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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat er een duidelijke geslachtsspecifieke dimensie bestaat op het gebied van 
de geestelijke gezondheid, met name wat betreft schizofrenie, stemmingswisselingen, 
angst, paniek, depressie, alcoholmisbruik en het gebruik van diverse stoffen, alsook 
zelfmoord en moord; deze dimensie wordt bij het wetenschappelijk onderzoek 
systematisch veronachtzaamd,

B. overwegende dat vrouwen vaker hulp zoeken bij instanties dan mannen en twee keer 
zoveel psychofarmacalogische geneesmiddelen voorgeschreven krijgen dan mannen; uit 
farmacokinetisch onderzoek blijkt dat vrouwen deze producten minder goed verdragen,

1. betreurt dat in het Groenboek niet naar behoren rekening is gehouden met de 
geslachtsspecifieke dimensie en verlangt dat bij de voorstellen voor maatregelen ter 
bevordering van de geestelijke gezondheid, bij de preventie en bij het onderzoek op het 
gebied van de geestelijke gezondheid systematisch rekening wordt gehouden met dit 
aspect; 

2. wenst dat het hoofdstuk betreffende de psychologische en psychopathologische problemen 
van kinderen, jongeren en gezinnen verder wordt uitgewerkt en dat er adequate 
beleidsmaatregelen worden voorgesteld, aangezien het hier gaat om preventie van ziekten 
bij volwassenen, die, wanneer zij tijdens de puberteit een ernstige vorm aannemen, later 
chronisch dreigen te worden;

3. wenst dat er beter wordt nagedacht over eventuele beleidsmaatregelen om het geestelijke 
welzijn van vrouwelijke bejaarden te verbeteren, gezien het feit dat vrouwen langer leven 
dan mannen;

4. stemt in met het voorstel om de geestelijke gezondheidsdiensten te deïnstitutionaliseren en 
af te stappen van behandeling in grote psychiatrische inrichtingen, waarbij gestreefd moet 
worden naar de vervanging van deze inrichtingen door alternatieve oplossingen op 
plaatselijk niveau.


