
Datum van indiening: 16 december 2021 

 

Actualiteitsvraag van mevrouw Hilde Sabbe aan mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Tekort aan psychologen in Brussel 

___________________________________________________________________________ 

 

In Bruzz van deze week lezen we een boeiend interview met psychologe Charlotte Viaene over 

de “ongeziene mentale gezondheidscrisis die de stad in haar greep houdt”. De effecten van de 

alweer vierde golf, het sombere vooruitzicht van de Omikronvariant, en dit allemaal in de 

donkere maanden waarin sowieso al veel mensen het lastig hebben. Het hoeft niet te 

verwonderen dat psychologen dezer dagen druk bevraagd zijn. 

 

Wat wel opvalt, is de inschatting dat bijzonder veel Brusselaars geen psycholoog vinden 

wanneer ze er een nodig hebben. Uit een bevraging in Vlaanderen blijkt nog dat mensen binnen 

de maand geholpen worden. Hier in Brussel krijgt men signalen dat bijna alle psychologen en 

groepspraktijken ‘volzet’ zijn. Ook de CGG, de centra geestelijke gezondheidszorg, spreken 

van een tekort. Mensen hebben soms na een jaar nog geen begeleiding kunnen vinden. 

 

Het is al langer duidelijk dat de coronacrisis ook een mentale crisis is. Het is ontzettend 

belangrijk dat mensen die de stap durven zetten naar hulp zo snel mogelijk geholpen worden. 

Zo niet dreigen problemen erger te worden of verliezen mensen de hoop. 

 

Vandaar mijn vragen: 

 

 Heeft u zicht op het tekort aan psychologische begeleiding in Brussel? Worden 

wachtlijsten en andere informatie bijgehouden? Is er sprake van een specifiek tekort aan 

Nederlandstalige psychologen? 

 Ziet u een toename van het aantal hulpvragen? Bv. via het platform www.vind-een-

psycholoog.be/? 

 We weten dat de eindejaarsperiode bijzonder belastend is voor mensen met psychische 

problemen. Ziet u oplossingen op de kortere termijn om aan zoveel mogelijk hulpvragen 

tegemoet te kunnen komen? Op welke wijze wordt er bv. doorverwezen? Kan er meer 

ingezet worden op online consultaties (waardoor de aanwezigheid in Brussel minder 

noodzakelijk is en er eventueel kan uitgeweken worden naar regio’s waar de vraag beter 

onder controle is)? 
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