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De Europese
Unie staat
op een
tweesprong

Voorkom tsunami
aan psychisch leed

Hoe basiszorg in woon-zorgcentra garanderen
wanneer straks nog meer personeel uitvalt?
raag laat ik jullie kennismaken met mijn
vader, bewoner van een woon-zorgcentrum. Hij is 93 jaar, levenslustig, humoristisch, emotioneel en intelligent, met
een haperend kortetermijngeheugen en
“poten die niet meer mee willen, zoals
dat gaat bij oude ezels”. Dat is zijn manier
om te zeggen dat hij niet meer op zijn benen kan staan, letterlijk. Voor elke ‘transfer’ van bed naar zetel of van zetel naar
wc-stoel, voor elke verwisseling van pamper, moet
de tillift erbij worden gehaald. Geen prettige ervaring om half bengelend tussen plafond en vloer
verplaatst en verzorgd te worden. “Volhouden, soldaat”, zeg ik dan, wanneer ik zie dat hij dreigt te
panikeren. Of beter gezegd, dat ‘zei’ ik dan, want
op bezoek gaan is er uiteraard niet meer bij. Tijd
om hem dat zelf nog te gaan uitleggen heb ik helaas
niet meer gehad.
Het heeft enkele dagen geduurd voor zijn oude
hersenen konden vatten en onthouden waarom
hij nu helemaal alleen zit. De vergelijking met de
Spaanse griep heeft geholpen. In het begin belde
hij me boos, met de vraag of het nu echt de bedoeling was dat hij de hele dag alleen zat, daar in zijn
zetel. “Ja,” zei ik, “net zoals de rest van België.” En
dan was hij weer mee: da’s waar ook, het is die
griep die ons dat lapt. En dan zoekt hij het helikopterperspectief, door te vragen hoe het zit met de
regering en of er nieuws is uit de buitenwereld. Of
hij plant zijn 94ste verjaardagsfeest, “met alle vrienden en ook de buren”, want daartegen zal het virus
wel voorbij zijn (quod non, maar dat vertel ik hem
nog niet). Soms verliest hij de moed, maar over
het algemeen houdt hij voorlopig kranig stand. Ook
het personeel doet alles wat het kan om hem te
helpen.
Tot zover ging het dus ‘goed’. Ik bel hem elke
dag om 15 uur stipt, en hij kan mij altijd bellen als
hij nood heeft aan een babbel. Tenminste... als de
telefoon in zijn buurt staat. Want als iemand die
uit de weg gezet heeft om met hem een ‘transfer’
te kunnen doen, dan kan hij er niet meer bij.
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pegaaistok hangen. Het onzichtbare werk van de
mantelzorger.
Maar wat als na de mantelzorger ook het zorgpersoneel wegvalt? Wat als het personeelstekort in
de komende dagen en weken door het coronavirus
blijft oplopen? Is er dan een noodbeleid voorzien?
Zo ja, kan iemand mij vertellen wat dan precies?
Want zelfs met de gehavende personeelsbezetting
van vandaag is de situatie niet meer houdbaar.
Ik beperk me tot drie voorbeelden, alle van de
afgelopen vijf dagen.
Mijn vader belt me ’s avonds (het was nog winteruur) om te zeggen dat hij al de hele tijd in het
donker zit. Niemand heeft het licht aangedaan en

Mensen zoals mijn vader
hebben voor elke kleine
handeling hulp nodig.
Is er een noodbeleid
voorzien? Want zelfs met
de personeelsbezetting
van vandaag is de situatie
niet meer houdbaar

zelf kan hij er niet bij vanuit zijn zetel. Hij heeft geroepen en gebeld, maar er komt niemand. Enig
idee hoe dat voelt, als er niemand komt en je kan
niet uit je zetel? En als je dan begint te twijfelen
waar je bent en of je daar niet achtergelaten bent,
beseffend dat je hersenen je soms wat in de steek
laten? Ik besloot om de verpleging op te bellen om
te vragen of ze het licht konden gaan aandoen in
zijn kamer. En wat gebeurt er? Niemand neemt de
telefoon op. Niet de eerste keer, niet te tweede
keer. Ik bel uiteindelijk naar een andere dienst, en
daar krijg ik te horen dat er op de verdieping van
mijn vader maar één personeelslid aanwezig is voor
vier gangen. Wegens personeelsuitval. Vandaar wellicht dat hij/zij niet opneemt.
Twee dagen later belt mijn vader me ’s ochtends,
in tranen. Hij had nauwelijks geslapen. Zijn bed
staat naast het raam, en omdat men de gordijnen
had vergeten te sluiten, kwam er een ijskoude tocht
binnen. De ramen dateren uit de jaren vijftig en
sluiten niet goed af. De gordijnen houden de tocht
normaal gezien grotendeels tegen, maar alleen als
iemand ze dicht doet natuurlijk. Mijn vader had
dus ’s nachts gebeld en geroepen, maar er was niemand gekomen. Tot de ochtendploeg hem in de
vroege ochtenduren had geholpen.
Als laatste voorbeeld: een keer per week mogen

de bewoners in het woon-zorgcentrum in de
douche. Voor mijn vader is dat op maandag, vandaag dus. Maar in dit geval niet, want er is onvoldoende personeel.
De piek van de epidemie moet nog komen. Men
maakt zich zorgen over het testen en het gebrek
aan mondmaskers. Terecht allemaal en ik ben blij
dat deze vragen worden gesteld. Maar eerlijk gezegd is mijn grootste zorg: hoe gaat de basisverzorging van de zwaar zorgbehoevenden gegarandeerd worden, als er nog meer personeel uitvalt?
Staat er een reserveploeg klaar? Zullen vrijwilligers
toegelaten worden om te helpen? Is er enig structureel plan van aanpak? Ik heb de vraag gesteld
aan het rusthuis. Zij rekenen op het Agentschap
Zorg en Gezondheid, zeggen ze. Ik belde naar het
Agentschap Zorg en Gezondheid, via de woonzorglijn. U raadt het: er nam niemand op. Ik heb twee
keer geprobeerd. Nu is het na 12 uur en moet ik
wachten tot morgen. De dienst is enkel bereikbaar
tussen 9 en 12 uur.
Mijn witte laken hangt aan het raam te wapperen. Om 20 uur sta ik met heel veel respect in mijn
handen te klappen, hopend dat alle zorgverleners
het blijven volhouden. Ik blijf braaf in mijn kot,
maar de vragen en zorgen om mijn vader stapelen
zich op.
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MANTELZORGERS
En daar wringt het schoentje: mensen zoals mijn
vader hebben voor bijna elke kleine handeling hulp
nodig. Onlangs at hij zijn spaghetti met een koﬃelepel, want men had per ongeluk zijn bestek niet
binnen handbereik gelegd. Maar zelf een creatieve
oplossing vinden, is niet in elke situatie haalbaar.
Toen ik zelf nog elke dag langsging in het rusthuis,
probeerde ik dat zo goed mogelijk op te vangen
om het personeel wat te ontlasten, want ze kwamen toen al handen tekort. En door zijn haperende
hersenen vergat mijn vader soms dingen te vragen.
Ik maakte ook een checklist voor de avond: gordijnen dicht, touwtje voor het licht aan de papegaaistok hangen, verwarming op stand 4, licht in
de badkamer aanlaten, een glas en een halfvolle
kan water in handbereik (want een volle kan water
kan hij niet opheffen), het alarmbelletje aan de pa-

erwijl de corona-epidemie een piek bereikt, tuimelde de Europese solidariteit
verleden week naar een dieptepunt. De
Europese Unie kon geen akkoord vinden om de meest getroffen Europese
landen, Italië en Spanje, ﬁnancieel te
hulp te komen. De onvermurwbare opstelling van Duitsland, Nederland en
Oostenrijk, de rijkste landen van de
Unie, was nog pijnlijker dan tijdens de
schuldencrisis van 2010-2012. Toen ging het alleen om centen, nu om duizenden dodelijke
slachtoffers.
De Nederlandse regering spande de kroon in
hardvochtigheid en arrogantie. Daar stond een
minister van Financiën, wiens naam mij nu ontsnapt, te preken hoe Nederland spaarzaam is geweest en nu beloond wordt, in tegenstelling tot
de zuiderse landen die niet hebben gespaard en
nu moeten boeten. ‘Moral hazard’ wordt dat dan
genoemd, om de prekerige toon te verdoezelen.
De Nederlandse regering weigert bij te dragen
en beroept zich op morele, zelfs Bijbelse principes. Wat een hypocrisie. Nederland was en is
nog altijd een van de belangrijkste belastingparadijzen ter wereld. Daardoor steelt dat land jaarlijks miljarden aan belastingopbrengsten van diezelfde zuiderse landen, die het nu wil straffen.
Nederland heeft inderdaad veel gespaard, ook
op ziekenhuisbedden. Met het gevolg dat er nu
een groot tekort dreigt te ontstaan. Gaan wij de
Nederlandse regering, als die komt aankloppen
voor hulp, er op wijzen dat er een ‘moral hazard’-probleem bestaat? Hebben de Nederlanders niet nagelaten te investeren in ziekenhuisbedden, er op rekenend dat de buren wel zouden
inspringen?
Genoeg over de Nederlandse regering. Gelukkig zijn er veel Nederlanders die de arrogante
moraliserende toon van hun regering niet volgen.
Que faire? Financiële steun in een of andere
vorm is van levensbelang voor de toekomst van
de Europese Unie. Een weigering om solidariteitsmechanismen te organiseren riskeert een
uiteenspatten van de Unie. De crisis is vandaag
veel existentiëler dan de schuldencrisis van 10
jaar geleden. De dood van geliefden heeft een
emotionele kracht die tot hevige politieke reacties
kan leiden.
De Europese Unie staat voor een tweesprong.
Als we erin slagen om een groot ﬁnancieel steunmechanisme op te zetten, dan zal de Europese
Unie er gesterkt uitkomen. Dan zal de reactie in
de landen die vandaag het sterkst getroffen zijn,
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Als een steunmechanisme
opzetten niet lukt, dan
dreigt de emotionele kracht
van de catastrofe
in sommige landen
gekanaliseerd te worden
naar een verwerping
van de Europese Unie

er een zijn van dankbaarheid en goodwill ten
aanzien van de Unie. Als we daar niet in slagen,
dan dreigt de emotionele kracht van de catastrofe
die in sommige landen aanwezig is gekanaliseerd
te worden naar een verwerping van de Unie. De
Europese Unie, laat staan de eurozone, zouden
dat niet overleven. We zullen dan allen economisch achteruitgaan, ook de moraalpredikers in
het Noorden.
Er bestaat geen geheim over hoe zo een ﬁnancieel hulpmechanisme er moet uitzien. Mijn voorkeur gaat naar een eenmalige gezamenlijke uitgifte van ‘Euro-obligaties’ (of noem ze
‘Corona-obligaties’). Dat zou verschillende honderden miljarden euro’s moeten zijn om enig verschil te maken. De Europese Unie zou die kunnen

uitgeven en de opbrengst van de lening transfereren naar de landen die het meest in nood verkeren. Dat zijn vandaag Italië en Spanje.
De aﬂossing van die obligaties zou kunnen gespreid worden over bijvoorbeeld 20 jaar, waarbij
elk land bijdraagt in de aﬂossing in functie van
zijn economisch gewicht (bbp). De Europese Centrale Bank zou hier ook een belangrijke rol kunnen spelen en een deel van die obligaties moeten
opkopen om de toekomstige last van de gezamenlijke schuld te verminderen. Want dat moet
wel het doel zijn. We moeten beletten dat de corona-epidemie, die tijdelijk is, de overheidsschuld
permanent verhoogt, zodat de landen die het
zwaarst getroffen worden door de crisis in een
onhoudbare positie terechtkomen. Dat zou hen
dwingen om gedurende jaren te saneren op een
moment dat de economie gestimuleerd zal moeten worden.
In mijn vorige column heb ik gepleit voor een
directe monetaire ﬁnanciering door de ECB van
de nationale overheidstekorten die het gevolg
zijn van de coronacrisis. Een dergelijke ﬁnanciering zal noodzakelijk worden omdat ik vrees dat
de gezamenlijke uitgifte van Corona-obligaties,
als die er komt, onvoldoende groot zal zijn. Het
doel van die ﬁnanciering is ook hier te beletten
dat landen verstikken in een onhoudbare schuldpositie. Er is geen reden waarom die landen Bijbelse straffen zouden moeten ondergaan omdat
ze het ongeluk hebben dat het coronavirus hen
het eerst getroffen heeft.
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‘exportmanager en opiniemaker’
Philip Roose heeft het de hele tijd
al geweten: we moesten veel
vroeger in lockdown zijn gegaan
(DM 30/3). wat zonder twijfel
waar is. Achteraf gesproken is het
natuurlijk makkelijk. Dit hier is
vooralsnog geen China, waar de
overheid makkelijker strenge
maatregelen kan afdwingen. Zelfs
op de dag van de gevaarlijke
lockdownparty’s las ik in deze
krant nog een tekst van burgemeester Jean-Marie Dedecker,
die de maatregelen om afstand te
nemen belachelijk maakte.
Roose heeft het absoluut niet begrepen op Maggie De Block
(open Vld) en sophie wilmès
(MR), die hij betitelt als een ‘omhooggevallen schepen’. Ik ken

schepenen die me verstandiger
lijken dan vele wild om zich heen
tweetende en tafelspringende
bewindvoerders en opiniemakers
bij ons en in andere landen.
Mij gaf mevrouw wilmès tijdens
haar recente toespraak een solide
indruk, meevoelend zonder melig
te worden – net wat we nodig
hebben in deze beroerde tijden?
en wordt mevrouw De Block te
populair en krijgt ze daarom de
volle laag?
Frank Gryspeerdt,
Brugge

Mannen onder elkaar
De laatste dagen stel ik vast dat
Voka en Jan Jambon (N-VA) al
voluit aan het duwen zijn in de
richting van ‘opnieuw aan het
werk’. enerzijds begrijpelijk dat de

schade aan onze economie zo
klein mogelijk dient gehouden te
worden, anderzijds, geen economie zonder of met zieke
mensen. De aandacht gaat vooral
uit naar de bouwsector, die opnieuw in gang zou mogen schieten.
Vandaag echter, op weg naar het
werk, zie ik op de verbindingsweg
tussen Aﬄigem en ternat een
aantal mensen opnieuw aan het
werk aan de weginfrastructuur.
het valt op dat de werknemers
geen intentie hebben om afstand
te nemen en rustig bij elkaar
staan te keuvelen, of plannen te
maken, wie zal het zeggen. een
tweetal kilometer verderop is een
truck bezig met bouwmaterialen
af te laden op een werf, zelfde
scenario.
Als je mijn mening vraagt, dan is

er nog heel wat werk aan de winkel aan de bewustwording van
het probleem bij de bouwsector.
het is onbegrijpelijk dat de houding van de noeste arbeider, van
geen kleintje vervaard, van niets
of niemand bang, nog steeds de
bovenhand neemt. Mannen onder elkaar zijn dezer dagen een
gevaar voor de verspreiding van
het coronavirus, neem dat van
mij aan.
Dirk Buys,
Aalst

Social distancing
in de praktijk
Dit weekend ben met de ﬁets
naar Antwerpen gereden om een
dame van 90 te bevoorraden. Zij
is in quarantaine in een serviceﬂat. Nadien nam ik de nieuwe

ﬁets-o-strade tot in Boechout.
Daar was het bijna onmogelijk
om de 1,5 meterregel in acht te
nemen. De ﬁets-o-strade was
bevolkt met talrijke wandelaars
en lopers waardoor de ﬁetsers de
regel continu ongewild aan hun
laars lapten. ook tussen de ﬁetsers was het vaak prijs en werd ik
bijvoorbeeld bijna schouder aan
schouder aan een slakkengang
voorbijgereden. toen ik vroeg
wat meer afstand te houden,
haalde men de schouders op.
Ik ﬁetste voorbij een geocachelocatie, waar een man met zijn
gezin een verborgen doosje had
gevonden en openmaakte. hij
droeg geen handschoenen. Als er
voorheen een geocacher is geweest die besmet was en ook
zonder handschoenen tewerkging, dan moet je maar hopen

dat bij de familie die ik aan het
werk zag er geen vrienden en familieleden zijn met onderliggende medische problemen.
Beste virologen, ja jullie hebben
100 procent gelijk. Als men zich
houdt aan de 1,5 meterregel en
als men onderweg niets aanraakt,
is het veilig genoeg om mensen
niet te verbieden om ver buiten
te gaan wandelen en ﬁetsen.
Maar wat als die 1,5 meter afstand
onmogelijk wordt gemaakt?
Luc De haes,
Berchem

.be
‘Covid-19 helpt alle zombieideeën weer op de been’
Paul Krugman

Elke dinsdag en donderdag schrijft Ann De Craemer over
de kleine en grote dingen des levens die haar beroeren.

Open die tuin
Reageren? lezers@demorgen.be

Altijd al geweten

T

wee jaar lang woonde ik in
Brussel. In de Hoogstraat, het
hart van de Marollen. Een
straat die in vergelijking met
het opdoemende justitiepaleis helemaal niet zo hoog lag en ook
toen al meer glutenvrije brocantewinkels telde dan Marolliens.
Na die twee jaar ging ik terug
naar huis. Met Brussel in mijn
broekzak en de herinnering aan
vrienden die er nu nog altijd
wonen. Hoe zou het hen vergaan
in hun afgesloten hoofdstad?

Schuilend in appartementen of, als
het meezit, in een rijhuis met een
kleine stadstuin? Waar gaan ze heen
voor frisse lucht?
Enkele jaren geleden was er een
roep om de Koninklijke Tuinen
openbaar te maken. Een gemakkelijke voorzet en een overschatting
van wat democratie inhoudt, want
niet alles waarvan we een fractie betalen is daarom integraal van ons.
Toch kan het Paleis een onvergetelijk signaal geven met een zeer simpele geste: zolang deze crisis aan-

rote delen van de zorg voor psychische problemen laten stilvallen om de coronacrisis te bezweren? Dat
komt als een boemerang terug. Overheid, veralgemeen
de broodnodige zorg via telefoon of video én investeer
meer in het basisaanbod, zoals u allang belooft.
Haast alle therapie voor mensen met psychische
problemen is stilgevallen. Psychiatrische ziekenhuizen
schrappen noodgedwongen alle ambulante zorgwerk.
Ze concentreren zich op de strenge hygiënemaatregelen en de noodzakelijke zorg voor opgenomen patiënten. In de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen
is het niet anders: om coronapatiënten op te vangen zijn zoveel
mogelijk kamers en zorgverleners vrijgemaakt. Niet-dringende
afspraken en behandelingen moesten ze afzeggen.
Schrappen zonder plan B was echt geen goed idee. Als je enkele maanden langer op een knieprothese moet wachten, is
dat onaangenaam, maar niet onoverkomelijk. Anders is het gesteld als je kampt met een psychisch probleem. Als je behandeling wegvalt, of als de regelmaat ervan verdwijnt, is dat veelal
voldoende om je meteen weer uit evenwicht te brengen. In
deze angstaanjagende coronatijd leidt dat makkelijk tot acute
klachten, ontsporing of crisis. Ook je familie krijgt het dan hard
te verduren en als ook zij uitvallen, krijg je het nog kwader.
Nochtans is er een oplossing, eenvoudig in te voeren: raadplegingen of therapie via telefoon of videochat. Het persoonlijke
contact is onvervangbaar, maar deze instrumenten bestaan,
voor de meeste patiënten en hun zorgverleners werken ze goed.
De coronacrisis is de perfecte aanleiding om die tools in de
geestelijke gezondheidszorg in te voeren. Zodat we morgen voldoende ervaring hebben om ze weloverwogen, efficiënt en
structureel in te zetten wanneer de golf van psychische klachten
na de coronacrisis nog aanzwelt.
Daarom de levensnoodzakelijke oproep aan de overheid:
vandaag wordt slechts een luttele acht consultaties bij de psycholoog terugbetaald. Trek
dit open. Vergoed niet alleen
psychologen, maar ook psychiaters die via telefoon of
video zorg verlenen en zet
Overheid,
geen rem op het aantal teveralgemeen
rugbetaalde sessies. Doe
daarmee tegelijk wat u al
de broodnodige
lang belooft: maak meer
zorg via
middelen vrij om de wachtlijsten weg te werken en de
telefoon of
basiszorg in orde te krijgen.
video én
Want er komt een tsunami van psychisch leed en
investeer
nieuwe zorgvragen op ons
meer in het
af. De crisis van 2008 deed
basisaanbod,
de angst- en depressieklachten en de slaapstoornissen
zoals u allang
met de helft toenemen. We
belooft
kunnen verwachten dat die
toename met de coronacrisis nog groter zal zijn. Het
gaat nu om een nooit geziene gezondheidscrisis die
diep snijdt. De berichten die nu al opduiken over het groeiende
aantal problematische conflicten in gezinnen, zijn het topje
van de ijsberg.
Daar komt bij dat de zorgverleners in deze coronatijden al
zwaar over de eigen grenzen gaan, gedreven om de epidemie
te bedwingen. Zij worden bovendien geconfronteerd met angst
en verdriet van patiënten en familie. Bovenop hun eigen onmacht. Dat vreet aan hun moreel en hun gezondheid. Zij verdienen prioritair onze steun en hulp.
De coronacrisis heeft gelukkig ook positieve energie vrijgemaakt. Tal van initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen
patiënten, risicogroepen en zorgverleners.
Ook de professionals en patiënten- en familieorganisaties in
de geestelijke gezondheidszorg hebben al tal van vrijwilligersinitiatieven opgezet. Dat alles bewijst dat er een draagvlak is
voor wat de overheden moeten doen: substantieel investeren
in de basis-geestelijke gezondheidszorg. Ze moeten bijkomende
capaciteit uitbouwen om de tsunami aan nieuwe patiënten die
er aankomt te counteren. En ze moeten nu preventieve inspanningen doen om de draagkracht van mensen zoals u en ik te
verhogen.

Zolang deze crisis
aanhoudt, is de tuin
van Laken van alle
Belgen. Zou dat
geen onvergetelijk
signaal zijn
van het Paleis?
houdt, is de tuin
van Laken van
alle Belgen. Goed
bewaakt natuurlijk en met een strikte planning. Tussen tien en twaalf
mogen families uit Molenbeekse
hoogbouwﬂats op het gazon. Tussen één en vier volgen gezinnen uit
Dadizele tot Houffalize die de avond
voordien werden uitgeloot, aangevoerd in de lege ambtswagens van
thuiswerkende eurocraten. Daarna
kunnen Filip, Mathilde en de kinderen even rondhossen.

Tot zeven uur.
Want dan komen
alle zorgverleners en artsen die nood hebben aan
rust of verpozing. Zonder joggers of
ﬁetstoeristen. Zonder mondmaskers, handschoenen of bliepende
beademingsapparaten. Om acht
uur stipt krijgen zij een staande ovatie van het koninklijke gezin, de
Brabançonne galmend op de achtergrond. Papampapam. Aarzel
niet. Open die tuin. Symbolischer
kan een groene long haast niet zijn.
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