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Antwoorden op de vragen in het groenboek: 
 
Vraag 1.  
 
De geestelijke gezondheid van de Europese bevolking is uiteraard belangrijk voor de 
beleidsdoelstellingen van de EU 

- De problemen van geestelijke gezondheid zullen in de 21ste eeuw nog sterk toenemen. 
Trouwens de Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat de psychische aandoening het 
tweede ziektebeeld wordt in de 21ste eeuw. 

- Op de hoogte zijn van de geestelijke gezondheid van de Europese bevolking geeft 
zicht op de reële maatschappelijke problemen van mensen met een psychiatrische 
problematiek. 

- Eveneens op de evolutie van de ziektebeelden en de context waaruit voortspruit dat 
mensen geconfronteerd worden met dergelijke problemen. 

- Goed op de hoogte zijn van de geestelijke gezondheid van de Europese bevolking 
betekent ook dat men efficiënte preventieve maatregelen zal kunnen uitwerken inzake 
depressie en zelfdoding. En het onderzoek rond zelfdoding en depressie en zal kunnen 
bevorderen en kwalitatief te verbeteren mits genoeg budgettaire ruimte  

- De evolutie in de (zelf)zorg en de kwaliteit ervan. 
Vraag 2. 
-Het is een feit dat een allesomvattende EU strategie inzake geestelijke gezondheid een 
toegevoegde waarde zou betekenen voor de huidige en geplande maatregelen ter zake. Het 
Europees beleid inzake geestelijke gezondheid, zoals voorgesteld in het groenboek is zeer 
realistisch en zal op termijn een noodzaak worden om een verdere ontwikkeling van de 
moderne geestelijke gezondheid toe te laten, anders dreigen we te hervallen in de geestelijke 
gezondheid van 50 jaar geleden, dus met een zeer Freudiaanse aanpak.   
De uitwisseling en de samenwerking tussen de lidstaten kan dus alleen maar de kwaliteit de 
zorgen en het wetenschappelijk onderzoek op dat bepaald vakgebied bevorderen 
--Anderzijds is het duidelijk dat uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende 
lidstaten in sterke mate de binnenlandse politiek in de 25 lidstaten kan beïnvloeden en 
verbeteren. 
-Informatie en positieve beeldvorming rond de persoon met een psychiatrische problematiek 
zal de maatschappelijke aanvaarding van deze mensen verbeteren, hun fundamentele rechten 
waarborgen de desinstitusialisering te bespoedigen om de sociale integratie van de mensen te 
bevorderen.  
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Een platform met alle betrokkenen  zou een ideale basis zijn om de uitwerking van deze 
strategie te bevorderen. Dit platform zou ruimte bieden om voorstellen uit te werken ter  
verbetering en bevordering van de geestelijke gezondheid. En tevens oplossingen kunnen 
bieden aan de fundamentele maatschappelijke problemen. In het voorgestelde proces is de 
actieve participatie van de patiënt en z’n naaste omgeving een noodzaak.  
 
Vraag 3 
 Het is zeker dat deze initiatieven de coördinatie tussen de lidstaten kan en moet bevorderen. 
Dit met de nadruk op “kunnen en moeten” .Ik stel mij echter de vraag of die lidstaten wel 
zullen (kunnen) meewerken aan die coördinatie. 
-De voormalige Oostbloklanden zijn, denk ik nog niet toe aan coördinatie te bevorderen. Ze 
zijn volop bezig aan hun democratiseringsproces met politieke instabiliteit tot gevolg. Er is 
dan ook nog weinig sprake van enig Binnenlands beleid inzake (geestelijke) gezondheid en er 
is veelal nog een totaal gebrek aan sociale zekerheid in deze landen. Met alle gevolgen van 
dien voor de patiënten en hun omgeving. 
-Anderzijds, (ik neem het Belgisch voorbeeld die Federaal is en dus 4 autonome regeringen 
heeft.) Op Vlaams niveau is er een duidelijk beleid inzake geestelijke gezondheid. De 
Federaal Minister van Volksgezondheid echter biedt zeer weinig aandacht aan de geestelijke 
gezondheid, terwijl de Waalse regering wel een zeer vaag beleid heeft inzake ggz. 
Dus is er nood aan goeie Europese  initiatieven die het begrip moet doen groeien bij de 
nationale beleidsmakers dat geestelijke gezondheid de hoogste prioriteit moet genieten nu en 
in de komende jaren. 
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