8

DONDERDAG 14/11/2019

MAARTEN
RABAEY

Journalist
@maartenrabaey

standpunt

Voor wat
hoort wat

Q

uid pro quo. Als u vandaag een Latijnse spreuk
moet kennen, dan wel deze. Voor wat hoort wat.
Nu al is het de officieuze verkiezingsslogan van
2020, die als een zwaard van Damocles boven de
herverkiezing van president Donald Trump hangt.
De leuze staat centraal in de hoorzittingen die de
Democratische meerderheid van het Amerikaanse
Huis van Afgevaardigden organiseert in de afzettingsprocedure tegen Trump. Eerder lekte uit dat
de president in een telefoongesprek met zijn Oekraïense evenknie, Volodymyr Zelensky, militaire
steun van de VS verbond aan de vraag een corruptie-onderzoek op te starten naar zijn Democratische uitdager Joe Biden en diens zoon. Trump heeft dat altijd
ontkend, maar vorige week bevestigde zijn EU-ambassadeur Gordon Sondland dat er wel degelijk sprake van was.
Amerika’s topdiplomaat in Oekraïne, Bill Taylor, zegt nu
dat hij vond dat Trump zo het buitenlands beleid ondermijnde voor politiek gewin. Als anderen dat tijdens de
hoorzittingen herhalen, heeft hij een ernstig politiek en juridisch probleem. Tot dusver is Trump erin geslaagd zijn
aanhang ervan te overtuigen dat er een heksenjacht aan de
gang is. Alleen zijn zijn kiezers op dit moment niet Trumps
grootste zorg. In de komende maanden kan de Democratische meerderheid van het
Huis hem doorverwijzen
naar de Senaat voor een
vernederend proces.
Als iemand
Eerst werd verwacht dat
de Republikeinse meerderTrumps positie
heid hem daar zou vrijpleiop dit moment
ten. Maar nogal wat
senatoren hebben goede
echt in gevaar
banden met het inlichtinkan brengen, is
genestablishment. Het is
dat eerder zijn
uit die rangen dat de klokkenluider komt die de aanvicepresident
klacht op gang bracht. Als
dan de
er nog meer bewijslast uit
die hoek komt, groeit de
Democraten
kans dat Republikeinse toppolitici zich tegen Trump
keren.
Republikeinse senatoren
die in 2020 moeten worden herverkozen in nek-aan-nekraces met Democratische uitdagers zullen zich eerst gaan
bezinnen. Het wordt ook uitkijken naar de positie van vicepresident Mike Pence. Als vertegenwoordiger van de
oerconservatieve vleugel van de Republikeinen komt hij
vroeg of laat voor een dilemma te staan: kan hij Trump
blijven verdedigen bij zijn christelijke achterban, die respect voor wet en moraal hoog in het vaandel draagt? En
als Trump tot aftreden wordt gedwongen, wordt Pence tot
president benoemd.
Als iemand zijn positie op dit moment echt in gevaar kan
brengen, dan dus eerder zijn vicepresident en diens getrouwen in de Senaat dan de voorspelbare tegenstem van het
Democratische Huis. Als Pence in 2020 toch met Trump
naar de stembus gaat, zal hij ongetwijfeld zijn politieke prijs
verhogen, met een quid pro quo voor meer christelijke politieke accenten in de komende vier jaar. Verbaas je dus niet
als Trump binnenkort om vergeving gaat bidden op Twitter
in plaats van te schelden.

Keten Dunkin’
Donuts komt
naar België
Dunkin’ Donuts opent volgend
jaar de eerste Belgische vestiging. In Nederland zijn er al 22
filialen. Het is nog niet bekend
wanneer precies de eerste vestiging zal openen, maar Roberto
Fava, een van de franchisepartners die de Amerikaanse
donut- en koffieketen naar Nederland haalde, denkt alvast aan
Antwerpen als eerste uitvalsbasis. De eerste berichten over
de komst van Dunkin’ Donuts
naar ons land dateren al van
2014. Twee jaar later herbevestigde de gebakketen de plannen
om Belgische filialen te openen.
De keten sprak toen van “minimaal 20 tot 25 restaurants in
grote steden.” (HLN)
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Achtergrond. Zijn we massaal aan het vereenzamen of lijkt dat maar zo?

‘Eenzaamheid
is nu killer
nummer een’
Gaat Vlaanderen gebukt onder een eenzaamheidsepidemie? Die vraag houdt niet alleen presentator
Xavier Taveirne bezig, hij wijdt er vanaf 20 november
een vierdelige Canvas-reeks aan. Ook experts waarschuwen dat we het probleem beter serieus nemen.

‘I
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k heb een partner, twee kinderen en
veel vrienden, maar toch word ik
bijna dagelijks door een gevoel van
eenzaamheid overvallen.”
Vijf jaar geleden stierf de vader van
Maria-Soledad Van Hecke (48) uit
Eeklo. Ze had een erg goede band met
hem. Het gemis slijt niet: “Mijn man
en ik reden vorig weekend naar de supermarkt en ik werd er plots weer
door bevangen. ‘Ik kan mij zo alleen voelen’, zei
ik. Waarop hij: ‘Maar je bent toch niet alleen?’
Hij heeft gelijk, maar soms is het moeilijk om
mezelf daarvan te overtuigen.”
Van Hecke is niet de enige. Volgens het Nationaal Geluksonderzoek uit 2018 ervaart bijna de
helft van alle Belgen (46 procent) ‘soms tot altijd’ een gevoel van eenzaamheid. Meer dan 5,2
miljoen landgenoten.
Vanaf 20 november belicht VRT-nieuwsanker
Xavier Taveirne het probleem in een vierdelige
Canvas-reeks. Het raakt hem persoonlijk, zei hij
eerder dit jaar op Radio 1. “Ik word daar echt
triest van. Ik woon zelf in Brugge, daar hebben
drie oudere mensen weken dood in hun huis gelegen. Hun lichaam was aan het ontbinden.
Stank was de reden dat ze zijn gevonden.”
Er lijkt de laatste jaren steeds meer aandacht
voor eenzaamheid. Begin augustus ging een Nederlandse studente viraal met een tweet waarin
ze schreef dat ze zich vaak eenzaam voelt en
een sociaal netwerk mist. Prompt werd bij onze
noorderburen een meldpunt geopend: eenzamejongeren.com. In eigen land duidden SintTruiden en Geraardsbergen schepenen van
Eenzaamheid aan, die inzetten op vrijwilligerswerk en buurtnetwerken.
Volgens het Geluksonderzoek is het probleem het grootst bij jonge Belgen: 54,5 procent
tussen de 20 en 34 jaar voelt zich eenzaam. Zo
ook deeltijds leerkracht Shandro (27) uit Antwerpen. “Ik heb een hechte, grote vrienden-

kring en ik zit in een relatie met iemand die er
altijd voor me is en met wie ik enorm gelukkig
ben, maar dat neemt niet weg dat ik me soms
eenzaam voel. Het gebeurt dat ik bij een groep
vrienden ben en me toch losgekoppeld voel.”
Volgens onderzoekster Leen Heylen (Thomas
More) is het een subjectief gevoel. Ze schreef er
een doctoraat over. “Je kunt je met veel contacten toch eenzaam voelen, omdat je bepaalde relaties mist of je niet goed voelt in je contacten.”
Dat langdurige eenzaamheid een pijnlijke ervaring is, nemen we volgens onderzoekers best
letterlijk. Eenzame mensen worden vaker ziek,
krijgen gemiddeld eerder kanker en hart- en
vaatziekten, lijden vaker aan depressies en dementie. Vivek Murthy, gezondheidshoofd onder
voormalig VS-president Barack Obama, schat
de gevolgen van eenzaamheid even erg in als
vijftien sigaretten roken per dag.
De Duitse neuroloog en bestsellerauteur
Manfred Spitzer gaat een stap verder en noemt
eenzaamheid in zijn gelijknamige boek een van
de urgentste problemen van onze samenleving:
“Het is killer nummer een, dubbel zo dodelijk
als alcohol.” In Eenzaamheid waarschuwt Spitzer dat het in “onze gedigitaliseerde en individualistische samenleving” de vorm van een
epidemie heeft aangenomen. Hij neemt een
“trend richting leven in enkelvoud” waar,

‘Eenzaamheid is even
schadelijk voor de
gezondheid als elke dag
vijftien sigaretten roken’
VIVEK MURTHY
HOOFD GEZONDHEID ONDER OBAMA

schreef De Volkskrant. “Huishoudens worden
[volgens Spitzer] gestaag kleiner, je gaat sneller
voor de tv zitten dan naar de kroeg gaan, huwelijken lopen gemakkelijk stuk, de verstedelijking
leidt tot lagere geboortecijfers en sociale media
lijken vooral te leiden tot een toenemende ontevredenheid. Kortom: de moderne samenleving is een vruchtbare voedingsbodem voor
een wildgroei van eenzaamheid.”
Die redenering klinkt aannemelijk. Maar
klopt ze ook? Woekert er een onzichtbare eenzaamheidsepidemie in Vlaanderen?
“Daar hebben we geen bewijs voor”, zegt universitair docent Gerine Lodder (Tilburg University), gespecialiseerd in eenzaamheid. “Onder
een epidemie verstaan we een ziekte die in een
grotere frequentie dan normaal voorkomt. Dat
tonen de beschikbare data niet: bij ouderen
noch bij jongeren lijken gevoelens van eenzaamheid toe te nemen. Het lijkt al decennia stabiel.”
In België is een leeftijdsgroep de uitzondering:
de ‘oude ouderen’, 85-plussers. “Daar lijkt eenzaamheid toch wat groter te worden door het
verlies van de partner of een verminderde mobiliteit als gevolg van lichamelijke beperkingen”,
zegt Heylen, die de leefsituatie van ouderen in
de jaren 60, 80, 2000 en 2011 bestudeerde.
Veel gegevens over hoe eenzaam Belgen zich
voelen zijn er niet, stellen de gecontacteerde
wetenschappers. Elke onderzoeker hanteert een
andere methode. Kijk naar het Nationaal Geluksonderzoek dat professor Lieven Annemans
(UGent) en zijn team vorig jaar uitvoerden.
“Hoe vaak hebt u zich de laatste tijd eenzaam
gevoeld?”, luidde de vraag aan 3.770 Belgen.
“Veel mensen geven aan dat ze zich vaak
eenzaam hebben gevoeld. Het omgekeerde zou
me verbazen”, zegt Heylen. “Ik moet de eerste
persoon die zich nooit eens eenzaam voelt nog
tegenkomen, denk ik. Hadden ze ‘Hoe vaak
hebt u zich de voorbije week eenzaam gevoeld?’ gevraagd, zouden waarschijnlijk minder
mensen positief hebben geantwoord.”
Maar hoe groot is de groep Belgen dan die
echt chronisch eenzaam is? Dat aantal schommelt
tussen 3 en 10 procent, schatten wetenschappers.
Dan spreken we over 340.000 tot 1,1 miljoen Belgen. Minder dan de 5,2 miljoen Belgen waar het
Geluksonderzoek over spreekt, maar toch nog
altijd een bijzonder groot deel van de bevolking.
“Decennialang hebben we eenzaamheid niet
serieus genoeg genomen”, zegt Lodder. “Dat
moet veranderen. We moeten sociale gezondheid hoger op de agenda krijgen.” Wie die chro-
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Ik kan geen bericht meer plaatsen
zonder dat commentaar volgt als:
‘vuile teef, je zou beter stoppen’

DeMorgen. DONDERDAG 14/11/2019

9

Links:
leerkracht
Shandro (27)
heeft veel
vrienden en
een gelukkige
relatie, maar is
soms toch
eenzaam.
Rechts: MariaSoledad (48)
Van Hecke
voelt zich
alleen sinds
haar vader vijf
jaar geleden
stierf. © DAMON
DE BACKER

nisch eenzamen zijn, is gissen. Het zijn vaak
armen, werklozen of migranten, maar ook
mensen die in een slechte relatie zitten of geen
relatie hebben, stelt het Geluksonderzoek.
Tot zover de wetenschap. Er bestaat dus een
probleem, maar het is minder groot dan vaak
wordt voorgesteld. Waarom krijgen zovelen toch
de indruk dat we massaal aan het vereenzamen
zijn? Twee woorden: sociale media.
Voetbalanaliste Imke Courtois verwoordde
het in de VRT-podcast De Tijdschijf onlangs als
volgt: “We voelen ons tegenwoordig allemaal
heel geconnecteerd door sociale media. Net
daarom dragen we ook een stukje eenzaamheid
in ons, waar we ons niet altijd bewust van zijn.”
Dat kan leerkracht Shandro enkel beamen:
“Soms voel ik mij eenzaam en dan zou ik vijfhonderd Facebook-vrienden kunnen contacteren, maar doe ik dat toch niet. De drempel
voelt te hoog aan. Op Messenger ga je wel in gesprek, maar het voelt vaak niet authentiek aan.
Je krijgt nooit de volledige aandacht van de persoon aan de andere kant en vaak moet je ook
wachten voor je respons krijgt.”
Dat is ook een van de redenen waarom
Maria-Soledad Van Hecke haar vader zo mist:
“Hij zat niet op sociale media. Nu moet je altijd

liken en sharen en blij zijn, terwijl ik op cruciale
momenten, als het echt moeilijk gaat, gewoon
dingen bij hem wil aftoetsen, weg van die fake
wereld van sociale netwerken.”
Facebook, Apple en Google hadden ons
nochtans beloofd dat hun producten ‘betekenisvolle relaties en gemeenschappen’ zouden
creëren. Maar nu leeft het idee dat we echt contact door oppervlakkig contact hebben vervangen. Het klinkt opnieuw als een aannemelijke
redenering. Toch is ze opnieuw fout. Onderzoekers hebben (nog) niet kunnen bewijzen dat sociale media mensen echt eenzamer maken.

SCHIJNVIJAND

Volgens Marjolijn Antheunis, professor communicatie en technologie aan Tilburg University,
richten we onze frustraties op een schijnvijand.
Misschien zijn niet sociale media maar wel de
smartphone de schuldige. “Door de smartphone heb je je sociale netwerk nu altijd op
zak. We gaan op restaurant met onze partner,
krijgen een berichtje en willen daar snel op reageren. Als we dat niet doen, voelen we ons geagiteerd; als we het wel doen, schieten we
tekort voor onze partner. Het is de altijd trillende smartphone die soms afstand creëert.”

‘Niet sociale media, maar de
smartphone die altijd trilt
creëert afstand van wie bij
ons is’
MARJOLIJN ANTHEUNIS
TILBURG UNIVERSITY

Sociale media zijn waarschijnlijk gewoon een
verlengde van hoe we ons in het echt voelen,
zegt Lodder. “In de wetenschap spreken we
over ‘the rich get richer’. Mensen die offline al
een goed sociaal leven hebben, hebben een
grotere kans om dat ook online te ervaren.
Mensen die regelmatig last hebben van online
interacties of de positieve beelden die online
verschijnen, zijn vaak mensen die al wat gevoeliger zijn, of last hebben van depressieve klachten. Als je zo iemand bent, is het misschien slim
om wat minder op sociale media te vertoeven
of om ze anders te gebruiken. Door bijvoorbeeld actief deel te nemen aan gesprekken in
plaats van passief de leuke dingen die anderen
doen op te nemen.”

Hoe bestrijd je je eenzaamheid? Je kunt naar
een psycholoog gaan of je gedrag op sociale
media veranderen, je kunt een app voor mobiele meditatie downloaden of spreken met
chatbots gerund via artificiële intelligentie.
Of je kunt een comedyshow op poten zetten,
zoals actrice en comédienne Veerle Malschaert
deed met Deel mij. Zij heeft een scheiding achter de rug en als alleenstaande ouder heeft ze
nog weinig ruimte om leeftijdsgenoten te
zien. Een jaar lang wandelde ze elke week met
iemand die zich ook eenzaam voelde door het
Gentse natuurpark de Bourgoyen. Ze vond die
mensen via een Facebook-oproep. “Ik was in
shock hoeveel mensen reageerden en hun
meest intieme verhalen met mij deelden. Toen
besefte ik: er is echt iets aan de hand.”
Maria-Soledad Van Hecke apprecieert het initiatief, maar zou zelf nooit deelnemen. “Ik
word daar nog een stuk melancholischer door.
Samen een herfstwandeling maken? Alstublieft,
laat het. Ik wil alleen zijn in mijn eenzaamheid.
Ik heb absoluut geen nood om er met andere
mensen over te praten. Ik ga akkoord met psychiater Dirk De Wachter: je moet ook een keertje ongelukkig kunnen zijn. Ik heb mijn
eenzaamheid een plaats leren geven.”

Echtpaar Piqueur
naar Hof van Cassatie

Nieuwe thuistest voor soa’s

Jeroen Piqueur en zijn echtgenote Benedicte Schumacher tekenen cassatieberoep aan tegen
het arrest van het Gentse hof
van beroep. Dat besliste dat de
garantiestelling van 20 miljoen
euro die de ex-Optima-topman
deed aan Optima Bank overeind bleef. Dat meldt De Tijd en
wordt bevestigd door Hans Rieder, de advocaat van Piqueur.
Piqueur betwistte de garantiestelling van 20 miljoen euro
uit zijn persoonlijk vermogen
die hij eerder deed aan Optima
Bank. Volgens Piqueur kaderde
de garantie in de afbouw van
Optima Bank, en moet hij zijn
engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitge-

Met een soa naar de dokter?
Het gebeurt vaak met
schaamrood op de wangen.
De start-up abel.care lanceert daarom een online
platform waar mensen in
alle discretie een soa-zelftest kunnen bestellen, zelf
hun staal afnemen en de
resultaten digitaal bekijken.

lokt zijn door de Nationale Bank
van België (NBB).
Schumacher had de nietigverklaring gevraagd van de verbintenis van garantiestelling,
omdat de 20 miljoen zowel aan
Piqueur als aan haar zou toebehoren. In eerste aanleg werd
dat afgewezen. Het Hof verwierp eerder het cassatieberoep dat Piqueur had aangetekend tegen zijn veroordeling
voor fiscale fraude. (DM)
Jeroen Piqueur
betwist dat hij
20 miljoen euro
garant stelde
voor Optima.

Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s)
neemt jaar na jaar toe. Terwijl
in 2002 nog 984 mensen chlamydia kregen, werden er in
2016 6.788 gevallen geregistreerd. Het aantal geregistreerde gevallen van gonorroe
steeg in die periode van 275 tot

1.515. Ondanks die enorme toename is de drempel om naar
de dokter te gaan hoog. “Mensen schamen zich, maar kennen ook de risico’s onvoldoende”, zegt Ella Ameye van
abel.care.
Zelftests zijn sinds kort om
de markt, maar die worden niet
in een labo getest. Het resultaat
lees je gewoon thuis af. De startup daarentegen lanceert labtesten, waarbij het laboratorium
stalen met lichaamsmateriaal
gaat onderzoeken zonder tussenkomst van een dokter.
“Mensen bestellen de kit, nemen de urine- of vaginale staal
zelf af en sturen de kit terug
naar het gecertificeerd labo. Na

‘We willen het
aantal Belgen dat
zich laat testen
opkrikken. Meer
dan de helft van
de chlamydiainfecties blijft nu
zonder diagnose’
ELLA AMEYA
ABEL.CARE

twee dagen kun je in je online
profiel op www.abel.care de resultaten bekijken. Je neemt het
staal dus thuis af, maar het onderzoek gebeurt nog steeds in
erkende laboratoria die de
hoogste kwaliteitsstandaarden
hanteren.”
Meer dan de helft van de
chlamydia-infecties blijft nu ongediagnosticeerd. “We willen
het aantal Belgen dat zich laat
testen opkrikken.”
Abel.care lanceert zijn dienst
na overleg met het ministerie
van Volksgezondheid, de Orde
der artsen en medische juridische experts. Het start met het
aanbieden van een chlamydia
en gonorroetest. (BCL)

.be
Beluister op
demorgen.be
de volledige
getuigenis
van MariaSoledad Van
Hecke in de
podcast
‘De eenzaamheidstapes’.

