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Morgen

«Ik hoef niet verliefd
te zijn om in een

relatie te stappen»

Seksuoloog 
Wim Slabbinck (35) 

uit ‘Blind Getrouwd’
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BLANCHE
na de verovering 
van Vlaanderen

Wie de cross uitvond?
Dat waren Franse

soldaten, in 1902 

«‘Trouw maar met 
een rijke dokter, 
meiske’, zei mijn pa»

HR-koningin 
Conny Vandendriessche
verdiende haar fortuin

helemaal zelf

Nieuwe campagne Volksgezondheid 
«Neem een warm bad 

in plaats van een slaappil»
Ga joggen, neem een warm bad, of zet een ontspannend muziekje op.
Maar alstublieft, neem géén slaap- of kalmeermiddelen als je niet
meteen kunt indutten of als je wat gestresseerd bent. Ziedaar, de bon-
dige samenvatting van de nieuwe campagne van Volksgezondheid
die de overconsumptie van geneesmiddelen een halt moet toeroepen.

VUB vogelt invloed

STRESS
op seksleven uit

VAN  KOUD  NAAR  HEET: 
Pepers eten moet

succes van ijsdouche
overdoen voor ALS

De Ice Bucket Challenge leverde miljoenen
op voor de zenuw-spierziekte ALS, nu moet
een hete peper het succesverhaal nog eens
overdoen. De spelregels zijn simpel: eet een
pikant pepertje op, zet het filmpje daarvan
op YouTube en nomineer drie vrienden om
dezelfde uitdaging aan te gaan. In Neder-
land gaat de Pepper Challenge sinds twee
weken viraal, maar ook in ons land sijpelt de
pikante opdracht nu stilaan door. ALS-patiënt Danny Czekaj (foto),
vorige zondag nog te zien in de tv-reeks ‘Taboe’, gaf de aftrap en
daagt stand-upcomedians Bert Gabriëls, Alex Agnew en Bart
 Cannaerts uit. Durven ze niet, dan moeten ze geld storten voor 
de ALS Liga. In 2014 bracht de Ice Bucket Challenge wereldwijd liefst
115 miljoen dollar (zo’n 92 miljoen euro) op. In België was dat 
400.000 euro. De levensbedreigende spierziekte legt na verloop 
van tijd het volledige lichaam lam vanaf de nek.

De VUB gaat ons seksleven onder
de loep nemen. Niet zozeer wat
we tussen de lakens doen,
 interesseert hen, wel wat de
 invloed van stress en burn-out
zijn op de kwaliteit van relaties
en seksualiteitsbeleving.

Niet alleen urenlang series op
Netflix kijken, is een aanslag op
ons seksleven, zo blijkt. Die
 onderzoeksresultaten kwamen
vorige maand nog aan het licht,
maar nu werpt de Vrije Universi-
teit Brussel zich op een geheel
 ander aspect als het gaat over ons
seksueel welzijn. «De druk op het
persoonlijk leven is tegenwoor-

dig groot en dat heeft onvermij-
delijk gevolgen», zeggen onder-
zoekers Bert Van Puyenbroeck
(seksuoloog) en Elke Van Hoof
(gezondheidspsycholoog). «Uit
recent onderzoek blijkt dat onze
seksuele activiteit is teruggelo-
pen naar twee tot drie keer per
maand. Dat één op de vier men-
sen vroeg of laat te maken krijgt
met psychische problemen en
tien procent op de rand van een

burn-out leeft, speelt daar een rol
in. Het is een ernstig gezond-
heidsprobleem, met gevolgen
voor de seksuele gezondheid.»

Vicieuze cirkel
Heel wat mensen komen in een
vicieuze cirkel terecht, zo blijkt:
«We zien in de praktijk een groei-
ende groep mensen met klachten
over burn-out en depressie. Dat
zet hun  seksuele relatie onder
druk.  Andersom ondermijnt ook
een verroeste seksualiteit het
persoonlijke welbevinden van
een koppel én zijn antidepressiva
ernstige libidokillers. Toch weten
we nog maar weinig over het
 samengaan van deze problemen
en durven we ze bovendien ook
niet altijd uitdrukkelijk bevragen.
Alsof seks geen relevant thema
zou zijn voor wie met burn-out of
depressie te maken krijgt in zijn
of haar relatie», zegt Van Puyen-
broeck.
Het onderzoek zal drie maanden
lopen, in de tweede helft van dit
jaar worden al de eerste resul -
taten verwacht. De onderzoekers
willen te weten komen welke
preventieve maatregelen geno-
men kunnen worden en waar
seksuologen, artsen of geestelijke
gezondheidswerkers meer aan-
dacht aan kunnen besteden.
 Iedereen kan deelnemen aan de
online survey die loopt tot 
30 april 2018. Het webadres is
http://www.vub.ac.be/onder-
zoek/projecten/stress-en-seksu-
aliteit. (BCL)

‘Slaap- en kalmeermiddelen,
denk eerst aan andere oplossin-
gen.’ Onder die slogan werd de
campagne gisteren gelanceerd.
Brochures en affiches zullen de
komende dagen opduiken in
wachtzalen, apotheken en zie-
kenhuizen. Voor dokters en
 apothekers is er een  digitaal
 hulpmiddelenboek ontwikkeld,
alsook een e-learningmodule.
«Wij Belgen zijn de olympische
kampioenen als het aankomt op
pillen slikken», zegt minister van
Volksgezondheid Maggie De
Block (Open Vld). «Daar willen we
aan werken, en de mensen
 bewust maken van de gevaren.»

Miljoen dosissen per dag
De recentste volledige cijfers
spreken boekdelen. Apothekers
verkochten in 2016 liefst 460 mil-
joen dosissen slaap- en kalmeer-
middelen. «Omgerekend zijn dat
er 1,26 miljoen per dag. Ruim één

Belg op de tien is dus dagelijks
 onder invloed van die middelen.
Daar zijn mensen bij die met 
de auto rijden, die machines
 bedienen, enzovoort.»
Pillen werken in op de sympto-
men, maar De Block wil de onder-
liggende oorzaken aanpakken:
angst, stress, slaapproblemen.
«Dat doe je door voldoende te
 bewegen, genoeg te ontspannen
en op je voeding te letten.»
Om het tij te keren, moet volgens
de minister iedereen betrokken
worden. De campagne richt zich
daarom zowel op artsen als op
 patiënten. «Het is een kleine min-
derheid die ervoor bekendstaat
om veel slaapmiddelen voor te
schrijven, het lijkt me evident dat
daar komaf mee gemaakt wordt.
En aan de patiënten geef ik de
raad: neem een warm bad, zet
een ontspannend muziekje op en
je zult al veel beter de slaap
 vatten.» (DB)

Een burn-out is een
ernstig probleem met
gevolgen voor de
seksuele gezondheid
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