere beroepsbeoefenaren
in de gezondheidszorg.
- Geestelijke gezondheidszorg moet meer aandacht krijgen in het volksgezondheidsbeleid:
met name mag de toegang tot geestelijke gezondheidszorg nooit worden onderbroken,
met inbegrip van dagcentra en gezinsondersteunende diensten.
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?.
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten).
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Elke VAN HOOF in
medevoorzitterschap met Frederique VAN LEUVEN en het wetenschappelijk secretariaat
door Sylvie GERARD.
BAETENS Godelieve

Psychiatrie

CALMEYN Marc

Psychiatrie, psychotherapie

DE LAET Hannah
GERMEYS Inez
GODDERIS Lode
LUMINET Olivier
MATTHYS Frieda
MORISSE Filip

Psychologie
Psychologie
Arbeidsgeneeskunde
Gezondheidspsychologie
Psychiatrie
Orthopedagogiek

RESIBOIS Maxime
VAN DEN CRUYCE Nele
VAN HOOF Elke
VAN LEUVEN Frederique

Psychologie
Sociologie
Klinische psychologie
Psychiatrie

Centre hospitalier Jean
Titeca
PZ Onze-Lieve-Vrouw
Brugge
VUB
KULeuven
KULeuven
UCLouvain
UZ Brussel, VUB
UGent ;
Psychiatrisch
Centrum Dr. Guislain
CRéSaM
VUB
VUB
Centre Psychiatrique SaintBernard

De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van
het advies:
AGONI
COLEMONT
COUTELLIER
DEGEMBE
GEOFFROY
HOUCHARD
LAUREYS
PICARD

Cynthia
Patrick
Isciane
Thierry
Arnaud
Véronique
Greet
Céline

GAMP
Vlaams Patiëntenplatform
Centre psychiatrique Saint-Bernard
Equipe mobile du Hainaut
Hospitalier Psychiatrique « Le Chêne aux Haies »
Centre psychiatrique Saint-Bernard
Similes
Inclusion asbl

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord:
BURET Christophe
DE BOCK Paul
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen.
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis.
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de
adviezen uit te werken.
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag,
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR,
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid.
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be).
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek,
consumentenorganisaties, enz.).
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be.
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Deze publicatie mag niet worden verkocht.

federale overheidsdienst
VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

