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VOOR HET GOEDE DOEL

• GRATIS EERSTELIJNSADVIES VAN NOTARISSEN EN JURIDISCHE EXPERTS
(voor een afspraak kunt u nu al reserveren op www.salontestament.be)

• KENNISMAKING MET HONDERD GOEDE DOELEN
• LEZINGEN OVER TESTAMENT EN FISCALE VOORDELEN
• GRATIS GIDS “GOED GEREGELD GOED GEGEVEN”

"

TOEGANG
Maak gebruik van deze persoonlijke uitnodiging
om Het Salon van het Testament voor het goede doel
op Zenith te bezoeken. Waarde € 8
Geldig iedere beursdag van 10 tot 17 uur.
Surf naar www.zenith.be voor een
EXTRA kortingkaart en andere voordelen

Dit jaar te gast bij

INFORMATIE - ANIMATIE - WORKSHOPS

Vlaamse huisartsen gebruiken zelden
officiële vragenlijsten om depressies
vast te stellen. Ze vertrouwen liever op
hun ervaring en hun buikgevoel. Alleen
blijkt hen dat bij nader onderzoek vaak
in de steek te laten. Dat blijkt uit het
doctoraatsonderzoek van Sophie Lie
kens aan de KU Leuven. Liekens inter
viewde 31 Vlaamse huisartsen en volg
de 233 patiënten, van wie er 136 anti
depressiva kregen voorgeschreven.

‘Er is wellicht een groep artsen die

alles mooi volgens het boekje
doet, maar bij het grootste deel
van die dossiers gingen bij ons toch
alarmbellen af’, aldus Liekens.

Uit haar onderzoek bleek dat slechts 3
van de 31 bevraagde artsen de officiële
vragenlijsten gebruikten die bestaan
om de diagnose depressie te stellen.
Sommigen zeiden wel dat ze zich be
paalde vragen herinnerden uit die tes
ten, en die ook gebruikten. ‘Maar over
het algemeen vonden ze zo’n test te

tijdrovend of kunst
matig, voor een beginner wel interes
sant, maar zelf deden ze liever een
beroep op hun ervaring of op hun buik
gevoel’, zegt Liekens.

Alleen blijkt uit verder onderzoek van
Liekens dat de artsen zichzelf over
schatten: ze zitten er vaak naast. Ze
vergeleek de ernst van de diagnose van
136 patiënten die antidepressiva kre
gen voorgeschreven met hun resulta
ten op een officiële vragenlijst. Vijftien
procent van de patiënten die door de
artsen als ‘zwaar depressief’ werd om
schreven, bleek volgens die officiële
depressietest gezond. Tegelijkertijd
werden zware depressies vaak minder
ernstig ingeschat.

‘Daarnaast bleek ook dat huisartsen
het moeilijk vinden hun patiënt door te
sturen naar de psychotherapeut. Ze
hebben het gevoel dat de drempel voor
veel mensen te hoog ligt en ze ervaren
druk vanuit de patiënt om antidepres
siva voor te schrijven’, aldus de onder
zoekster.

Alarmsignaal

Liekens wil niet zomaar zeggen dat er
te veel en te snel antidepressiva wordt
voorgeschreven, maar er is wel dege
lijk sprake van een groeiende medicali
sering van stress en soortgelijke pro
blemen. Dat bewijzen de cijfers: vorig
jaar was 12 procent van de Belgische
bevolking in behandeling voor een de
pressie. ‘Het is duidelijk dat de diagno
se depressie een stuk gecompliceerder
is dan artsen aannemen. Je kan niet
alleen afgaan op wat je ziet of wat de
patiënt vertelt. Het is niet omdat ie
mand meer huilt, dat antidepressiva
nodig zijn. Dit onderzoek moet een
alarmsignaal zijn. Voor artsen zelf, om
meer bijscholingen te volgen. Maar ook
voor het beleid: er is dringend nood
aan meer onderzoek.’

Huisartsen vertrouwen vooral
op hun buikgevoel om bij hun
patiënten de diagnose van
depressie te stellen. Dat blijkt
uit nieuw onderzoek. Maar
door zo te werk te gaan, slaan
ze de bal vaak verkeerd.

KAATJE DE CONINCK

,, SOPHIE LIEKENS
KU Leuven

Zware depressies worden
nog te vaak over het hoofd
gezien. En omgekeerd
blijkt dat wat artsen
als zwaar depressief
beschouwen, soms niets is

Huisarts schrijft antidepressiva
voor op ‘buikgevoel’

De raadkamer van Luik
heeft beslist om Amédéo
Troiano te laten gaan, die
verdacht wordt van de
drievoudige moord in Visé
in april dit jaar. Toen werd
de 9jarige Esteban (foto)
doodgeschoten, samen met

zijn meter en haar vriend. Het parket
tekende meteen beroep aan, waardoor de
man nog minstens 15 dagen in cel blijft.

Troiano lag met zijn kapperszaak in con
flict met het bankkantoor van een van de
slachtoffers, maar ontkent alle betrokken
heid bij de feiten. Uit onderzoek op de pa
troonhulzen is nu gebleken dat daar DNA
van vier mensen op te vinden is, geen van
hen Troiano. Ook een handafdruk op de
plaats van de feiten, is niet van hem. (dka)

Verdachte moord
Esteban (9) vrijgelaten

Foto: blg

Te vaak foute diagnose

omdat dokters checklist

niet volgen
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Was 2014 het jaar van de pan
da’s, dan wordt 2015 weer het
jaar van de olifant. Planckendael
krijgt er volgend jaar twee nieu
we olifantjes bij. De twee zwan
gere olifanten zijn May Tagu en
Phyo Phyo, respectievelijk de zus
en moeder van KaiMook, het be
kendste olifantje van België.

‘KaiMook was 5 jaar geleden
het eerste olifantje dat ooit in
België werd geboren’, zegt Ilse
Segers van Planckendael. ‘Als ik

de beelden zie van de ge
boorte, krijg ik nog altijd
kippenvel. Heel het land
leefde mee!’

Of de olifantjes even po
pulair zullen zijn als Kai
Mook bij haar geboorte
in 2009, is nog maar de
vraag. Toen konden we
de geboorte via live cam
volgen – 1,2 miljoen kij
kers – en de Zoo van
Antwerpen, waar Kai
Mook destijds geboren
werd, zag haar bezoekersaantal
enorm stijgen na de geboorte.

Sindsdien zijn KaiMook en
haar familie verhuisd naar
Planckendael. Ook daar zorgde
haar komst voor een flinke stij

ging in de bezoekersaantallen.
Dat er nu twee vrouwtjes tegelijk
zwanger zijn in dezelfde dieren
tuin maakt het natuurlijk extra
speciaal. (dka)
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KaiMook wordt grote zus
en tante. Zowel haar mama
als halfzus zijn in verwach
ting. Volgend jaar worden
in Planckendael dus twee
babyolifantjes geboren.

In juni vorig jaar raakte be
kend dat het Amerikaanse mi
nisterie van Buitenlandse Za
ken een onderzoek had gevoerd
naar Gutman. Hij zou in het
Brusselse Warandepark zijn
gaan wandelen om minderjarige

prostituées op
te zoeken,
schreef een
Amerikaanse
agent in een in
terne memo.

Onterecht, zo
zegt de the De
partement of

State nu in een publieke verkla
ring: ‘Het rapport van de in
specteurgeneraal toont aan dat
er geen vergrijp werd gepleegd.’

‘Ik heb de hele zaak al lang ach
ter mij gelaten’, reageert Gut
man. ‘Iedereen wist al dat er van
die betichtingen niets aan was.’
(cel)

De voormalige Amerikaan
se ambassadeur Howard
Gutman heeft excuses ge
kregen van het ministerie
van Buitenlandse Zaken
van zijn land. Het onder
zoek waarvan uitlekte dat
hij hier minderjarige pros
tituées zou hebben opge
zocht, was ongegrond.

Heeft er iemand nog een idee
voor de Noordzee? De lijst met
plannen voor het strookje wa
ter voor onze kust neemt stil
aan onmetelijke vormen aan.
De WestVlaamse gouverneur
Carl Decaluwé lanceerde giste
ren het nieuwste en waar
schijnlijk meest spectaculaire:
een luchthaven op een opge
spoten eiland op een paar kilo
meter voor onze kust.

‘Een studie van adviesbureau
Econopolis (van oprichter
Geert Noels, nvdr.) heeft aange
toond dat zo’n plan onze haven
van Zeebrugge en de hele
WestVlaamse economie voor
uit zou kunnen helpen’, zegt

Decaluwé. ‘En waarom ook
niet? We hebben met bagge
raars Deme en De Nul alle
knowhow in huis om dat aan te
leggen. En zo’n eiland zou ons

ook helpen beschermen tegen
de stijgende zeespiegel. We
spreken hier over plannen voor
2030 of 2040. Maar we moeten
durven te dromen.’

Verschillende plannen

Die droom zal dan ingepast
moeten worden in alle andere
ideeën. Er waren al plannen
voor een reeks eilanden die on
ze kust moeten beschermen te
gen de stijgende zeespiegel, de
zogenaamde Vlaamse Baaien.
En er worden ook al twee ener
gieatollen aangelegd voor on
ze kust: daar zal de energie die
onze windmolenparken produ
ceren tijdelijk kunnen worden
opgeslagen. En er komen ook
nog windmolens bij. En tussen
die windmolens komen zones
voor aquacultuur. ‘Daar zou
den dan bijvoorbeeld mos
selen, oesters of kreeft
kunnen worden ge
kweekt’, zegt Hans
Pollet van het Insti
tuut voor Landbouw
en Visserijonder
zoek (ILVO).

‘De plannen voor
dat energieatol

zijn al concreet: dat kan er bin
nen enkele jaren komen’, zegt
Bart Tommelein (Open VLD),
staatssecretaris voor de
Noordzee. ‘Die eilanden, laat
staan een luchthaven op zee,
dat is allemaal nog veel va
ger. Ik wil dat idee gerust be
kijken, maar het is ook niet de

bedoeling dat we de hele zee
gaan volbouwen met dingen
waar we op land geen plaats
meer voor hebben.’

Liever golfterreinen

De KnokkeHeistse burge
meester Leopold Lippens
(GBL) is altijd één van de grote
voorstanders geweest van ei
landen voor onze kust. Hij wou
zijn gemeente via een brug
zelfs met die eilanden verbin
den en er golfterreinen op aan
leggen. Daar vrachtvliegtuigen
laten overvliegen zou dat plaat
je grondig verstoren.

‘Ik zie het nut niet in van zo’n
zeeluchthaven’, zegt hij. ‘Ze

doen dat in landen waar
ze tweeduizend

kilometer kust
hebben. Hier
hebben we er
amper 65.’

Een vrachtluchthaven aanleggen op een kunst
matig eiland voor onze kust, daar droomt West
Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé
van. Maar het wordt dringen, want er zijn ook
al plannen voor een energieatol, een meeuwen
eiland, een eiland met golfterrein én oesterban
ken. ‘De zee helemaal volbouwen zal toch ook
niet gaan’, zegt staatssecretaris van Noordzee
Bart Tommelein (Open VLD).

TOM LE BACQ

Oostende
Zeebrugge

Knokke-Heist

Zone (binnen de windmolenparken) 
waar onder meer via kunstmatige 
riffen mosselen, oesters of kreeften 
kunnen worden gekweekt.

Aquacultuur
Er zijn nu al zeven concessies voor in 
totaal meer dan driehonderd windmolens 
op zee. Eens ze er allemaal staan, is het de 
bedoeling dat er nog zones bijkomen.

Windmolens

Een luchthaven op zee die de 
huidige luchthaven van Oostende 
vervangt. Vanop zee kan de vracht 
(bijvoorbeeld per schip) dan verder 
vervoerd worden.
(de foto is een simulatie van een 
soortgelijk Nederlands project)

Cargo-luchthaven Energie-eiland
Twee eilandjes waar de energie die 
windmolenparken produceren 
tijdelijk kan worden opgeslagen.

Eiland met golfterrein
Een reeks eilanden moet onze 
kust tegen de stijgende zeespie-
gel beschermen. Knokke-Heist 
wil er golfterreinen en hotels op 
bouwen en een brug maken tot 
in Knokke.

‘Welkom op Noordzee airport’

,, LEOPOLD LIPPENS
Burgemeester
KnokkeHeist

Ze maken die
luchthavens in landen
waar ze tweeduizend
kilometer kust
hebben. Hier hebben
we er amper 65

Twee keer feest voor KaiMook

Foto: pn

Excuses voor exambassadeur
Howard Gutman na seksschandaal

Na energieeiland en golfterrein op zee:
nieuw wild plan voor luchthaven voor de kust

De gouverneur vindt dat we alle

knowhow hebben om eilanden in

de zee te bouwen. Foto: hol/phk


