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Psychiater: "Mogelijk is er om hulp gevraagd, maar kwam er 
niemand" 
 
Het gezinsdrama dat de schizofrene vader in Sint-Pieters-Leeuw heeft aangericht, volgt amper drie 
dagen nadat een psychotische man in Gavere zijn partner omgebracht heeft. Ook deze dader zag 
demonen en werd al meermaals opgenomen, maar was nu gewoon thuis. De Vlaamse Vereniging voor 
Psychiatrie pleit voor een gespecialiseerde spoeddienst waar zulke patiënten kunnen worden 
opgenomen. "Want het zou kunnen dat er nu om hulp gevraagd is, maar dat er geen dringende hulp 
gekomen is." 
 

De man zou volgens zijn familie gevolgd worden door een 
psychiatrisch team. "Maar dat systeem is lang niet waterdicht", 
zegt Chris Bervoets van de Vlaamse Vereniging voor 
Psychiatrie. "Een expert kan beslissen dat een opname niet 
langer nodig is onder een aantal voorwaarden. Het laat toe dat 
de patiënt weer naar huis kan en toch niet aan het oog van zijn 
begeleider ontsnapt. De patiënt verbindt zich er dan 
bijvoorbeeld toe een jaar lang op raadpleging te komen en 
bepaalde medicatie in te nemen. Maar we mogen niet blind 
zijn: de dader kan van alles beloven en er thuis toch zijn voeten 
aan vegen. Of tussen twee raadplegingen in feiten plegen zoals 
hier spijtig genoeg gebeurd is."Eén op de duizend schizofrene 
patiënten vertoont agressief gedrag. "Ze zijn helder bij 
bewustzijn, maar verward van geest. Ze kunnen hallucineren 
en zeer impulsief handelen - soms in combinatie met een acute 
psychose (een toestand waarbij de patiënt het contact met de 
werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is, red.)." 
 

Aparte spoeddienst 
 
Hoe het kon dat de man na verschillende noodkreten van het 
gezin niet opnieuw opgenomen werd, is onduidelijk. "Als de 
familie bijvoorbeeld meldt dat de patiënt zijn medicatie niet 
inneemt, wordt die meteen weer opgenomen. Het is mogelijk 
dat de familie wél om hulp gevraagd heeft, maar dat er geen 
dringende hulp geboden is. Ons land telt veel psychiatrische 
bedden, maar geen spoeddiensten voor psychiatrische 
patiënten. Iemand met een psychose past nochtans echt niet 
op de gewone spoed." (KML) 
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