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Artikel met als titel “ De stoornissen van de psychiatrie “ verschenen in de weekendkrant van 28 en 29
januari ll.

Geachte heer Verhoeven
Met dit schrijven wil ik namens de organisatie Broeders van Liefde (raad van bestuur, directies en medewerkers)
onze grote verontwaardiging overmaken over het artikel met als titel “ De stoornissen van de psychiatrie”
(weekendkrant van 28 en 29 januari ll.).
We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat door zo sterk te focussen op achterhaalde auditverslagen van de
bevoegde overheid, op een bewuste manier direct de betrokken psychiatrische centra en indirect ook de ganse
sector geestelijke gezondheidszorg in een negatief daglicht worden geplaatst. We hebben geen probleem met
een kritische blik op de sector, maar vinden het ongehoord dat goede praktijken en positieve evoluties inzake
afzonderingen en fixaties worden overschaduwd door het analyseren van voorbijgestreefde situaties. Dit getuigt
van een tendentieuze, onzorgvuldige en op sensatiegerichte journalistiek die we toch van De Standaard zeker
niet gewoon zijn. De reacties op facebook van De Standaard, waarvan er nota bene ook geschreven zijn door
patiënten, gaan in dezelfde richting. Woorden als “tendentieus, niet herkenbaar, kort door de bocht, bij de
haren getrokken, … “ spreken voor zich. Bovendien mag u niet vergeten dat een dergelijk artikel én fotografie,
het stigma nog versterken dat rust op de geestelijke gezondheidszorg en de vele geleverde inspanningen tot
destigmatisering terugdraait. Voor de psychiatrische patiënten en voor al diegenen die zorg nodig hebben maar
de stap naar de hulpverlening nog niet hebben durven zetten, is dat zeker geen goede zaak. Voorts ervaren
zowel de vele medewerkers die zich dagdagelijks op een gedegen en gedreven manier inzetten voor een
kwalitatieve en innoverende zorg dat artikel als een kaakslag.
We drukken de hoop uit dat een dergelijk onverantwoord artikel in de toekomst niet meer zal gepubliceerd
worden en dat in plaats daarvan de vele goede praktijken en innoverende projecten een volwaardige kans krijgen
in uw krant. We zijn steeds bereid om u deze verder aan te reiken of om met u over actuele evoluties in gesprek
te gaan.
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