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Verwelkoming
door schepen van Welzijn en OCMW-voorzitter Dirk De fauw
Dames en heren
We zijn hier samen voor een avond met een thema dat mij als toekomstig burgervader van Brugge
beroert: gezondheidszorg. Niet zomaar gezondheidszorg, maar gezondheidszorg met aandacht
voor mensen die het moeilijker hebben. Ik wil alvast mijn dank betuigen aan de heer Jo Dhaenens,
voorzitter van Brugge Dialoogstad, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de dialoogtafels
waar we vanavond plaats aan nemen.
Brugge Dialoogstad is een belangrijke schakel voor onze stad. Het is een breed
samenwerkingsverband tussen verschillende lokale verenigingen en diensten die werken rond
armoede, het OCMW Brugge en Stad Brugge. Brugge Dialoogstad maakt de brug tussen het lokaal
beleid en mensen in armoede. Ik wil de heer Dhaenens en alle medewerkers danken voor hun
inzet. Het is niet altijd eenvoudig voor mensen in armoede om hun stem te laten horen. Net
daarom organiseren we deze avond.
Ik wil iedereen hier danken voor zijn of haar aanwezigheid. Zo’n 100 mensen uit
armenverenigingen, hulp- en welzijnsorganisaties, de gezondheidssector en het stedelijke beleid
steken vanavond de koppen bij elkaar om uit te dokteren hoe onze gezondheidszorg beter kan
werken. U heeft deze avond keuze uit negen thematafels waaraan u kunt aanschuiven en uw
mening kunt geven. De thema’s zijn
•
•
•
•
•
•
•
•
•

betaalbaarheid
duidelijke schriftelijke informatie
drempels voor gezondheidszorg
recht op basisinformatie en -zorg
patiëntenrechten
ambulante psychische gezondheidszorg
hervorming eerstelijnszone
de binnenkant van armoede
en preventie

De bevindingen van deze avond worden genoteerd en alle partners zullen deze ontvangen voor
verdere opvolging.
Ik stel voor dat we onze dialoog starten. Ik wens u allen een fijne avond, geef uw mening, het is
het moment ervoor, en luister ook naar uw buur. Samen werken we aan een warme stad, waar
iedereen het goed heeft.
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Inleiding door
voorzitter overlegplatform Brugge Dialoogstad Jo Dhaenens
Goedenavond,
Ik wil jullie op mijn buurt namens de werkgroep Brugge Dialoogstad van harte welkom heten op
onze vierde dialoogtafels…
Op de eerste plaats wil ik de mensen uit de verschillende verenigingen verwelkomen. Ik wil hen
danken voor de vele uren die ze besteed hebben om over de verschillende thema’s na te denken
en onder woorden te brengen wat hun problemen en moeilijkheden zijn om van een volwaardige
gezondheidszorg te kunnen genieten. Ik wil hierbij vooral ook de mensen danken die aan de
dialoogtafels de kracht hebben gevonden om een getuigenis te geven over gebeurtenissen en
feiten in hun leven die soms heel moeilijk en emotioneel liggen. Het is maar door deze moedige
woorden, telkens weer, dat we samen de kennis en het inzicht krijgen om vooruit te komen…
Ook aan de vele mensen uit de gezondheidszorg een heel hartelijk welkom. Jullie zijn met velen uit
heel verschillende hoeken, uit praktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten, ondersteunende diensten..
Jullie aanwezigheid vandaag drukt een grote bereidheid uit om echt te luisteren naar concrete
problemen en samen te helpen zoeken naar oplossingen die een betekenis hebben in het dagelijkse
leven.
Tenslotte wil ik natuurlijk ook nog de toekomstige burgemeester, de schepenen, de
gemeenteraadsleden en alle mensen uit de politieke en sociale wereld verwelkomen. Jullie komst is
een belangrijke signaal dat jullie medestanders willen zijn met mensen die op zoek zijn naar een
waardige en betaalbare gezondheidszorg.
Straks (of beter binnen een paar weken) gaan de eindejaarswensen opnieuw over en weer gaan,
vaak met zinnen als 'Als we maar gezond zijn, de rest komt vanzelf...' of gewoon ' 't voornaamste
is een goede gezondheid'... snel gebruikte woorden, maar mensen die zelf of in hun omgeving
met gezondheidsproblemen geconfronteerd worden, herkennen de grote waarheid hiervan. Die
confrontatie wordt des te harder naarmate men gezondheidszorg moet ervaren als onbetaalbaar,
onverstaanbaar of onbereikbaar. De getuigenissen die je straks aan de verschillende tafels zult
horen, geven ons inzicht hoe moeizaam de zoektocht is voor vele mensen naar een elementair
basisrecht als 'een goede gezondheidszorg' en hoe men vaak noodgedwongen of uit wanhoop ver
weg blijft van broodnodige geneeskundige zorg, van ziekenhuizen of andere ondersteuning.
We zijn vanavond voor een doordeweekse nogal koude winteravond hier met velen... maar
waarschijnlijk nog net niet met genoeg om de gezondheidszorg te hervormen. Dit is nu vanavond
ook wel niet de directe ambitie... het is vooral de bedoeling om te luisteren en te denken over de
kleine verhalen en feiten en de soms verdoken strijd in het dagelijkse leven voor een goede
gezondheidszorg. En zoals bij de drie vorige dialoogtafels blijft het uiteindelijk ook heel belangrijk
dat deze woorden en zoekende dialoog kan leiden tot concrete haalbare voorstellen. De vorige
dialoogtafels hebben ons geleerd dat de resultaten soms heel zichtbaar kunnen zijn. We zijn bv.
fier op de armoedetoets, een voorstel uit de allereerste dialoogtafels met de politiek en we blijven
strijden voor een grotere toepassing in de volgende 6 jaren met een nieuwe frisse ploeg.. of we
zijn blij met de vereenvoudigde inschrijving bij sociale woningen na de dialoogtafels over
huisvesting. Soms zijn de resultaten niet zo zichtbaar maar even belangrijk, zo blijven we er bv. op
vertrouwen dat de vele aanbevelingen en concrete voorstellen in de brochure rond onderwijs na de
dialoogtafels rond onderwijs ergens in een Brugse school toch iets veranderd hebben in de
gedachten over en de ontmoetingen met mensen die het moeilijk hebben.
Deze dialoogtafels zijn dus eens te meer géén congres, alhoewel er hier na afloop ook wel een
goede receptie is met smakelijke Straffe Hendrik, of ook géén seminarie, alhoewel er hier ook veel
deskundigheid in de zaal is... maar wel een zoektocht, waar men in een sfeer van respectvolle
ontmoeting naar elkaar kan luisteren en veilig kan praten en zoeken in een heel menselijke
gelijkwaardigheid, waarbij we elkaar allemaal mogen aanspreken met de voornamen, zoals die op
de naametiketjes staat. Omwille van deze respectvolle ontmoeting blijven we dan ook
dialoogtafels belangrijk vinden en zijn we heel blij met jullie aanwezigheid. Alvast dank hiervoor !
Om te starten geef ik graag het woord aan Martine Matthys, schepen sociaal-preventief
gezondheidsbeleid, die het zal hebben over het belang van 'betaalbare gezondheidszorg voor
iedereen'.
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Inleiding door
schepen sociaal-preventief gezondheidsbeleid Martine Matthys
Geachte aanwezigen,
Collega mandatarissen,
Er bestaat in België een grote gezondheidskloof tussen arm en rijk. Onze gezondheid en ons
welbevinden worden in onze huidige maatschappij heel vaak bepaald door onze plaats op de
sociale ladder. Wie een hogere positie heeft op de maatschappelijke ladder, leeft langer en
gezonder. Mensen met een minder gunstige sociale positie hebben in het algemeen een minder
goede gezondheid en welbevinden, meer kans op langdurige ziektes en/of beperkingen en hebben
gemiddeld een kortere levensverwachting. Recent onderzoek van het Federale Wetenschapsbeleid,
toont aan dat de gezondheidskloof tussen arm en rijk alleen maar toeneemt.
Heel vaak worden de oorzaken voor deze gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk gezocht bij
de leefstijl en voedingsgewoonten van mensen in armoede, maar deze vormen slechts een
gedeeltelijke verklaring. Ook sociale en fysieke omgevingsfactoren die van invloed zijn op de
gezondheid, moeten mee in rekening gebracht worden.
Arm maakt ziek en ziek maakt arm.
Wie ziek is, heeft hogere gezondheidskosten. Bij de laagste inkomensgroepen, die de grootste
zorgbehoeften hebben, kunnen de kosten voor gezondheidszorg, ondanks de beschermende
maatregelen, alsnog oplopen tot een ondraaglijk deel van het huishoudbudget. Volgens de
interfederale armoedebarometer 2017, geeft maar liefst 19 procent van mensen in armoede dan
ook aan medische zorgen geregeld uit te stellen omwille van financiële redenen.
Ziekte kan op termijn leiden tot jobverlies, arbeidsongeschiktheid, … waardoor mensen
opnieuw hun sociale kansen en kansen op een goeie gezondheid en een goeie toegang tot de
gezondheidszorg drastisch zien verminderen.
De betaalbaarheid van onze huisvesting speelt eveneens een grote rol in de
gezondheidsongelijkheid.
De kosten voor wonen nemen steeds een grotere hap uit het gezinsbudget. Gezinnen die behoren
tot de 10 procent laagste inkomens, besteedden in 2005 36,5 procent van hun huishoudbudget
aan wonen. Bij de hoogste 10 procent was dat ‘slechts’ 19,3 procent van de inkomens. Vooral bij
mensen die het financieel moeilijk hebben wegen de kosten van huisvesting enorm door. Door de
hoge koopprijzen van woningen en de lange wachtlijsten in de sociale huisvesting, moeten mensen
die het financieel moeilijk hebben veelal hun toevlucht zoeken tot de private huurmarkt, waar vaak
hoge huurprijzen worden gehanteerd die het gezinsbudget zwaar onder druk kunnen zetten.
Mensen in armoede worden ook veel meer blootgesteld aan gezondheidsrisico’s, dan mensen uit
de hogere sociale klassen. Zo denken we bijvoorbeeld maar aan de chronische stress die de
moeilijke levensomstandigheden in armoede met zich meebrengen, het minder toegang hebben tot
gezonde voeding, gebrekkige werkomstandigheden, slechte luchtkwaliteit, ongezonde huisvesting,
….
Ook vereenzaming, sociaal isolement en de letterlijke en figuurlijke nabijheid,
bereikbaarheid en bruikbaarheid van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen verhogen
mee de kwetsbaarheid van mensen in armoede op vlak van gezondheid en welzijn.
Het is onmogelijk om vanavond alle factoren te belichten en te bespreken die mee een rol spelen in
de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk.
Belangrijk lijkt mij vooral om mee te geven dat we de verschillen op vlak van gezondheid niet
enkel kunnen herleiden tot een probleem in leefstijl bij mensen in armoede. De ongelijkheid
ontstaat door een kluwen van factoren op diverse levensdomeinen, die op elkaar inspelen en elkaar
versterken. Als we over het verkleinen van de gezondheidskloof praten en het wegwerken van de
gezondheidsverschillen in onze maatschappij, dan moeten we de remedies niet enkel gaan zoeken
in de leefwereld van mensen in armoede, maar veel breder. Hoe creëert, versterkt en houdt onze
huidige maatschappij deze gezondheidsongelijkheden in stand?
Dit is niet enkel een verhaal van de actoren in de gezondheidszorg. Dit is evenzeer een
verhaal van iedereen die bezig is met huisvestiging, onderwijs, arbeid, economie, financiën,
inburgering, ruimtelijke ordening, .. .
Enkel door werk te maken van een gezondheidsbeleid, met maatregelen binnen al deze
beleidsdomeinen, kan een maatschappij het mogelijk maken vorm te gegeven aan een gelijke
deelname aan het gezonde leven voor iedereen.
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Verslaggeving dialoogtafels

Dialoogtafel 1: Betaalbaarheid
Voorzitter: Paul Meersman
Secretaris: Chris Deloof en Justine Devisch

Gespreksronde 1
Getuige 1:
“Ik ben 53 jaar en werkte 14 jaar fulltime in de horeca. Ik ben alleenstaand en huur een
privéwoning aan 610 € per maand. Mijn maandelijks inkomen bedraagt 1100 €. Ik heb zeer weinig
financiële reserve.
Een jaar geleden werd er bij mij borstkanker vastgesteld. In twee maanden tijds werd ik tweemaal
geopereerd. Ik kon de factuur van die ingrepen niet betalen. Na twee betalingsherinneringen nam
ik contact op met het ziekenhuis en lichtte mijn situatie toe. Ik vroeg te mogen betalen in
driemaal. Er werd mij tweemaal toegestaan. In die twee maanden heb ik het zeer moeilijk gehad
en heb werkelijk geleefd met het strikt minimum.
Ik ging eten in Poverello, nam zeer dankbaar voedselpakketten aan, at zoveel mogelijk brood,
bespaarde bewust op water, elektriciteit en verwarming. De maandelijkse betaling bij de bank voor
mijn pensioensparen heb ik moeten stoppen.
Voor de verdere begeleiding van mijn ziekte belandde ik, op mijn vraag, in een ziekenhuis dichter
bij huis. Na onderzoek werd mij voorgesteld om 12 maal chemo te ondergaan. Ik heb mij bewust
beperkt tot driemaal, tot groot ongenoegen v/d arts.
De latere kosten van mammografie, echografie en noodzakelijke bestralingen heb ik gespreid
kunnen betalen.
Vandaag ben ik aan de beterhand. Ik werk nu terug 3 dagen per week in de horeca. Echter, op het
einde van iedere werkdag ben ik doodmoe.
Graag licht ik eens mijn zienswijze toe. Ik vermijd het maken van schulden. Schulden maken en
dan aflossen, geeft zeer grote kans op nieuwe schulden maken bij anderen. Zo geraak je in een
schuldenspiraal die niet meer te overzien is. De operatie- en ziekenhuiskosten op voorhand vragen
en dan moeten erkennen dat je die ineens niet kunt betalen, vind ik vernederend en kan ik niet
opbrengen.
Ook vrees ik, dat men de ingreep zal weigeren als ik navraag doe.
Wat verwacht ik dan eigenlijk?
Ik verwacht dat de kosten mij spontaan worden voorgelegd en dat er gesproken wordt over een
afbetalingsplan. We kunnen dan samen zoeken naar de beste oplossing die dan financieel, voor
mij, wel te dragen is.”
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Tafelgesprek:
Mensen in armoede durven niet naar de specialist gaan omdat het te duur is. Naar de huisdoketer
gaan ze wel omdat dit hen maar 1 euro kost.
De specialisten in het AZ Sint-Jan ziekenhuis (van Sint-Lucas geen weet daarvan) werken via een
derde betalerssysteem, maar dit weten mensen niet. Dokters in het ziekenhuis werken eveneens
via dit derde betalerssysteem, maar als zij volgeboekt zijn in het ziekenhuis verwijzen zij naar hun
thuispraktijk. In het ziekenhuis zijn zij dan wel geconventioneerd, maar in de thuispraktijk niet.
Secretaressen van de dokters die voor het ziekenhuis werken, die beheren beide agenda’s en
zouden de patiënten daar moeten op wijzen.
Mensen verwachten dat de informatie die beschikbaar is (oa. wat zijn de kosten en wat wordt er
precies terugbetaald) ook automatisch wordt meegegeven aan de patiënten. Als je
betalingsproblemen hebt, dan is het vragen naar de informatie moeten toegeven een drempel.
Sociale diensten staan hiervoor open om mensen te helpen en hen de informatie te geven over de
kosten, maar de drempel is er wel om daarnaartoe te gaan. Ook kunnen patiënten contact
opnemen met ziekenfondsen om hen de informatie te verlenen. Alles kan dan wel op de website
staan, niet iedereen heeft hier toegang toe. Mensen moeten ook op de hoogte gebracht worden dat
er meerdere specialisten werken op één domein of voor één probleem zodat niet de “dure”
specialist dient gekozen te worden.
Ziekenhuizen dringen soms ook een bepaalde kamer op. Alles is veel duurder bij een
eenpersoonskamer, dat weten mensen vaak niet en bij opname moeten mensen zich geen kamer
laten opdringen. Vanaf een 2-persoonskamer mogen dokters geen hogere erelonen doorrekenen.
Als je voor een meerpersoonskamer kiest, teken je hiervoor. Maar doorheen de dag word je in een
eenpersoonskamer ingedeeld omdat er anders geen bedden meer vrij zijn, dan moet je hiervoor
niet extra betalen.
Ook voor huisartsen geldt het derde betalerssysteem, zij willen daar echter niet allemaal
in meestappen. Toch zijn er grote lijnen die ze moeten volgen. Mensen met een verhoogde
tegemoetkoming (met een één op hun klevertje van de mutualiteit) hebben hier sowieso recht op.
Ook kunnen dokters een spoedprocedure indienen als je aangeeft dat je het niet kan betalen. De
persoon moet wel zelf aangeven dat hij hier recht op heeft.
Wat wel heel duur is en blijft (én niet geconventioneerd), zijn tandartsen. Voor mensen in armoede
is het moeilijk om een goede tandzorg te onderhouden. Tandheelkunde is zeker een zwakke
schakel binnen de ziekteverzekering. Ook daar zou de derdebetalersregeling moeten kunnen.
Op deze dialoogtafels zijn we heel sterk bezig met het rechttrekken van lokale dingen, maar nu
voert men nationaal een discours waar men uit de gezondheidszorg middelen terugtrekt en daar
kan je op lokaal vlak weinig aan veranderen. Ook worden er lokaal heel wat dingen voorzien voor
mensen in armoede rond gezondheidszorg. Zo biedt OCMW Brugge een tegemoetkoming in
medische kosten aan. Zo krijg je 90% van het remgeld op je medische kosten terugbetaald. Dit
zijn mooie initiatieven maar ze zijn helaas onvoldoende gekend.
Er bestaat ook de maximumfactuur: eens je aan een bepaalde limiet van kosten zit, moet er geen
remgeld meer betaald worden. Dat is dan volledig ten laste van het ziekenfonds en niet van de
patiënt.
Een tip van de CM is ook: als je een hoge factuur hebt, laat ze eerst door je ziekenfonds
controleren voor je ze betaalt.
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Getuige 2:
“Ik heb constant rugpijn die in mijn rechterbeen uitstraalt. Voor goed te zijn zou ik een specialist
moeten raadplegen. Ik ken de kost v/e raadpleging niet en zie ook op tegen eventuele meerdere
onderzoeken wat de kosten nog zal doen oplopen. Op voorhand de kosten vragen om te weten wat
ik wel aankan, vind ik vernederend. Ik begin er dus gewoon niet aan. Ik heb een klein inkomen en
moet mijn uitgaven drastisch beperken. Een huisdokter is wel betaalbaar want dit kost me slechts
één euro. Daardoor kan ik zijn voorgeschreven medicatie ook nog wel betalen. Zo ben ik dan toch
weer geholpen. Ik woon in een sociale woning met een inwonende zoon. Mijn laag persoonlijk
inkomen geeft me geen recht op een maximum factuur of andere steun, zoals bijvoorbeeld v/h
OCMW.
Ik heb ook geen tandarts. Mijn tanden worden al vele jaren niet nagezien. Met angst kijk ik uit naar
de dag dat ik blijvende tandpijn zal hebben. Ik zou niet weten tot wie mij te wenden voor een
betaalbaar bezoek af te leggen. Ik denk mij terug te zullen richten tot mijn huisarts, die wel
betaalbaar is. Die zal mij dan ook wel helpen.”
Tafelgesprek:
De stad Brugge is één van de betere steden voor Oncologie. Best niet kiezen om een behandeling
te ondergaan in een andere stad dan Brugge als je in of rond Brugge woont en daar de kans toe
hebt. Bestraling kost niets maar chemo kost wel veel geld. Mammografie en nacontroles zijn gratis
eens men een risicopatiënt is. Dit wist de getuige niet. Dit is een voorbeeld dat er veel aanwezig is
in België, maar dit komt niet tot bij de gewone mens.
Mensen in armoede kunnen overal informatie vragen, maar zij willen daar niet graag voor
uitkomen en nog minder als ze in een moeilijke gezondheidssituatie zitten. Andere mensen gaan
dit wel doen en krijgen zo soms meer voordelen. Medewerkers in het ziekenhuis zouden zelf de
informatie moeten aanreiken aan de patiënten. Zij zouden hier op getraind moeten worden en
“armoedevaardig” worden. Informatie moet echt zo dicht mogelijk bij de mensen gebracht worden.
Moet over nagedacht worden!
Maar ook van binnenuit het ziekenhuis zijn er drempels om een sociale dienst met sociaal
assistenten of maatschappelijk medewerkers uit te bouwen die makkelijk mensen kan aanspreken.
Dit zijn ook gewoon personeelsleden en ziekenhuizen moeten er al daadwerkelijk voor kiezen om
dat type van personeel te willen investeren.
Artsen zelf hebben geen zicht op de prijs van de behandeling en ze weten niet wat het leven kost.
160 euro is voor hen niets, maar voor iemand in armoede is dat heel veel geld.
Zelf hulpverleners aan deze tafel leren bij, terwijl zij elke dag met de materie bezig zijn. Als je er
dan nog mee rekening houdt dat mensen die ziek zijn, niet meteen staan te springen om bepaalde
dingen te gaan uitzoeken, is het begrijpelijk dat er heel veel informatie verloren gaat. Als je als
hulpverlener of medewerker informatie geeft moet dit niet zijn van ‘hier een bundeltje, lees dat
eens’, maar je moet het aan mensen individueel vertellen, persoonlijk.
Er is ook nog de rol van de huisarts. Deze zou bij de overdracht van het dossier naar het
ziekenhuis kunnen aangeven dat er een kwetsbaarheid is. Dit wordt nu nog niet gedaan.
Ook betaalbaarheid bij noodgevallen is een kwestie. Je kan een operatie wel even uitstellen als
deze niet dringend is, maar bij urgente zorgen kan er niet eerst nagedacht worden.
En ook in deze branche is er een groot verschil in betaalbaarheid. Als je 112 belt en deze komen je
halen, dan is dit voor vele mensen duur, nl. 45 euro per rit. Ga je naar de huisartsen-wachtpost
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dan ligt de prijs heel wat lager. Maar er is in Brugge maar één wachtpost en deze is gelegen in het
AZ Sint-Jan. Als je in de stad woont dan is dat soms te ver. Er is een probleem van bereikbaarheid.
En we hebben het niet meer gehad over de geneesmiddelen en de betaalbaarheid ervan.

Gespreksronde 2
Getuige 1 (zie gespreksronde 1)
Tafelgesprek:
De getuige wachtte in het begin af en betaalde de facturen niet. Ze hebben haar vooraf niet
meegegeven wat de kost van de operatie zou zijn. Als patiënt mag je dit wel vragen, maar wie
durft dit? Zeker als je in een kwetsbare situatie zit en daarenboven doodziek bent. Er zelf om
vragen is een torenhoge drempel.
De kosten voor operaties komen vanaf 2019 op de website van de ziekenhuizen. Maar terugvallen
op een website, dat is niet voor iedereen toegankelijk. Ook is het zo dat aangegeven kosten
kunnen veranderen. Patiënten kunnen de prijzen gaan navragen bij hun ziekenfonds, zij kennen de
prijzen van standaardoperaties. De prijzen verschillen natuurlijk ook per ziekenhuis. Houden zij dan
rekening met een vooraf aangegeven prijs en loopt dit nog op door extra zorg of complicaties dan
kunnen zij hier nog steeds bedrogen uitkomen.
Kosten zouden niet de drempel mogen zijn om geen zorg te vragen, maar het is wel zo.
Kan het dat mensen die alleen zijn meteen na een opname met operatie al naar huis
mogen/moeten? Het probleem is dat zelfs al zouden ziekenhuizen het willen om patiënten langer te
laten blijven ze sancties opgelegd krijgen. Dit zijn beslissingen van de regering. Maar als je sneller
uit het ziekenhuis moet dan moet je ook zelf alles uitpluizen rond thuisverpleging en verzorging.
Dit is nog een extra last en zorg die erbij komt. Afbetalingsplannen bestaan zeker ook maar ook
daar moet je naar vragen. Heel soms vraagt het ziekenhuis aan de patiënt hoeveel hij/zij kan
betalen per maand. Ervaring leert dat die mensen hun rekening altijd volledig betalen maar het is
met kleine stukjes en het kan wat langer duren.
De getuige koos voor 3 in plaats van 12 keer chemo. Is zo’n behandeling dan wel nog nuttig? Een
kortere therapie zorgt niet voor een sneller resultaat. Er wordt aangegeven dat in bepaalde
ziekenhuizen afbetalingsplannen heel gespreid gepland kunnen worden. Maar dat gaan patiënten
niet zelf aanvragen, zij zijn op dat moment met andere dingen bezig. Daardoor dringen bepaalde
sociale diensten er op aan dat er een familielid of naaste meekomt bij de consultaties. Want zelf
heb je er als patiënt op dat moment geen oor naar. Ook is er een andere vraag bij de verkorte
behandelingen door betalingsproblemen, waarom betaald de samenleving dit niet?
De relatie met de arts speelt ook een grote rol. Hoe beter de relatie (vertrouwensrelatie) met de
arts hoe meer je kan bespreken wat er dan wel mogelijk is als een bepaalde behandelingswijze niet
betaalbaar is. De huisarts aal je hier sneller op aanspreken dan een specialist in het ziekenhuis.

Getuige 2 (zie ronde 1)
Tafelgesprek:
De getuige gaat niet naar een specialist want bij terugbetaling krijgt ze het geld wel terug, maar ze
moet het wel zelf kunnen voorschieten. Er is geen derdebetalersregeling. Voor mensen in armoede
is dit al moeilijk.
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Hier zitten we ook bij het al dan niet geconventioneerd zijn van de specialisten, die er zelf voor
kiezen of ze wel dan niet geconventioneerd zijn. Mensen die moeilijk bereikbaar zijn zullen niet
naar een ander ziekenhuis gaan voor een specialist die wel geconventioneerd is. Men gaat naar het
best bereikbare ziekenhuis en is zich niet bewust van het mogelijke prijsverschil.
Het woord geconventioneerd is een groot woord. Dit zijn artsen die er zich toe verbinden om de
officiële tarieven te respecteren. Dit zijn akkoorden die afgesloten worden tussen de ziekenfonden
en de artsen. Heel veel artsen zijn gedeeltelijk geconventioneerd. Bv. Dinsdag wel en woensdag
niet. Artsen krijgen een voordeliger pensioen als ze zich conventioneren. Maar hier staan weinig
regelingen op. Je moet je dan als patiënt al heel goed bewust zijn van wanneer je wel of niet kan
langsgaan bij een specialist.
Ook is er een stijging van supplementen bij de ambulante diensten. Dit is zorg die niet in een
ziekenhuis/instelling wordt verleend.
De getuige kiest ervoor om geen verdere behandeling te nemen voor haar medische zorg. Door
artrose zit haar volledige rug vast en dit straalt nu uit naar haar been. Zij is hierdoor minder
mobiel. Ze stemde wel in met een CT-scan die de huisarts haar verplichtte te laten nemen. Omdat
ze geen geld heeft voor een verdere behandeling, worden de medische zorgen alleen maar groter.
Het grootste probleem van de getuige is dat ze door de twee inkomens (van haarzelf en haar
inwonende, werkende zoon) geen recht heeft op bijdragen. Voor de mutualiteit kan je beide
inkomens scheiden als de medische kosten voor één iemand te hoog oplopen. Want anders wordt
de maximumfactuur niet toegekend. Dit kan alleen in bepaalde gevallen, maar als het nodig is kan
je het absoluut proberen. Wederom hetzelfde: je moet dit weten dat je daar recht op hebt!
Je kan onze gezondheidszorg ook vergelijken met deze in andere landen. In België is de
ziekteverzekering best wel in orde, we hebben hier zeker niet te klagen. Maar de mensen in
armoede komen niet tot hun rechten en kunnen op die manier heel dikwijls niet betalen.
Ziekenvervoer wat kost dat? Je hebt verschillende soorten ziekenvervoer. Niet dringende
ziekenvervoer is heel kostelijk. Maar soms heb je die ook nodig. Bijvoorbeeld: je moet 2 keer per
week naar een revalidatiecentrum. Er is hier soms een terugbetaling vanuit het ziekenfonds
mogelijk, maar dit moet ook weer zelf aangevraagd worden.
Wat gebeurt er dan met mensen die geen papieren hebben of dakloos zijn? Zij krijgen enkel
dringende medische hulp. Bij transmigranten bijvoorbeeld wordt de medische hulp beperkter en
beperkter omdat het OCMW dit meer van zich afschuift. Die dringende hulp wordt normaal
terugbetaald door het OCMW.
Wat de hele avond terug is gekomen is een gebrek aan communicatie tussen alle
partijen. Niet alleen naar de patiënten toe, maar ook naar elkaar toe.
Het voorstel is dan ook om samen te gaan zitten met enkele mensen uit armoede, de
ziekenfondsen en een aantal mensen uit de Brugse ziekenhuizen om bepaalde signalen
te kunnen geven.
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Dialoogtafel 2: Duidelijke schriftelijke informatie
Voorzitter: Bernard Vanwildemeersch
Secretaris: Eveline Heindryckx
Gespreksronde 1
Getuige:
“Drie jaar geleden ben ik geopereerd aan mijn linker heup, waardoor ik regelmatig spierontsteking
heb en een maand werkonbekwaam ben. Verleden jaar ben ik aan de rechter heup geopereerd,
toen is uitgekomen dat er 3 jaar geleden tijdens de operatie zich een complicatie heeft
voortgedaan. Het wordt door de arts in de doofpot gestoken. Mijn huisdokter toen vond het niet
zijn plicht om te zeggen wat er gebeurd was. Ik ben sinds een anderhalf jaar 66 procent invalide
verklaard en werk 19 u per week.
In juli dit jaar kreeg ik nek- en rugpijn maar bleef werken en ik kreeg aan mijn rechterbeen
verlammingsverschijnselen tot dat mijn verantwoordelijke in augustus zei, dat het zo niet verder
kon. Er werd een scan gedaan van rug en nek (er zijn 2 zenuwwortels gekneld tussen nw 2 en 4).
Op naar de specialist waar hij zich enkel focust op mijn nekklachten: ik volg kine mobilisatie. Na
een maand terug op controle kan ik mijn hoofd goed bewegen, met als mededeling: als het terug
komt maak je maar weer een afspraak.
In het begin nam hij mijn klachten van verlammingsverschijnselen niet serieus. Na aandringen van
de huisdokter worden er testen gedaan: spier-, zenuwtesten, … Waarna de diagnose een
spierziekte is en ik de weg opga naar verlamming. Er wordt een MRI gedaan waarop hij ziet dat
mijn ruggenmerg bijna tegen mijn ruggengraat zit. Meer uitleg kreeg ik niet want er is geen tijd om
bij een consulatie daar verder op in te gaan, ook al vraag ik wat dat inhoudt. Zoveel vragen en
angsten naar de toekomst. Om dan na enkele weken te horen dat het geen spierziekte is en hij me
niet verder kan helpen. Mijn pijn en verlammingsverschijnselen blijven wel. Mijn vertrouwen in de
medische wereld is ver te zoeken, ik heb het gevoel dat mijn klachten niet geloofwaardig
overkomen. Maar ik moet wel verder met de pijn, om maar te zwijgen over mijn
verlammingsverschijnselen.
Het is een lange lijdensweg voor mij en ik sta nog nergens, ik word van het kastje naar het
muurtje gezonden. Naar specialisten in Brugge, Gent en naar een specialist in Kortrijk waar weer
een diagnose volgt die iets positiever klinkt; er moet opnieuw een MRI genomen worden van de
volledige rug en dat kan niet eerder dan in maart. Ook daar liep de communicatie verkeerd tussen
de specialist en de dokter, en de taal die ze gebruiken is voor ons niet te begrijpen.
Mijn werkgever die veel empathie had voor mijn problemen begint nu te twijfelen aan mijn
gezondheidstoestand. De diagnose op totale verlamming is uitgesloten. Maar ik kom tot het besluit
dat mijn jaren vechten met gezondheidsproblemen voor mij een grote oorzaak is om goed te
functioneren. Ook heb ik het gevoel dat ik niet op een correcte opvolging kan rekenen. Je wordt
steeds doorgestuurd, wachttijden van maanden, maken het moeilijk, lijden soms tot depressie. Ik
heb nood aan de juiste diagnose en opvolging. Want ook mijn kinderen lijden eronder. En dan
maar te zwijgen over de rekeningen die mij te wachten staan.
Ook vrees ik dat eens de juiste diagnose er is en de juiste behandeling een volgende grote zorg mij
te wachten staat: ontslag op mijn werk en wat dan?
Ik heb in het verleden grote armoede gekend, het gaat nu iets beter omdat ik de laatste jaren met
een vaste job iets kon opbouwen … Ik ben bang om terug te vallen in de armoede en miserie.”

Tafelgesprek:
-

-

Als een arts verkeerde communicatie geeft komt dit niet geloofwaardig over naar de patiënt.
De relatie tussen een patiënt en een huisarts is zéér belangrijk. Als je een goede relatie hebt,
kan de huisarts inspringen en zelf contact opnemen met het ziekenhuis voor de juiste
informatie.
Er zijn veel ziekenhuisfacturen die niet duidelijk omschrijven waarvoor je moet betalen.
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-

-

-

-

De zorg naar de patiënten toe is negatief geëvolueerd. De tijd voor de patiënten wordt steeds
korter.
Als je een beroep doet op thuisverpleging is het belangrijk dat je een goede relatie hebt met
deze persoon. Deze persoon heeft een doorverwijsfunctie. Indien nodig kan er extra hulp
ingeschakeld worden.
Er is een enorm prijsverschil bij de aankoop van medicijnen.
Ziekenhuizen zijn verplicht om merken te verkopen. Een apotheker kan goedkopere medicijnen
voorschrijven die dezelfde werking hebben.
Er wordt gevraagd of de ziekenhuizen een raming kunnen maken van de operatiekosten.
Er zijn veel dokters die sterk zijn in hun vakgebied maar niet goed kunnen communiceren met
de patiënten.
Artsen zouden geen verschil mogen maken in hun patiënten. Iedereen heeft recht op goede
service.
Een patiënt mag altijd zijn dossier opvragen.
Als je op bezoek gaat bij de dokter is het belangrijk dat je goed voorbereid bent. Je kan
iemand extra meenemen die mee luistert, want als je slecht nieuws krijgt ben je meestal in
shock. Die 2de persoon kan alles nog eens rustig uitleggen aan jou. Met 2 hoor je meer en sta
je sterker.
Als je naar de arts gaat, vooraf je vragen noteren. Zo ben je goed voorbereid.
Sommige ziekenfondsen zorgen ervoor dat de brieven in duidelijke taal opgemaakt wordt
(eenvoudige zinnen, klare taal).
Als de arts onduidelijke uitleg geeft, contact opnemen met je huisarts voor meer uitleg.
Ook de communicatie onderling tussen de artsen is niet altijd duidelijk.
In de artsenopleiding zou er aandacht besteed moeten worden aan duidelijke communicatie.
Sommige artsen hebben een gebrek aan empathie.
Na de consultatie zou er iets tastbaars meegegeven moeten worden met de patiënt. Zo kan de
patiënt dit nog eens rustig lezen thuis.
Ziekenhuis Sint-Lucas heeft een dienst “Eva” (Eenheidsondersteuning Verpleegkundige
Anamnese) opgericht. Dit is een verpleegkundige waarbij je terecht kan met al je vragen of
informatie. Deze dienst is ook telefonisch bereikbaar.
Conclusie: duidelijke brieven versturen, duidelijke facturen opmaken, meer tijd vrijmaken voor
de patiënten, duidelijk communiceren naar de patiënten.

Gespreksronde 2
Getuige: zie gespreksronde 1
Tafelgesprek:
-

Vanaf 2017 kan je je medisch dossier gratis opvragen in de ziekenhuizen.
Het medische dossier is echter niet in duidelijke taal opgemaakt (veel moeilijke medische
termen).
Het is belangrijker om duidelijke mondelinge communicatie van de arts te krijgen dan
schriftelijke.
Er wordt aangeraden om met een 2 personen op gesprek te gaan. Met 2 personen hoor je
meer.
Bij slecht nieuws hoor je 50% de slechte boodschap, door de shock hoor je de andere
informatie niet meer.
Je kan het gesprek met de arts voorbereiden door vooraf je vragen te noteren.
Door de tijdsnood van de arts zijn de gesprekken kort.
Als je het verhaal niet begrijpt, vertel jouw versie aan de arts. Klopt dit?
Graag klare taal bij de opmaak van brieven en facturen.
Een begeleidende brief bij de factuur sturen met klare taal.
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-

-

-

-

De mutualiteit CM heeft de werkgroep “Komma” opgericht. Deze werkgroep controleert de
brieven op klare taal (korte zinnen, duidelijke taal). De standaardbrieven wordt altijd
voorgelegd aan de werkgroep.
Graag meer ombudsmannen bij de ziekenhuizen en de mutualiteiten voor meer uitleg en het
beantwoorden van vragen.
Als je huisarts geen duidelijke uitleg geeft of navraag doet bij het ziekenhuis, kan je best
veranderen van huisarts.
Gebruik maken van het “Wijkgezondheidscentrum” in St-Pieters. Je kan je inschrijven in de
praktijk. Dit is een samenwerking met verschillende huisartsen en de consultatie is gratis. Jouw
dossier wordt daar beheerd. De huisartsen werken samen met de thuisverpleging, kinesisten
en maatschappelijke werkers. Door het succes is er echter momenteel een inschrijvingsstop.
De artsen spreken onduidelijke taal. Vóór het onderzoek geven ze soms een diagnose met
slecht nieuws. Ze maken je bang terwijl dit achteraf totaal overbodig was want de diagnose
was anders.
Het doorsturen naar verschillende artsen is duur.
Graag vooraf een raming maken van hoeveel de kosten zullen zijn.
Als er een prijslijst uithangt bij de dokter of in het ziekenhuis is dit onduidelijk opgesteld.
Graag een boekje opmaken met duidelijke informatie.
De overheid werkt eraan om bij alle medische ingrepen een vast bedrag vast te leggen.
Wat gaat Stad Brugge doen met al deze bemerkingen? Heeft deze bijeenkomst nut?
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Dialoogtafel 3: Drempels voor gezondheidszorg
Voorzitter: Hilde Demuynck
Secretaris: Bieke Vanfleteren

Gespreksronde 1
Inleiding:
Welkom aan tafel over drempels naar gezondheidszorg
Een dialoogtafel over gezondheidszorg vanuit de vaststelling dat Wie in armoede leeft beduidend
meer gezondheidsproblemen en een lagere levensverwachting heeft als wie niet in armoede leeft.
Onze tafel focust op de drempels
We stellen vast dat mensen niet altijd de nodige gezondheidszorg ontvangen. Een aantal drempels
aan de kant van de gezondheidszorg zelf als aan de zijde van de patiënt staan dit in de
weg
– betaalbaarheid
– fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid
– de communicatie
– het afsprakensysteem...
een aantal hiervan worden expliciet besproken aan andere tafels
Wij gaan nog op zoek naar oplossingen voor andere, meer verborgen drempels.
Het vraagt namelijk van de patiënt heel wat vaardigheden om
de juiste zorg te vinden,
te vragen,
te begrijpen
en toe te passen.
Die specifieke vaardigheden noemt men binnen de literatuur ‘health literacy’ of
gezondheidsvaardigheden.
Je bent gezondheidsvaardig als je:
– de nodige kennis hebt en/of de nodige informatie vindt ivm gezondheid en ziekte. (bv toegang
tot internet, een netwerk dat je bijstaat, info die je opneemt via radio of het lezen van artikels,
inzichten geleerd op school, enz...) Het is belangrijk dat je die informatie begrijpt maar je moet
ze ook kritisch kunnen bekijken en weloverwogen keuzes maken (bv: laat ik een operatie
uitvoeren of kies ik voor een andere oplossing)
Dat betekent ook dat je voldoende zelfvertrouwen hebt om vragen te stellen aan de zorgverlener
als je iets niet begrijpt, dat je zelf beslissingen durft nemen en die ook duidelijk kan
communiceren.
– goed kan inschatten wanneer iets wat je voor hebt ernstig is en wanneer je hiermee naar de
dokter of de spoedgevallen moet of wanneer het niet nodig is om extra gezondheidszorg in te
schakelen. Het betekent ook dat je de instructies rond behandeling en medicijngebruik
begrijpt en strikt naleeft.
– weet wat een gezonde levensstijl is en die ook probeert toe te passen. Bv op vlak van wonen,
voeding, beweging, gebruik van verslavende middelen (roken, alcohol, cannabis,…),
stressmanagement, slaaphygiëne,... Je neemt ook deel aan gratis screeningsprogramma’s (bv
borst-, baarmoederhals- en darmkanker, griepvaccinatie, preventief tandartsbezoek,…)
We weten uit onderzoek dat mensen in armoede lager scoren op vlak van
gezondheidsvaardigheden dan de gemiddelde burger.
En we weten ook dat hoe lager je scoort op allerlei gezondheidsvaardigheden hoe slechter je
gezondheid is. Dus moeten we bekijken hoe we deze drempels kunnen aanpakken.
We stellen ons met deze dialoogtafel de vraag wat er nodig is om de
gezondheidsvaardigheden van mensen in armoede te verhogen.
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– Kunnen mensen in armoede hier eventueel zelf iets aan doen? En wat zou dat kunnen zijn?
– En wat kunnen anderen doen? Wij burgers vanuit verschillende hoeken van de maatschappij, wij
gezondheidswerkers en hulpverleners?
Moet ons gezondheidssysteem veranderen, zo ja, hoe zou dat moeten zijn?
Moet het beleid in het algemeen veranderen, zo ja, hoe dan?
We vertrekken voor onze uitwisseling over deze vragen vanuit getuigenissen van mensen die in
armoede leven.
2 personen zouden elk een getuigenis brengen. Helaas is 1 iemand verontschuldigd omwille van
gezondheidsproblemen bij zichzelf en bij haar kinderen. Toch gaan we ook haar getuigenis aan bod
laten komen.
Daarna is het aan jullie om in te haken op deze getuigenissen, om van gedachten te wisselen,
om vragen te stellen, om een eigen inbreng te doen.
De laatste 10 minuten zullen we proberen te formuleren wat er zou kunnen gebeuren,
welke praktijken er goed zouden kunnen werken, enz.
Op de tafel ligt papier en een stift. Die mag je gebruiken om gedurende ons gesprek iets te
schrijven wat je treft, een bedenking, een idee...(rood ronde 1)
Maar we starten met een heel kort kennismakingsrondje: je naam en waarom je hier zit.

Getuige 1:
“Ik was nog heel klein toen ik weggehaald ben bij mijn moeder. Ik leefde daarna een tijdje bij een
tante en ook bij mijn grootmoeder. Ik heb in mijn jeugd ook heel wat instellingen gezien.
Op mijn 16e ben ik via begeleid wonen alleen gaan wonen. Ik trouwde en kreeg mijn eerste kind op
mijn 19e. Uit dat huwelijk heb ik 3 kinderen. Ik werkte in de keuken van een school en in de
opvang. Maar het was een slecht huwelijk met slagen en verwondingen. De scheiding duurde 7 jaar
voor die helemaal rond was en ik hield er een schuld van 21.000 euro aan over. Door de miserie
van de scheiding kon ik mijn werk niet meer aan. Ik kwam bij het OCMW terecht.
In 2011 is mijn jongste kind geboren. Helaas bleek ook de relatie met de vader niet goed. Hij
verblijft momenteel in de gevangenis.
Ik heb doorheen de tijd heel wat verschillende maatschappelijk werkers gehad en mijn uitkering
werd eens 13 maanden geschorst omdat ik onderdak gegeven had aan een vriendin met een
kinderen. Gelukkig heb ik dit via de rechtbank kunnen aanvechten. Met de toelage die ik toen
gekregen heb, heb ik mijn brommer kunnen kopen. Ondertussen krijg ik een uitkering via de
invaliditeit. Na aftrek van woonkost en verschillende afbetalingsplannen voor allerlei schulden hou
ik 150 euro per maand over om van te leven.
Momenteel woon ik in een huis dat in heel slechte staat is en waar ik normaal gezien uitgezet
wordt. Maar er loopt een procedure om het onbewoonbaar te verklaren. Ondertussen ben ik op
zoek naar een andere woning. Hopelijk lukt het me nu om een sociale woning te bemachtigen. Ik
probeer het leven zo positief mogelijk te zien, maar ik sta eigenlijk voortdurend onder stress. Mijn
oudste dochter gaat terug aan het werk, en ik zorg voor haar baby. Haar vriend heeft een
enkelband. En mijn oudste zoon is terug thuis na een collocatie in Beernem. De situatie is heel
moeilijk
Mijn gezondheid is erg slecht. Ik had al problemen met mijn nieren als kind, maar na een accident
ben ik nog eens één nier verloren. Ik heb al verschillende ziekenhuisopnames gehad voor mijn
nieren, en heb ook twee stents.
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Als kind liep ik wegens ernstig misbruik een trauma op dat zowel psychisch als fysisch voor
klachten zorgt.
Ik heb hartritme stoornissen en hyperventilatie aanvallen.
Ik heb ook een slaapstoornis en ben vatbaar voor depressies. Ook hiervoor heb ik al een opname
achter de rug.
Ik heb een slechte rug. In mijn bloed is ook reuma ontdekt en ik heb ook al een maagbloeding
gehad.
Ik heb een goede relatie met mijn huisarts die me zo goed mogelijk helpt. Met mijn jongste
zoontje, die ook heel wat gezondheidsproblemen heeft (voornamelijk van de luchtwegen) kan ik
hier gratis terecht.
Tijdens een opname in het ziekenhuis heb ik een psychiater leren kennen bij wie ik me echt op
mijn gemak voel. Ze werkt ondertussen in Kortrijk. Ik ga minstens twee keer per maand bij haar
langs, en dat voelt telkens alsof er een pak van mijn schouders valt.
Ze heeft me eens 6 maanden willen opnemen omdat ik gecrasht was. Maar na 6 weken ben ik
terug naar huis gegaan omdat ik voor mijn jongste geen blijvende opvang had en de andere
kinderen niet langer achter kon laten.
Het is al heel lang geleden dat ik nog bij een gynaecoloog geweest ben, ik heb er het geld niet
voor.
De nierspecialist zie ik alleen als ik moet binnen gaan omdat de pijn te erg is. Ik weet dat ik meer
zou moeten drinken en een dieet volgen voor mijn hart en nieren, maar dat lukt me niet.
Voor mijn hart regelt de huisarts elk jaar een bezoek aan de specialist. Daarvoor moet ik dan
gelukkig maar 2 euro betalen. Ik heb ook problemen met aderverkalking, voorlopig vooral in mijn
benen, gelukkig nog niet rond mijn hart.
De psychiater heeft me ontspanningstherapie voorgeschreven, maar ik kan dit niet betalen.
Ik zou ook kine nodig hebben voor mijn rug, maar ook dit is te duur voor mij.
Ik neem ook heel wat medicijnen.
Ik heb nu last van mijn hand en zou hiervoor nog eens bij de specialist moeten langsgaan, maar
dan krijg ik waarschijnlijk nog meer medicijnen...”
Getuige 2:
“Ik ben opgegroeid in een gezin met hoogopgeleide ouders. Van mijn 6 tot mijn 18 jaar ben ik
misbruikt door mijn grootvader. Hij bedreigde mij ook met een vuurwapen.
Vanaf mijn 16e ben ik beginnen rebelleren, mijn ouders wisten geen weg met mij. Niemand
geloofde mij, tot mijn vriend op mijn 18e geholpen heeft om het aan te tonen. Ik ben toen moeten
vluchten naar Spanje tot mijn grootvader opgepakt was.
Daarna ben ik verhuisd naar Limburg, de liefde achterna. Ik had door dat misbruik een heel
verkeerde inschatting van mensen en relaties. Eigenlijk was die relatie slecht, maar het duurde een
tijdje voor ik dit inzag. Mijn vriend was heel jaloers en controleerde me constant. Ik mocht niet
gaan werken. Hij heeft mij geslagen maar vooral ook psychisch kapot gemaakt.
Mijn eerste kind is in die periode geboren. Toen hij 2,5 jaar was, is mijn vriend weggegaan. Dat
was een opluchting. Maar mijn zoontje is daarna bij hem thuis zwaar fysiek en mentaal mishandeld
door zijn toenmalige vriendin. Uiteindelijk heeft mijn ex-vriend zelfmoord gepleegd. Mijn zoon
wordt door die familie nog altijd als schuldige aangewezen. Ze beletten hem zelf om het graf van
zijn vader te bezoeken. Hij heeft er (net als ik) Post Traumatisch Stress Syndroom aan
overgehouden.
Ondertussen had ik een nieuwe relatie. Ik kreeg met mijn tweede vriend 3 kinderen, waarvan een
tweeling. Helaas was dit ook een slechte relatie met veel leugens en bedrog. Het oudste kind heeft
autisme. En eén van de tweeling heeft een moeilijke start gehad: tijdens een opname in het
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ziekenhuis omdat hij gestopt was met ademen, heeft hij een stafylokokkenbacterie opgelopen die
zich genesteld heeft in het beenmerg van zijn onderbeen. Dat been heeft een groeiachterstand. Er
staat ons nog een zwaar parcours van operaties te wachten om dit enigszins in orde te krijgen.
Daarnaast heeft hij ook chronische bronchitis.
De hele situatie is mij op een gegeven moment teveel geworden. Ik had al 3 weken aan een stuk
migraine en die is uitgemond in een coma. Ik ben toen meer dan 2 weken in coma geweest, maar
ben daar uiteindelijk toch uit ontwaakt. Ik neem medicatie om die migraine te onderdrukken. Ik
heb het syndroom van HaNDL, waarbij tijdens een migraine aanval sommige lichaamsfuncties
kunnen uitvallen. Dat is erg beangstigend.
Door een val van een trampoline in mijn jeugd heb ik problemen met mijn rug. Aan mijn knieën
heb ik een aangeboren probleem, en al mijn gewrichten zijn hypermobiel, dat betekent dat ik snel
een ontsteking kan hebben.
Ik heb enorm last van endometriose met hevige pijn en bloedingen. Ik had hiervoor medicatie die
bijna volledig werd terugbetaald en die mij goed hielp. Helaas bestaat dat niet meer. De pil die mij
nu kan helpen wordt niet terugbetaald en is veel te duur voor mij. Uiteindelijk zou die
endometriose en mijn baarmoeder verwijderd moeten worden maar ik zie niet hoe ik dat kan doen.
Wie zal er dan voor mijn kinderen zorgen? Mijn ouders springen wel eens in, maar ik kan ze niet
vragen om dit van mij over te nemen. En dan is er nog de kostprijs van de operatie en de
opname…
Mijn hart slaat ook in rust veel te snel, en ik heb vaak last van paniekaanvallen.
Al sinds het misbruik in mijn jeugd ben ik op zoek naar goede hulpverlening. Ik ben bij
slachtofferhulp geweest en bij het CGG, maar heb er nooit echt een weg in gevonden. Het is pas in
2010 dat ik bij het CAW in Limburg iemand gevonden heb met wie het echt klikte. Maar nu woon ik
hier en is het weer zoeken. Gelukkig heb ik 1 keer in de week het mobiel behandelteam dat langs
komt. En ik krijg opvoedingsondersteuning van vzwBinnenstad.
Ik heb nooit een vaste job gehad en leef nu van een kleine ziekte uitkering. De kinderen vergen
heel veel van mij, en ze hebben ook speciale hulp nodig. Ik probeer hen zo goed mogelijk te
ondersteunen en mijn eigen problemen duw ik zoveel mogelijk naar de achtergrond.”
Tafelgesprek:
-

-

-

Dit zijn zeer zware getuigenissen, gaat meer over een multiproblematiek.
De duidelijkste drempel die er is in de gezondheidszorg zijn centen.
Specialisten zien vaak de mensen niet achter het gezondheidsprobleem. Patiënten voelen zich
meer een nummer, specialisten focussen zich minder op de mens.
Brieven van radiologen en/of specialisten worden altijd gesloten mee gegeven met de mensen,
om te overhandigen aan de huisarts. Dit schept wantrouwen. Als patiënt mogen we toch ook
deze info lezen? Ook vaak onbegrijpelijke taal. Zijn afhankelijk van derden om info te
verkrijgen omtrent de eigen gezondheidstoestand.
Er heerst dan ook soms een gevoel van wantrouwen. Mensen worden doorverwezen van de ene
naar de andere dokter zonder goed te weten waarom en over wat het precies gaat. Er heerst
een gevoel van onbegrip.
Het hebben van vertrouwen in een specialist is zeer belangrijk in de gezondheidszorg.
In de medische wereld is het moeilijk je eigen mening te zeggen. Dokters zouden meer moeite
moeten doen om na te gaan of de behandeling echt is wat de patiënt wil.
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Om van een succeservaring te spreken in de gezondheidszorg is een klik met de behandelende
arts noodzakelijk. Ook de bereikbaarheid, begrijpbaarheid en het tijd nemen voor een patiënt
zijn cruciale factoren.
Een multiproblematiek vraagt inmenging van verschillende diensten. Dan is het beter dat je
iemand hebt als het mobiel team die alles coördineert, uitlegt, opvolgt. Dit schept meer
vertrouwen.
Er is algemeen veel te weinig psychologische hulp voorhanden. Ook is de begeleiding veel te
duur.
Als alleenstaande ouder is het soms zeer moeilijk om bij de dokter zelf te komen. Dokters die
ook op huisbezoek gaan, hebben een veel lagere drempel.
De opmerking valt dat het opvalt dat diensten zoals thuiszorg en familiehulp niet bij iedereen
gekend is. Mensen die het nodig hebben vinden deze diensten niet gemakkelijk:
•
Er is een algemene angst voor de betaalbaarheid van (extra)
diensten.
•
Er is ook een soort wantrouwen naar de hulpverlener toe
(afhankelijk van de problematiek)
•
Mensen in kansarmoede laten niet altijd graag diensten toe in
hun persoonlijk leven (eigen territorium/ angst voor
bemoeizucht)
Er is een angst om hun onafhankelijkheid te verliezen, hulp van derden te aanvaarden,
waardoor ze niet snel medische hulp inschakelen.
Er is een angst voor het onbekende, voor de resultaten van onderzoeken, de soorten
onderzoeken.

Gespreksronde 2
Inleiding: zie gespreksronde 1
Getuige 1 en 2: zie gesprekronde 1
Tafelgesprek:
-

-

-

-

-

-

Zeer complex verhaal, maar je hoort dat er iemand was die de afspraken maakte. In functie
van de weg te vinden en de gezondheidsvaardigheden aanleren, heeft mevrouw hulp van haar
huisarts. Dat is niet iedereen gegeven.
Mevrouw krijgt ook het mobiel team aan huis. Je hoort daar veel positiefs van. Mevrouw heeft
lang moeten wachten tot er hulp was, maar nu ervaart ze de hulp als zeer positief.
Het valt Angelino op dat mevrouw haar 6 maanden durende opname in het ziekenhuis heeft
moeten reduceren naar 6 weken omdat het financieel niet haalbaar was. Zeer erg. Je blijft in
dezelfde cirkel stagneren. Om uit de cirkel te geraken is het belangrijk dat een opname
effectief is. Het vroeger stop zetten van de behandeling is niet aangeraden om uit de ervaren
problemen te geraken.
Jan (huisarts) zegt dat mevrouw het tegendeel heeft bewezen door aan te tonen dat ze
effectief er weer tegenaan kon na 6 weken. Mevrouw is over de drempel geraakt. mits hulp
heeft ze de weg gevonden.
Hoe heeft ze de weg gevonden? Huisarts leren kennen 3 jaar geleden door toeval. Haar vorige
huisarts is gestopt en zo kwam ze bij haar huidige huisarts terecht. Er is een goeie klik tussen
de getuige en haar huisarts.
Het mobiel team heeft de getuige leren kennen dankzij haar opname in het psychiatrisch
ziekenhuis in Kortrijk en haar vriendin. Tijdens de opname werd de hulp van het mobiel team
geregeld. Het maand nadien werd de hulpverlening door hen reeds opgestart.
Jan merkt op dat het positief is dat mevrouw deze hulp dan ook aanvaardt. Vele mensen die
ook uit psychiatrische hulpverlening komen aanvaarden geen hulp van het mobiel team. Vaak
staan deze mensen voor gesloten deuren.
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De getuige merkt op dat dit ook zo was bij haar in het begin. Het vertrouwen is nog niet
aanwezig. Meestal proberen mensen in kansarmoede problemen zelf op te lossen of hulp te
vragen in het eigen netwerk.
De opname van de getuige werd na 6 weken stop gezet. Dit omwille van de thuissituatie. Haar
16-jarige dochter moest zorgen voor de jongere broertjes en dat ging niet meer.
Mevrouw heeft zich eigenlijk wat weggecijferd voor haar kinderen, merkt iemand rond de tafel
op.
Jan haalt aan dat dit iets is dat hij vaak ziet in zijn praktijk. Meestal zorgen moeders eerst voor
de kinderen en dan pas op zichzelf.
De opname van de getuige was een verplichte opname. Nog net geen collocatie, maar het
scheelde weinig. Mevrouw kon niet meer en was 22 kg vermagerd in korte periode.
Een andere hulpverlener merkt op dat je dikwijls mensen tegenkomt in de praktijk die de hulp
niet willen aanvaarden. Meestal geven de hulpverleners het dan op onder het mom van “ze
willen niet”. Eigenlijk toont deze situatie dat je als hulpverlener dit zou moeten kunnen
overstijgen. Inzien dat het niet altijd is van “niet willen”, maar van niet kunnen (financieel,
vroegere ervaringen enz. ..)
De getuige haalt aan dat ook haar huisarts heeft moeten aandringen. De getuige kon vaak
geen visites bij de dokter betalen. Ze heeft ook eens 13 maanden zonder inkomsten gezeten.
De dokter bleef aandringen en kwam op bezoek bij haar thuis met gratis medicatie. Zo is de
vertrouwensband ontstaan.
Dankzij die vertrouwensband heeft de getuige andere stappen genomen, die ze anders niet zou
hebben genomen.
Uit dit verhaal hoort Angelino dat deze huisarts het menselijke deel van de situatie heeft
voorgenomen. Dit maakt een groot verschil. Sommige mensen geven aan dat ze zich een
nummer voelen, niet serieus genomen of niet als mens worden gezien?
Jan zegt dat dit meestal zo is dat huisartsen persoonlijker zijn dan specialisten. Na een bezoek
bij een specialist is het belangrijk dat je nog eens op bezoek gaat bij je huisarts. Dit om alles
nog eens stap voor stap te overlopen.
Zijn specialisten dan hopeloze gevallen? Neen Jan zegt dat specialisten meer bezig zijn op hun
niveau?
Er wordt besloten dat het afhangt van persoon tot persoon. Met de 1 klikt het beter dan met de
ander. Dat is niet bij dokters alleen
Een deelnemer werkt voor de mantelzorgvereniging. Hij vraagt zich af waar de getuige kracht
haalt om verder te doen? De getuige zegt dat dit haar kinderen zijn.
Welke raad zou de getuige geven aan hulpverleners? Er zijn, een babbeltje slaan en hen helpen
bij verschillende zaken.
Kortom, het menselijke staat voorop. Men wilt zich geen nummer voelen.
Jan zegt dat er ook een openheid moet zijn naar de hulpverlener. Als een patiënt naar de
praktijk komt en de dokter stelt vragen, maar de patiënt geeft weinig info omtrent de context,
dan kan de dokter dat niet weten?
Een deelnemer vraagt of huisartsen opgeleid zijn om vragen te stellen omtrent de context.
Jan komt uit de tijd waar huisartsen nog veel op huisbezoek gaan. Zo moeten ze niet veel
vragen stellen rond de context want ze zien de context zelf.
Haar zoon heeft een andere collega. Haar zoon komt uit een collocatie uit Beernem. De getuige
haalt aan dat zijzelf liever een vrouw heeft als hulpverlener. Maar ze vindt hen goede
huisartsen. Soms komen ze zelfs onverwachts.
Dus eigenlijk is het gaan naar de huisarts in plaats van dat huisartsen naar huis komen ook
een drempel? De getuige geeft aan dat dit zo is. Het wachten in de wachtzaal, afspraken
maken enz…
Bellen naar de huisarts is ook een drempel haalt iemand aan. De getuige zegt: “wij zijn geen
bellers”. We hebben er ook het budget er niet voor.
Jan zegt dat velen sms’en sturen in plaats van bellen. Zo zie je dat mensen geen belwaarde
hebben.
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Bestaat er geen tegemoetkoming in huur voor mensen die op de wachtlijst staan voor een
sociale woning? De huursubsidie bestaat inderdaad, maar pas na 3 jaar.
De getuige haalt ook aan dat ze vroeger al haar kinderen bij haar had en dat ze eigenlijk 5
slaapkamers nodig had in een sociale woning. Het probleem is dus dat ze een te groot huis
nodig hadden.
Nu slapen er 3 kinderen op 1 kamer, maar dat mag niet volgens de getuige.
Jan kent een groot gezin dit een grote sociale woning hadden. Ondertussen zijn de kinderen uit
huis en woont die mevrouw nog alleen in dat grote huis. Dit is ook niet meer logisch hé.
De voorzitter haalt aan dat we met gezondheidszorg op alle domeinen terecht komen. Toch
wordt er beslist om het gesprek rond wonen stop te zetten en ons opnieuw te focussen op de
drempels in de gezondheidszorg
Iemand vraagt of mevrouw nog een maatschappelijk werker heeft die kan uitzoeken of ze recht
heeft op huursubsidie.
De getuige haalt aan dat ze haar papierwerk niet zelf doet. Ze kan niet goed lezen en
schrijven.
Iemand haalt aan analfabetisme ook een grote drempel is.
Haar oudste zoon heeft een beperking en is voor alles aangewezen op hulpverleners. Dankzij
de huisarts is haar zoon opgenomen geweest in Beernem.
Iemand die werkt voor dienst ondersteuningsplan haalt het belang aan van het netwerk. Zowel
professioneel als natuurlijk. Een persoon met een beperking heeft baat bij zo’n netwerk om een
hulpverleningsproces mee richting te geven. Wat kan werken, wat kan niet werken voor die
persoon. Het is dus belangrijk dat hulpverleners de context toelaten om mee na te denken over
het hulpverleningsproces.
Zou het helpen voor de getuige dat er 1 persoon zou zijn die haar zou ondersteunen in alle
stappen die ze zet in haar eigen hulpverleningsproces.
De getuige heeft zelf 2 personen die dit doen. Iemand van Ozon en iemand van het mobiel
team. Vroeger was er slechts 1 persoon, maar dit werd te zwaar. Sinds een jaar is er iemand
bij gekomen. Ze is blij met de hulp van het mobiel team.
Toen de getuige nog bij het OCMW zat had ze ook daar een maatschappelijk werker. Ze heeft
er 5 of 6verschillende gehad door allerlei omstandigheden. Met sommige klikte het goed, met
andere minder.
Iemand haalt aan dat bepaalde mensen afhankelijk van hun problemen verschillende
hulpverleners hebben. Deze mensen geven ook aan dat dit te veel is en zeer belastend is. “Er
komt altijd wel iemand aan onze deur”
De getuige zegt dat dit nodig is om hun situatie aan te pakken.
Er wordt aangehaald dat de hulp beter gecoördineerd kan worden. Vaak weten hulpverleners
niet van elkaar af.
De getuige ervaart dit minder. Vooral 2 mensen zijn bij haar op verschillende terreinen actief.
De 2 hulpverleners gaan vaak in overleg met elkaar, maar werken op 2 aparte diensten. Ozon
is betalend, terwijl het mobiel team volledig gratis is.
De getuige is bij Kadans (nu samengesmolten met OZON) terecht gekomen toen ze 13
maanden zonder inkomen zat. Dit via vrienden.
Is er een hoofdverantwoordelijke voor de coördinatie van de hulpverlening bij de getuige? Vb
iemand van het CAW? Neen.
Eigenlijk wordt er gezegd dat de hulpverlener een belangrijke taak heeft in het opnemen en
aanleren van de gezondheidsvaardigheden. Maar ook de hulpvrager heeft hierin een
belangrijke rol.
Stel dat de 2 hulpverleners die bij de getuige over de vloer komen 2 maanden zouden
uitvallen. Kan de getuige de opgedane kennis in verband met de gezondheidsvaardigheden
omzetten in de praktijk en die periode zelfstandig opvangen? De getuige stelt dat de hulp
levenslang is en dat ze niet meer zonder die hulp kan.
Worden er dan vaardigheden aangeleerd in het hulpverleningsproces? Assertiviteit wordt
aangehaald als voorbeeld. Een patiënt kan misschien zeggen dat ze een bepaalde behandeling
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niet wil, maar indien ze de context er niet bij vertellen kan de behandelende arts geen acties
ondernemen.
Jan haalt aan dat het beter is om je kwetsbaar op te stellen bij een dokter. Anderen halen aan
dat dit verre van evident is.
Is de financiële kant van de gezondheidszorg de grootste drempel? De financiële context wel.
Jan haalt aan dat de huisarts eigenlijk gratis is, maar vanaf er meerdere onderzoeken nodig
zijn, een behandeling moet worden opgestart, stuiten ze op de financiële moeilijkheden.
De getuige haalt aan dat haar arts soms met gratis medicatie over de vloer kwam. Soms
betaalt de huisarts de medicatie. Dit komt omdat de getuige eerlijk was over haar context. Ze
heeft dit gedaan omdat ze niet anders kon. Ze had medicatie nodig voor haar kinderen.
Sommige mensen geraken niet bij de dokter uit angst. Angst voor behandeling enz.
Iemand van een armenvereniging haalt aan dat niet alle dokters gratis medicatie (kunnen)
geven. Ook haalt hij aan dat een gezin op voorhand weet hoeveel hij zal moeten betalen bij de
dokter. Bij de apotheek is dit niet zo. Je weet nooit aan hoeveel geld je zal liggen. Het bedrag
dat je nodig hebt in de apotheek houdt in dat andere zaken niet zullen kunnen worden betaald.
Jan herinnert ons aan de nieuwe wetgeving waarin er werd beslist dat elke dokter maar
1staaltje per jaar krijgt van een bepaald medicijn. Uitdelen van gratis medicatie is dus niet
gemakkelijk.
Dokters verzamelen de gratis medicatie van mensen die overlijden of medicatie terug geven
aan de dokter.
Het gezondheidssysteem op zich op de eerste lijn is betaalbaar, maar daar stopt het.
De openheid en het vertrouwen van de patiënt naar de huisdokter toe is belangrijk. Een
huisdokter kan bijvoorbeeld de derde betalersregeling inschakelen vanaf iemand 3 maanden
werkloos is. Als patiënten dat niet zeggen, kan de huisdokter dit niet weten.
Een lid van een armenvereniging haalt aan dat het ook belangrijk is in de andere richting. De
huisdokter kan zelf ook stappen ondernemen om elkaar te leren kennen. Vb huisbezoeken
doen.
Als dokter kun je zien aan het klevertje dat er iemand recht heeft op verhoogde
tegemoetkoming. Maar dit zegt niet alles. Vb: je moet in vele gevallen zelf contact opnemen
met de mutualiteit om te laten onderzoeken of je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming.
Ook heeft verhoogde tegemoetkoming niet altijd te maken met armoede.
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Dialoogtafel 4: recht op basisinformatie en -zorg

Voorzitter: Kathleen Coen en Kelly Verougstraete
Secretaris: Syvrine Boddin

Getuigenissen:
Getuigenis Jef, VZW Sock + samenvatting door voorzitter
Getuigenis Pierre, Dokters van de wereld + samenvatting door voorzitter
Gespreksronde 1
Mensen die in de illegaliteit leven kunnen moeilijk een beroep doen op de gezondheidszorg.

De persoon in de getuigenis van Jef was niet repatriërbaar.
Wat wordt de status van deze persoon?
è Ze komen op straat terecht, bestaan niet meer, blijven in de illegaliteit.
Er zou een oplossing moeten zijn.
Geen asiel zelfs?
è Ze moeten nieuwe elementen in hun dossier kunnen aanbrengen om een nieuwe
asielaanvraag te kunnen indienen. Kunnen ze dat niet, dan kunnen ze niet opnieuw asiel
aanvragen.
Ze hebben enkel recht op dringende medische hulp. Het is een zeer moeilijke situatie, zelfs
met verslagen van dokters, psychologen, … .
Bijkomend: Wordt een aanvraag geweigerd en krijgen ze een negatieve beslissing, dan
moeten ze het land uit. Bangladesh (land van herkomst persoon getuigenis Jef), weigert
mensen terug binnen te laten. België heeft niet met alle landen een overeenkomst m.b.t.
repatriëring.
Kunnen ze een eigen burger weigeren?
è Ja, meestal weigeren ze omdat een persoon zijn identiteit niet kan bewijzen.
•
Hoe vraag je dringende medische hulp aan?
è Via het OCMW – mensen moeten eerst toelating krijgen van het OCMW en dan pas kunnen
ze naar de dokter gaan.

Link naar daklozen: zij zitten vaak in dezelfde situatie, nl. geen papieren, op straat,
aansluiting bij de mutualiteit niet in orde, … .
Dakloze is toch een burger van België?
Ø

Iemand geeft aan een dakloze in huis genomen te hebben.
Deze persoon heeft psychische zorg nodig, maar er is geen plaats in de instellingen
è ook een prangend probleem.
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•
Uitputten rechten:
Organisaties kunnen de mensen die het echt nodig hebben, soms moeilijk bereiken om te helpen
met het uitputten van hun rechten.
è Soms willen ze niet bereikt worden.
èSchriftelijke communicatie haalt niet veel uit (begrijpen het niet, lezen het niet, … ).
De Bond Moyson organiseerde een project om van deur tot deur te gaan bij deze mensen.
Er is heel veel energie in geslopen en toch hebben ze uiteindelijk niet zoveel mensen kunnen
bereiken.
Meer input dan outcome.
Het is een probleem aan beide zijden.
è Info waar mensen recht op hebben, kan ook via verenigingen waar armen het woord
nemen bij de juiste mensen terechtkomen.
è Er is niet genoeg basisinformatie die doorsijpelt naar de organisaties/ de mensen die
deze info nodig hebben.

ð

Dit is niet evident, maar mensen weten niet wat ze moeten doen, het is te ingewikkeld.

Automatische rechtentoekenning:
Sommige categorieën mensen krijgen bepaalde rechten al automatisch toegekend, maar soms
moet extra informatie aangeleverd worden zoals bv. fiscale gegevens.
De Belgische staat heeft deze toch?
Deze zijn vaak niet up-to-date (jaar oud).
Bijkomende gegevens verzamelen is niet gemakkelijk voor mensen, maar ook voor professionelen
is dit niet evident of zelfs helemaal onmogelijk (Wet op de Privacy).

Recht op basisinformatie, ook voor illegalen.
Het is zeer moeilijk om deze mensen te vinden.
Organisaties die met deze mensen werken, hebben vaak betere contacten.
è Zijn er mogelijkheden om deze mensen beter te bereiken (via dit soort organisaties?)?
è Zijn er drempels die kunnen verlaagd worden naar mutualiteiten, OCMW, CAW, …?
ð

In Inloophuis ’t SAS is een antennepost van Dokters van de Wereld voor mensen uit de
nachtopvang, cliënten van ’t SAS, … .
•
Zij voorzien op een zeer laagdrempelige manier basiszorg.
•
Ook zij bereiken moeilijk mensen. Vaak hebben ze andere zorgen, nl. bed, eten,
….

ð

De mensen vinden de weg niet, weten niet waar ze moeten zijn.
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ð

Angst bij illegale mensen: verlies papieren + komen naar hier met het idee geholpen
te worden en zien dat het hier een zeer ingewikkelde constructie is.

ð

Wij, hulpverleners, moeten ook duidelijk maken dat het een wederzijds verhaal is.
Hulpverleners moeten, ondanks problemen die er zijn, ook op hun (potentiele) cliënten
kunnen rekenen.

Mogelijke antwoorden op drempels:
ð

ð

Angst wegnemen. Er zou voor illegalen, daklozen, … een plaats moeten zijn waar ze
tot rust kunnen komen en kunnen nadenken over hun toekomst. Huizen van vrede? ->
enkel voor mensen die erkend zijn.
CAW’s kunnen een grote rol spelen want zij bieden een zeer brede zorg aan.

Wat met (niet dakloze) Belgen in armoede? Hebben zij problemen m.b.t. toegankelijke zorg?
è Ja, ondanks de mogelijkheden die er zijn (zoals bv. het wijkgezondheidscentrum - in WGC
ook wel drempels (verplichte inschrijving, enkel inwoners St-Pieters en Christus Koning, …
)).
o Ze vinden de weg niet altijd.
o Ze moeten geholpen worden.
o Derdebetalersregel is er, maar vaak moeten mensen er eerst om vragen bij de
huisarts.
o Verhoogde tegemoetkoming is een plicht van de huisarts om toe te passen. Wordt
bij een aantal categorieën mensen automatisch toegekend, maar niet bij iedereen –
cf. eerdere verslaggeving boven.
•
Mensen met een verhoogde tegemoetkoming hebben recht op de sociale
derdebetalersregel.

Waarom komt hetgeen die reglementair voorzien is, niet altijd bij de doelgroep terecht?
Wat kan het beleid doen zodat mensen weten waar ze recht op hebben?
Is dit ook niet interessant voor hulpverleners in eerstelijnszorg?
Zou er voor hulpverleners niet beter een draaiboek zijn met de rechten waarop mensen een
aanspraak kunnen maken, waarop moeten zij de aandacht kunnen vestigen?

Gespreksronde 2
Getuigen: zie gespreksronde 1
Tafelgesprek:
Gezondheid als basisrecht.. er zijn drempels, er is onwetendheid, … .
Hoe kan het beleid ervoor zorgen dat mensen weten wat hun rechten zijn (verhoogde
tegemoetkoming, derdebetalersregeling, … )?
Verwijzing naar ronde 1 – project Bond Moyson. Zij hebben zelf kwetsbare mensen opgespoord
zodat ze hun rechten kunnen uitputten.
Wat is een goed beleid om mensen, die nu hun rechten niet uitputten, te bereiken?
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è Eerst moet de angst weggenomen worden van mensen m.b.t. de hulpverlening – bv. ‘ze
gaan mij aangeven omdat ik illegaal ben’.
è Er moet veel meer info via de verenigingen gaan.
•
è Automatische rechtentoekenning -> zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk.
ð

•
ð
•

Middelen beperkt -> doelgroep verkleinen. Enkel voor mensen die er echt nood
aan hebben.
Mensen in de verenigingen zijn meestal al mensen die de weg naar de hulpverlening al
wat kennen.
We moeten de mensen bereiken die geen netwerk hebben.
Er is heel wat data beschikbaar om dit mogelijk te maken.
! Ook instanties botsen op grenzen – zij kunnen niet beschikken over alle info door de
wet op de privacy, bruikbaarheid gegevens, … .
•
•
èèHet gaat vooral over mensen informeren over hun rechten!
•

Veilige omgeving voor mensen in de illegaliteit:
Er moet een veilige omgeving zijn, waar illegale mensen terecht kunnen en nadenken over hun
toekomst. Een veilige plek waar ook de overheid die veiligheid toestaat.
Ze moeten daar ook de informatie krijgen m.b.t. hun mogelijkheden, rechten, … . Niet via
politie, OCMW, … , maar via NGO’s.
Doordat de mensen illegaal zijn, echter niet veel mogelijkheden.
Instanties kunnen ook niet buiten de lijntjes lopen.

Het erkennen van een veilige plaats voor mensen in de illegaliteit moet ook door de
maatschappij gebeuren. Er is veel onverdraagzaamheid t.o.v. vluchtelingen, ondanks onze eigen
geschiedenis.
Onze maatschappij wordt harder. Er is steeds minder solidariteit.
è Als mensen elkaar leren kennen gaat het vaak beter – cf. Stubbekwartier. Er wordt een
band gecreëerd.
è Buurt belangrijk om draagvlak/warmte te creëren in onze samenleving.
è Spontane, kleine initiatieven van solidariteit zijn heel significant. We hopen dat deze
kunnen uitdeinen naar de rest van de bevolking.
è De solidariteit met de ‘buitenwereld’ bedreigt de solidariteit tussen de mensen in het
land.
Mensen van vreemde origine moeten ook regels volgen, wachttermijnen en procedures
doorlopen. Onze eigen bevolking, is hier vaak niet van op de hoogte. Als dan iets
toegekend wordt, dan stoot dit vaak op verzet bij onze burgers.
ð Het systeem van de hulpverlening naar bv. vluchtelingen toe, moet beter uitgelegd
worden aan iedereen. Op die manier kan er misschien meer begrip komen van de
bevolking.
ð Er heerst bij onze eigen bevolking ook een verkeerde perceptie over hulp. Mensen
hebben soms moeite om hetgeen waar ze recht op hebben, te leren aanvaarden.
ð Het is ook een verhaal van burgerrechten vs. mensenrechten. Er is soms een
spanning tussen beide. Mensenrechten zijn universeel, maar worden soms
ondergeschikt aan de burgerrechten.
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Verklaring van Marrakesh – landen engageren zich vluchtelingen te vrijwaren van
geweld, toegang gezondheidszorg en psychologische hulp,… .
•
Bepaalde partijen creëren onrust door het belichten van bepaalde zaken in
negatieve zin.
Voldoende en correcte informatie is belangrijk om een evenwichtig verhaal te
krijgen.
Dat moet al op school beginnen.
o

ð
•

Welke problemen ervaren mensen in armoede m.b.t. het verkrijgen van basisinfo over
hun rechten? Welke drempels kan het beleid wegnemen?
è Info die beschikbaar is, is vaak te moeilijk.
o Vroeger konden de mensen terecht bij ‘Wablieft’ die alles eenvoudig uitlegde, ook
voor anderstaligen. Alles moet in duidelijke en begrijpbare taal aan vluchtelingen,
mensen in armoede, … worden duidelijk gemaakt - een sociale tolk.
o Een buddysyteem is mogelijk een goeie oplossing.

è Drempel om naar hulpverlening te gaan, bv. huisarts.
o Naar de dokter gaan, vormt vaak een drempel – gezagsvolle persoon. Gevolg, gaan
niet naar de dokter en stellen gezondheidszaken uit of minimaliseren de
problemen.
o Gaan sneller naar het ziekenhuis dan naar de huisarts
o Er zou ook bij de huisarts een vertrouwenspersoon/vertrouwensband moeten zijn.
o De huisarts verwijst soms ook door. Mensen in armoede laten een doorverwijzing
vaak aanslepen. Er zijn voor hen andere problemen die prioriteit krijgen. Ze
hebben soms de moed of de middelen niet om een doorverwijzing naar behoren op
te volgen.
•
Specialisten zijn duur.
o Dokters en specialisten geven een uitleg die te moeilijk is.
o Er zou via de artsenverenigingen ook voor deze problematieken meer aandacht
moeten komen.
•
èèMensen moeten zich veilig en goed voelen vooraleer men naar de hulpverlening
kan stappen.
•
è De meeste burgers kennen hun rechten niet.
o Moest de modale burger zelf meer geïnformeerd worden, zou de informatie
misschien sneller doorsijpelen naar anderen. Ook naar de mensen die door de
mazen van het net vallen.

Mensen in de illegaliteit hebben recht op dringende medische hulp. De organisaties van
getuigen Jef en Pierre proberen dat recht mee te helpen invullen. Krijgen ze hiervoor
middelen?
Pierre:
è Sponsoring, giften, … geen structurele subsidies.
è Meeste medewerkers zijn vnl. vrijwilligers.
Ze nemen ergens een opdracht van de overheid over.
è Zolang de overheid haar opdracht niet vervult, zullen zij het doen;
Jef:
Gelijkaardig. Proberen middelen te verzamelen via lezingen, … .
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De mensen die ze opvangen moeten eten, zich onderhouden, … .
De mensen die ze opvangen, bestaan echter niet voor de overheid.
In principe hebben ze dus een zeer groot huishouden, zonder de juiste fondsen.
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Dialoogtafel 5: Patiëntenrechten
Voorzitter: Kaat Decuypere
Secretaris: Fabienne Angelet
Inleiding:
Verwelkoming en inleiding door de voorzitter Kaat Decuypere. De focus ligt op de kennis van
basisrechten, automatische rechtentoekenning. Op de tafel liggen 2 bladeren waar elke deelnemer
informatie kan neerschrijven of kernwoorden die belangrijk zijn.
Gespreksronde 1
Getuige:
“Ik ben begin mei opgenomen via spoed om 3 uur 's nachts. Ik had hevige pijnen en begon te
dolen. Een dokter kwam langs en onderzocht mij niet. Ik zei hem 'Ik ben alleen en voel me
angstig'. Hij verwees me naar de neuroloog, maar die was dan niet aanwezig. Hij vroeg me welke
medicatie ik nam, ik toonde mijn voorschriften, die ik die dag van de huisdokter gekregen had. 'Dat
is goed', zei hij, 'neem een pilletje extra en kom morgen terug naar de neuroloog'.
Ik vroeg om opgenomen te worden wegens mijn angstaanvallen, maar men zei dat dit onmogelijk
was en raadde me aan om een taxi te nemen. Ik kon géén verdere vragen stellen en er was ook
niet gevraagd als ik wel die pillen ter beschikking had. Om 5 uur ben ik dan vertrokken met de
taxi naar huis.
De volgende dag ben ik met de bus teruggekeerd naar het ziekenhuis om de neuroloog te zien. Hij
vroeg : 'Heb je hoofdpijn'. Ik antwoord 'ik voel me slecht en angstig' en ik word naar de MRI
gestuurd, alhoewel ik een neurostimulator heb. De verpleegster van MRI vult de papieren in en
zegt uiteindelijk 'Met een stimulator mag je daar niet in'. De dokter, die nochtans het dossier voor
zich liggen had, had mij hiervan niet verwittigd.
Zo moest ik terug naar huis en opnieuw 2 maanden wachten voor een afspraak met de neuroloog.
Maar dit heb ik niet gehaald, want begin juni lag ik al terug in het AZ wegens ondraaglijke pijn. De
verpleger die al lang probeerde mijn stimulator juist af te stellen, slaagde daar niet in. Hij zei me
dat ik teveel klaagde over mijn ongemak en dreigde ermee alles te laten verwijderen op mijn
kosten... Ik voelde dat ik niets meer mocht zeggen. Er was gelukkig een vrouwelijke collega, die
nog eens wilde proberen en haar lukte het wel.
Ik bleef dan wel 14 dagen in het ziekenhuis omdat men naar een verklaring zocht voor mijn
gewichtsverlies van 20 kilo. Daarom ging men een maag- en darmonderzoek doen. Ik werd
hiervoor tweemaal volledig klaargemaakt en mocht dus ook tweemaal heel de dag niets eten. Dit
onderzoek werd tweemaal uitgesteld, omdat het niet dringend was. De laatste dag van mijn
opname kreeg ik een brief dat ik in eind augustus nog eens moest terugkeren voor dit maag- en
darmonderzoek.
Diezelfde dag van mijn ontslag kwam de neuroloog nog eens langs om te zeggen dat ze niets meer
konden verder onderzoeken, omdat er al een stimulator geplaatst was. Er had eigenlijk een MRIonderzoek van het bovenlichaam moeten gebeuren voor de stimulator werd geplaatst.
Ik voelde me vreselijk ontmoedigd omdat er in die 14 dagen opname eigenlijk niets gebeurd was.
Ik had willen naar de ombudsdienst stappen, maar had hiervoor de kracht niet en vreesde dat ik de
stempel van een vroegere verslaving op mij zou krijgen.
Eind augustus en in de loop van september ben ik nog 5 keer naar het ziekenhuis geweest voor dit
maag- darmonderzoek, maar dit is telkens niet doorgegaan (waarbij 1 keer terecht, omdat ik op
dat moment niet in staat was om dit onderzoek te ondergaan...).
Bij heel deze geschiedenis voel ik me heel onheus behandeld en heb ik het gevoel dat je als patiënt
weinig rechten hebt en afhankelijk bent van beslissingen over onderzoeken, waar je geen weet van
hebt en ook geen verweer tegen hebt...”
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Tafelgesprek:
-

-

-

-

-

-

-

Mensonwaardig, geen steun, getuige had de kracht niet om naar de ombudsdienst te gaan, hij
kreeg een stempel 30 jaar terug en blijft dit tot op vandaag meeslepen.
Evi (ombudsdienst) benadrukt dat de ombudsdienst kan luisteren en een bemiddelende functie
kan innemen maar niet zal oordelen.
Iedereen heeft een medisch dossiers en de dokters kunnen dit elektronisch dossier inkijken
indien zij toegang hebben tot dit systeem.
De rechten van de patiënt zijn zo breed en kort als de persoon zelf wil, de ombudsdienst gaat
nooit een oordeel vellen en gaat geen individuele situaties onderzoeken. Het is niet zo dat ze
bepalen wat goede gezondheid is.
Getuige heeft nooit het gevoel gehad dat er informatie was rond zijn rechten. De arts
oordeelde in zijn geval dat er geen plaats/tijd was in het AZ en werd naar huis gestuurd en
voelde zich verloren.
Nooit heeft een verpleger hem wegwijs gemaakt in wat zijn rechten waren en waar hij
eventueel terecht kon met zijn vragen. Het is belangrijk dat hij weet wat wel of niet kan
gebeuren en waarom.
Lange wachttijden gelden voor iedereen, maar bij getuige gaf dit het gevoel dat hij niet
belangrijk was en dat die lange wachttijden er waren omdat hij uit een kwetsbare groep komt.
Hoe kan men de rechten terugvinden? Waar opzoeken?
Tijdschrift Uilenspiegel, tijdschrift die wordt uitgegeven door een vereniging voor geestelijke
gezondheidszorg, patiënten en ex-patiënten. Hier worden de rechten van de patiënt in
opgenomen, het kost 5 euro en om de drie maanden ontvang je een boekje per post.
https://www.uilenspiegel.net/
De rechten van patiënt omvat niet wat de patiënt zelf wil, maar belangrijk is dat hij weet wat
wel of niet kan gebeuren en waarom.
Is dit herkenbaar voor de groep?
Een feit is dat de communicatie heel belangrijk is en een goed medisch dossier. Er moet een
wisselwerking zijn zodat de patiënt uit zijn ‘kot’ komt.
Een getuigenis van iemand uit de groep:
“Ik had een psychische kwetsbaarheid en had/heb vaak maagpijn en het blijkt een niet erkende
fysische ziekte te zijn. Ik ben in spoed opgenomen en ben op moment ambulant
terechtgekomen. Eigenlijk had ik liever een psychiater gevraagd/gekregen. Het zou mooi zijn
dat als je op de spoed terecht komt, dat ze jou dossier kunnen inkijken en respecteren, dan
weten ze wat je nodig hebt en welke bijwerkingen je eventueel hebt.”
Men vraagt haar hoe het komt dat zij een goede begeleiding kreeg en een ander niet.
“Ik heb goede dokters en psychiaters die mij begeleiden. De dokter en begeleiding is zeer
belangrijk en kan deels verkregen worden door goede communicatie. Alles bij mij ligt
schriftelijk vast: zelfbeschikking, euthanasie, er is goede communicatie met mijn begeleiders
en er is hierdoor minder/geen stress.”
Wat kan de ombudsdienst betekenen?
Aankaarten dat wat erkend is en wat niet, ombudsdienst kan dat niet bepalen.
Rechten van de patiënt is tot daar en niet verder.
Los van wachttijden, niet comfortabel (Getuige).
Thema medisch dossier
Toegang krijgen tot het dossier moet voor alle dokters noodzakelijk zijn. Maar er is nog veel
onduidelijkheid hieromtrent.
Er is een congres geweest in het federaal parlement, er zijn concrete voostellen afgegeven aan
de beleidsmakers van Maggie De Block. Maar wat met de privacy van de mensen?
We willen niet moeilijk doen maar er is de schrik dat patiënten met een tijdelijke diagnose een
andere kijk krijgen op hun toestand. Er is nog veel denkwerk en ook naar privacy toe niet
evident om alles in een puzzel te krijgen.
Elk ziekenhuis heeft zijn eigen programma, netwerk federaal technisch niet geschikt om dit te
verwerken.
In ideale wereld, belangrijk dat ieders elektronisch dossier te zien is.
De verschillende netwerken zijn niet op elkaar afgestemd. Het staat dus duidelijk nog niet op
punt, terwijl de mensen het wel al verwachten dat het mogelijk is.
Sommige patiënten willen dit ook niet dat iedereen in zijn dossier kan kijken, er moet
toestemming worden gegeven! Op vandaag kan de dokter niet alles zien in dossier.
In Brugge hebben we twee ziekenhuizen met verschillende netwerken, op termijn moet het zo
zijn dat ziekenhuizen 1 netwerk krijgen! Ze zijn ermee bezig. Ondertussen is dit een probleem
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voor de patiënten en zorghuizen. Bijkomend probleem is dat ook niet alle huisartsen met een
elektronisch dossier willen werken.
Een deelnemer vraagt of iemand met financiële problemen anders wordt behandeld?
Getuige antwoord dat hij dit niet zo heeft ervaren. Hijzelf is 3 dubbel verzekerd.
Evi benadrukt dat een verzekering (mutualiteit) er is ter bescherming van de mensen, indien
niet in orde met mutualiteit is (ziekenhuis)factuur niet te overzien!
Indien een patiënt opgenomen wordt zonder mutualiteit moet dit eerst in orde gemaakt
worden, bijkomende verzekering is keuze van de patiënt zelf. Dringende medische zorg kan
niet geweigerd worden.
Evi is gemakkelijk bereikbaar als ombudsdienst in het ziekenhuis. Het grote verschil met de
Vlaamse ombudsman is dat deze standpunten kan innemen, maar een ombudsman van een
ziekenhuis kan dit niet, zij geven aanbevelingen maar nemen geen standpunt.
Evi zegt dat ze geen uitspraak doet over medische fouten. In gans Vlaanderen zijn er
verschillende ombudsmannen maar eigenlijk is bemiddelaar een beter woord.
Er was een workshop in parlement rond communicatie, verzoening, niet fout of juist,
ombudsman moeilijk statuut. Accent op communicatie en bemiddeling. Er zijn nog geen
specifieke opleidingen voor ombudsmannen.
Ideaal zou zijn om lokaal een netwerk te hebben waarbij iedereen met elkaar kan
communiceren.

Website over patiëntenrechten:
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/156743-patientenrechten-in-belgie.html
Ook Leif west-Vlaanderen kan veel info geven:
https://www.levenshuis.be/leif/
Gespreksronde 2
Getuige: zie gespreksronde 1
Tafelgesprek:
-

-

-

-

Herkenbare situatie?
De beperkte communicatie is eigenlijk in dit verhaal gelijkaardig als in de andere
dialooggroepen. We merken dat jongere generatie artsen meer tijd nemen voor de patiënt, ze
krijgen tegenwoordig een andere opleiding, meer gericht op communicatie, het welzijn en het
menselijke aspect. Jonge generatie artsen zijn er voor de patiënten, zelfs al is er druk en
stress.
Verhaal van de getuige is niet aanvaardbaar, onderzoeken moeten gebeuren in belang van de
patiënt. Type behandeling hangt af van patiënt tot patiënt.
Dossier kan en moet geraadpleegd worden.
Mensen worden mee mondig, kan niet dat persoon word teruggestuurd zonder geholpen te
worden.
Laatste onderzoek eind december moet de getuige terug maar hij zal niet gaan, is eigen
beslissing. “ ik ben radicaal!”
Geen tijd of te druk? Hij zegt dat hij het gehad heeft. Hij heeft er geen vertrouwen meer in. Ze
zijn even met jou bezig, dan moet je naar de balie, dan MRI, dan komt weer iemand anders en
dan kan er uiteindelijk toch niets gebeuren en dan sturen ze jou naar huis.
Drukte en chaos ontstaat in plaats van deskundig en efficiënt te werken.
Er worden te veel stappen ondernomen die tot niets leiden.
Het is belangrijk om de kracht te hebben om te uiten waar het op staat als patiënt.
“De stempel die ik van lang terug meekreeg geraak ik niet kwijt. Ik geraak er niet van af en die
stempel geeft ervoor gezorgd dat ik niet naar de ombudsman ben geweest!
Hoe kan je die stempel kwijt raken?” Recht van de patiënt om elementen in het medisch
dossier te schrappen?”
Als patiënt is opgenomen voor onderzoek, in de planning worden ingenomen en als dringende
zaken zijn, gaan die voor.
Een afspraak in het ziekenhuis kan lang duren voor de dokter onderzoekt.
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Dringende zaken gaan voor.
Recht op zorgverlening en hulp. Je hebt wel het recht om te zeggen dat je niet voor niets komt.
De ombudsman kan veel info geven. Is de ombudsman gemakkelijk te vinden?
Veel mensen hebben idee dat ombudsman er is om klacht in te dienen, maar is eerder een
bemiddelaar. Moeten neutraal zijn en oplossing zoeken voor de patiënten.
Mensen vinden meer en meer de weg via mail, telefonisch.
Veel kan ook besproken worden met hoofdverpleger.
Voor mensen die de weg niet weten is de sociale dienst zo een mooie zorg en dienst.
In ziekenhuis is het een andere context.
Pijnkliniek, dokters, pijnstillers werken niet samen.
Sterke pijnstillers hebben enorme invloed op darmen en maag.
Beter contact opnemen met ombudsman, iedereen heeft bloedkaart en misschien op die kaart
meer info zetten, misschien opentrekken naar medisch dossier?
Verwacht dat de verplegers van wacht in medisch dossier kunnen, maar is niet altijd zo.
Huisartsen wachtpost kan de info van patiënt inkijken.
Meer transparantie moet er zijn tussen de verschillende zorgverstrekkers.
Huisarts van wacht kan niet de hele voorgeschiedenis kennen.
Recht om kopie van je dossier te krijgen.
Als patiënt zelf toegang krijgen tot je medisch dossier.
Als patiënt ook recht om behandeling te weigeren.
www.patientrights.be
Hoe ga je spontaan die info vinden? Zelf al actief op zoek geweest?
Info leggen in onthaal.
In meeste ziekenhuizen gaan de verplegers gemakkelijk doorverwijzen naar de ombudsman
indien vragen of problemen.
Buiten het ziekenhuis is er wel een tekort aan informatie waar je terechtkan met problemen of
tekortkomingen.
Het hangt uit in wachtzalen van ziekenhuizen, maar kan ook in wachtzaal van de dokters
gelegd worden.
Mensen met minder mogelijkheden moeten er ook toegang toe hebben.
Waar zou het handig zijn dat de informatie ligt? Opvallend, in het OCMW ligt het niet.
Ziekenfondsen kunnen ook info geven of uitleggen.
Begint bij huisarts die luistert en band creëert met patiënt, hij moet een vertrouwenspersoon
zijn.
Er worden cursussen gegeven in de CM, Bond Moyson over de patiëntenrechten.
Ambulance van brandweer moet je betalen en is veel! Voor een ziekenwagen moet je betalen
per km. Verschil ligt hem in het liggen en zitten. Veel onduidelijkheid als men dan de factuur
krijgt.
In Oostende kan je niet kiezen welk ziekenhuis je wil.
Communicatie eerstelijns is zo belangrijk!
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Dialoogtafel 6: Ambulante psychische gezondheidszorg
Voorzitter: Arne Ruckebusch
Secretaris: Jana Lanckriet

Gespreksronde 1
Inleiding:
De weg naar hulp voor mensen met psychische stoornissen is vaak niet makkelijk.
De toegankelijkheid naar zorg al zeker niet.
De bedoeling is om signalen, beperkingen, suggesties, voorstellen, … te inventariseren zodat we
iets kunnen mee geven met de juiste mensen.

Getuigenis van een jonge vrouw die de moeilijke stap naar psychische begeleiding zette. Zij had
psychische problemen ten gevolge van een problematische jeugd (misbruik,…)

Tafelgesprek:
-

-

-

-

Maggie de Block zorgt voor een rem op de terugbetaling van psychische hulp.
In de getuigenis horen we een viertal drempels
CGG vond de problematiek te zwaar om mee aan de slag te gaan.
Er is te weinig info. Er ontbreekt echt een overzicht van het aanbod in Vlaanderen. Soms is een
overzicht alleen ook niet genoeg. Je krijgt wel een aanbod, maar je wilt het niet op dat
moment. Je bent er eigenlijk niet klaar voor. Soms is er nog heel wat weerstand bij de
patiënt/cliënt zelf.
Getuige: ik had vooral veel schaamte. Je bent misbruikt en hebt hier zeker zelf niet voor
gekozen. De pijn blijft altijd. Een nieuwe stap zetten in hulpverlening is moeilijk.
Het woord schaamte is heel belangrijk. Hoe reageren de andere mensen? Je anticipeert op de
veroordelen van de buitenwereld. Woorden zoals ‘zottekot’ zorgen er voor dat mensen het nog
moeilijker hebben om het hierover te hebben.
Het is nog altijd een taboe. Er wordt bijna niet over gesproken.
De lange wachttijden is ook een klassieker. Zij zorgen ook voor een grote drempel. Zijn er nog
drempels?
Opmerking in de groep: er mag geen leeftijd staan op bepaalde zaken. Bijvoorbeeld: senior die
naar een psycholoog gaat, wordt niet terugbetaald. Nochtans is er weinig contact met
buitenwereld, weinig contact met familie (vb.: kinderen die ver wonen). Senioren hebben het
recht niet om naar psycholoog te gaan, enkel en alleen als ze de centen hebben. De meeste
senioren leven van een klein pensioen. Als je een goed pensioen hebt lukt dat dus wel, maar
met een klein pensioen lukt dit niet.
Zo maken ze het de mensen nog extra moeilijk.
Vaak gaat het over een budgettaire kwestie. Pas ten vroegste 2020 is er een verandering op
komst.
Schandalig dat een consultatie bij een psycholoog niet wordt terugbetaald. Je gaat wekelijks,
tweewekelijks, … Afhankelijk van de problematiek en wat er op dat moment nodig is. Een
psychiater wordt wel een stuk terugbetaald, maar je legt nog altijd een stuk zelf. Je kan vaak
op voorhand niet zeggen hoe lang je een over iets gaat doen. Je bent mondig, je hebt een
netwerk, je leest er zelf over, … Huisarts: maakt niet altijd een onderscheid van wat het
probleem is. Psychiater kan dit wel. Een pilletje alleen zal niet helpen. Psychotherapie alleen
helpt ook niet. Je hebt een combinatie nodig van de twee. Als je in emotie zit kan je niet
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-

-

-

-

-

-

-

rationeel nadenken. Is het voorgeschreven door psychiater: je hebt er nood aan dus je krijgt
het terugbetaald.
Wat kan een consultatie kosten? Is er daar zicht op? Voor mensen die niets over hebben is het
niet haalbaar. CAW heeft hier geen opdracht naar, het is tweedelijnshulpverlening.
Het kost 550 euro per maand! voor iemand die twee keer per week moet gaan. Met een
beperkt inkomen kan je dit niet betalen. Mensen met psychiatrische problemen zijn onze
kanaries in de mijnen. Er is fundamenteel probleem in onze maatschappij (Paul Verhaeghe)
Er is een band tussen de ziekmakende maatschappij en de mensen die daar de uiting van zijn.
Wat met de toegankelijkheid?
Hoe krijg je mensen over de streep om mee te stappen in het verhaal van hulpverlening?
(vraag naar de getuige toe) Je kan de signalen e.d. zien, maar de persoon zelf moet de kracht
vinden om het te doen.
Getuige: de kracht voor mijn zoon heeft me hier echt geholpen.
Een begeleidster zei: als je echt de mama wil zijn die je wil zijn voor je zoon, moet je het doen.
Alleen kan je het niet, je hebt hulp nodig.
Niet iedereen heeft dat. Een persoonlijke drijfveer.
Je moet de motivatie zoeken bij een persoon specifiek. Kijken naar de sterktes en de
kwaliteiten
Getuige: een maatschappelijk werker van het CAW stond constant aan de deur. Ik wou dit niet.
Blokkeerde alle hulpverening. De ommekeer kwam er bij mij als die maatschappelijk werkster
op de communie van mijn zoon stond. Er kwam een symboliek.
Je moet sympathie voelen, warmte, dan zal de drempel van weerstand vervagen.
Thuis bij de mensen à mobiel crisisteam. Mensen thuis opvangen is belangrijk.
Woonomgeving moet ook meegenomen worden. Mensen in de woonomgeving, vanuit de
kwetsbaarheid, een warme buurt te creëren, de hulpverlener kan het ook op een andere
manier invullen. Iedereen zegt er is nood dat deze persoon begeleiding blijft krijgen om te
functioneren in deze maatschappij. Je mag niet redeneren vanuit de verplichting. Buren e.d.
zou moeten meegenomen worden. Het is dus belangrijk om de te proberen om de omgeving
mee te krijgen. Zo krijg je een warme buurt.
Om de buurt mee te krijgen moet je kijken vanuit de sterktes en kwaliteiten. Maar heel vaak
vertrekken de buitenstaanders vanuit de kwetsbaarheid. ‘Dat is te moeilijk voor jou, je gaat het
niet kunnen, …’
Getuige: met mijn schaamte is dat heel moeilijk. Mijn buren weten het niet en moeten het ook
niet weten.
Mensen aanvaarden het ook niet. Instelling, psychiatrie wordt nog altijd als zottekot
omschreven. Dit houdt het stigma in stand.
Ik heb het risico genomen om vanuit mijn bezorgdheid, erkenning als handicap, te delen met
buren en dit is volledig tegen mij gekeerd. Nog altijd zeggen ze: die zotte is daar.
Dus je moet hier heel sterk voor zijn. De drempel naar info toe is moeilijk.
Ik vroeg onlangs aan mijn pleegzoon zijn vriendin als ze enig idee heeft wat er allemaal
bestaat rond psychische hulp. Ze had geen idee wat er allemaal bestond. Jongeren weten het
aanbod niet.
Getuige: daar begint het vaak mee. Vanuit de middelbare school moeten ze dit mee geven.
Ook kinderen komen vaak met psychische problemen in contact.
Iemand spreekt dit tegen. Vanuit stadsbestuur worden er infomomenten op school e.d.
voorzien.
Er zijn scholen die er wel voor openstaan.
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) moeten ze eigenlijk al vanuit het lager mee geven.
Kinderen leren snel, pikken vaak dingen op, ze leren om met fysieke pijn naar de dokter te
gaan, maar wat met emotionele pijn?
De Te gek-campagne, Week van de GGZ, … zijn allemaal zaken die al bestaan. Maar het is een
blijvende opdracht om er in mee te gaan natuurlijk.
Hoeveel kinderen in de klas krijgen niet te maken met problemen vanuit thuissituatie?
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Maar alles moet vandaag de dag leuk zijn, het moet tof zijn, via sociale media (Instagram,
Facebook, …) Dit heeft een grote invloed op jongeren.
Hoe lang is kanker geen taboe geweest? Je kan het hiermee een beetje vergelijken.
De maatschappij moet dankbaar zijn dat er mensen zijn die signalen geven dat er iets mis is.
Sociale controle waar is die soms? We hebben een structurele verantwoordelijkheid.
Vroeger gingen we onze zieke medemens wegsteken. We moeten ons zo kwetsbaar mogen
opstellen.
Alles op sociale media is leuk en happy, maar is dat werkelijk zo?

Gespreksronde 2
Inleiding:
Luisteren naar verschillende mensen vanuit verschillende invalshoeken. Zijn er drempels die we
ontmoeten onderweg naar ambulante zorg? De bedoeling is om signalen, problemen, suggesties en
voorstellingen te geven tot verbetering. We moeten alles mee nemen naar de juiste organen. Het
accent ligt op eigen ervaring. Wat hebben we zelf meegemaakt rond armoede en de stap zetten
naar psychische hulp.
Getuige: zie gespreksronde 1
Tafelgesprek:
-

-

-

Het taboe rond psychiatrie blijft nog steeds bestaan.
We horen in de getuige haar verhaal dat de maatschappelijk werker van het CAW het wel
gelukt is om een band te creëren. Het kan dus wel. Je bent nog steeds een mens.
Belangrijk om de drempels er uit halen: financieel, wachtlijsten, weerstand vanuit cliënt zelf, …
Getuige: Het is heel makkelijk om in je cocon te blijven. Je leert leven met de pijn.
Hoe ga je om met iemand die weerstand heeft?
Getuige: maatschappelijk werker van het CAW ging buiten het boekje. Ze zag me als mens.
Dat zegt iets over de relatie.
Ik zie je als mens en niet als iemand met al je problemen. Ze heeft daar aandacht aan gegeven
Je moet als hulpverlener onmiddellijk stappen zetten naar eventueel andere hulpverlener.
Samen kijken voor iets anders.
Een naam en adres meegeven werkt niet, ze doen het toch niet.
Bevestiging geven: je doet een moedige stap. Je vraagt om hulp.
Je mag zeggen als hulpverlener ‘wij kunnen dit niet aan’, maar je moet dan wel de stap zetten
naar waar je cliënt wel kan.
Dit is een cruciaal moment. Je mag ze op dat moment niet loslaten. Het is onze
verantwoordelijkheid om een warme overdracht te doen.
Belangrijk: er zijn drempels die wij niet gezien hebben om tot bij ons te komen. En dat is onze
verantwoordelijkheid! Af en toe moeten we eens buiten de lijntjes kleuren. Je hebt niet altijd
het mandaat vanuit organisatie. Maar je moet wel de meest passende hulp mee geven en daar
samen naartoe gaan. Zeker als het over psychologische problemen gaat. Er is hier een nog
groter taboe rond.
Het is anders dan gewoon fysiek ziek zijn.
Drempel van eigen schaamte is overwonnen en daar mag je niet loslaten. Je hebt samen een
verantwoordelijkheid.
Getuige: het geeft een warmer gevoel.
Iemand maakt tijd voor mij vrij.
Hulpverleningsrelatie is cruciaal. Is bepalend voor de therapie.
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De verzorgende van Familiehulp gaat soms mee naar psychiater. Die kennen hen supergoed.
Ze gaan mee om te luisteren naar het verhaal, om dingen te bespreken zoals vb. de
thuissituatie.
Getuige: In het CAW was er maar één iemand waar ik mee wou spreken en niemand anders.
Zorg moet steeds meer specialiseren. Alles is opgesplitst, maar één vaste figuur blijft toch
belangrijk: een vertrouwensfiguur.
Het is moedig van de getuige dat ze durft terug te gaan. Ze had er nood aan en ze ging er
voor.
Getuige: de drempel, de schaamte blijft. Mensen die dichter bij mij staan: blijft moeilijk.
Vertrouwensfiguur als familiehulp is niet evident dat ze overal mee naartoe mogen.
De hulpvraag moet altijd goed geformuleerd worden anders kan je worden weggestuurd. De
juiste woorden gebruiken, verbaal sterk zijn, … Dat is niet altijd mogelijk.
Net dat is het probleem. Je kan het niet verwoorden, je hebt net de hulp nodig om te bekijken
wat het probleem is.
Alles moet efficiënt gaan. Alles snel uitleggen, snel uitklaren of iets voor een bepaalde dienst is
of niet.
Een persoon die je mee hebt is geeft soms vertrouwen. Waardoor het soms makkelijker is om
je verhaal te doen.
Soms gaat het niet om te verwoorden wat er niet gaat, het gaat gewoon niet meer, maar je
weet niet wat is er aan de hand
Het omgekeerde kan ook: wel verbaal sterk zijn, maar soms de problemen gaan minimaliseren,
op een bureau wordt daar dan niet op gesproken. De getuige zei ook iets dat ze na de afwijzing
niet verder is gaan zoeken naar hulpverlening. Wegens gebrek aan informatie, de kostprijs,
wat is er allemaal?
Getuige: info krijgen op school. Als er problemen zijn kan je daar naartoe. Dit is iets voor op
school mee te geven. Ook een hulpverlener die haar wegwijs maakte en zo de stap naar
nieuwe hulpverlening gemaakt. Vertrouwen en schaamte waren groot. Het begin is altijd
moeilijk.
Jongeren weten bijna niets rond psychische hulp. Nochtans zijn er heel wat campagnes: Te
gek, week van de GGZ, …
Er moet hier meer werk van gemaakt worden in scholen. En niet enkel tijdens een bepaalde
week, opentrekken naar eindtermen? Preventie: is scholen.
Het is een wisselwerking! School en hulpverlener hebben er alle twee taken in. Het JAC is daar
een goede werking voor. Zo wordt er onrechtstreeks toch info gegeven.
Ook de psychiatrie moet meer naar buiten komen. Campagnes: Te gek, … je kan er veel meer
mee doen als dit opengetrokken zou worden.
Een deelnemer werkt vooral met jongeren: de jongeren merken echt soms zelf niet wegens
normvervaging.
Je ziet zelf je probleem niet, dus er is geen probleem dus je stelt ook geen hulpvraag.
Het is niet altijd zichtbaar, maar het probleem is er wel. Er moet iemand zijn die het
problematiseert.
Vb.: na een jaar nog altijd liefdesverdriet
Getuige: een ervaringsmedewerkers helpt zeker.
Wat met vermaatschappelijking van de zorg?
Taal (!): ‘verzorging’.
Fysiek loopt iets niet goed, je vindt er vrij snel je weg in. Bij ‘innerlijk’ weet je niet goed bij wie
je terecht kan. Opnieuw een drempel: gebrek aan informatie.
We hebben te weinig zicht op dingen. Het is precies een aparte wereld.
Iedereen kan zijn weg vinden in en naar het ziekenhuis, waarom niet in GGZ?
De samenleving legt er nog altijd een taboe op. Het stigma blijft heersen.
Je ziet het ook in de omgeving. Ziekenhuis krijgen grote borden op de weg, is al van ver
aangeduid. Psychische hulp blijft zo veel mogelijk weggestoken.
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Dat is dubbel. Soms wordt dit ook klein opgesteld zodat de drempel klein blijft.
Vb.: kanker is een taboe 50 jaar geleden. Nu niet meer. Hoe gaan we dat doen met psychische
hulp? Hoe gaan we dit meer normaliseren?
Het begint vooral bij onszelf. Ook belangrijk in onze privé. Zeggen dat het oké is, het overkomt
iedereen kan een start zijn.
Aanklampend zijn, maar ook niet te.
Als werknemer kan je dat ook doen. In plaats van je ziek te zetten juist je probleem aangeven.
Het omgekeerde kan ook als werkgever: je moet het kunnen kaderen. Tijd voor maken, alles
kaderen in context is belangrijk. Je moet mensen kansen geven, het is hun toekomst.
Eens je werk wegvalt, valt de rest van de stukken in je leven ook vaak in duigen. Met veel zorg
en tijd moet de drempel verlaagt worden.
Het is vaak ook een cocon. Deze pijn heb ik en ken ik. Ik wil geen andere pijn die ik nog niet
ken. Bestaat er zo iets als verdringing?
Eigenlijk wil ik het niet, ik mag het niet, ik wil niet op die manier ziek zijn.
Wat met herkenning van ziekte?
Is het moeilijk om te aanvaarden dat je ziek bent?
Hoe ga je daar mee om?
Ik wil het heel graag, maar ik kan het niet erkennen
Getuige: ik wil die problemen niet. Ik wil niet zo denken.
Hoe ga je daar als buitenstaander mee om?
Belangrijk dat je er tijd aan geeft, je mag het op tafel leggen, maar op een voorzichtige
manier, er te zijn (is heel belangrijk)
Je moet als hulverlener betrouwbaar zijn in hetgeen je doet.
Ook al ben je er maar een maand als hulpverlener. Je doet wat je zegt, en dat geeft een band.
Jezelf menselijk opstellen. Zo zien de mensen meer gemeenschappelijkheden.
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Dialoogtafel 7: Hervorming eerstelijnszone
Voorzitter: Bert Desmet
Secretaris: Isabelle Gardyn
Inleiding:
De voorzitter opent de vergadering met een verwelkoming en korte verduidelijking over wat de
hervorming van de eerstelijnszorg precies inhoud. Mevrouw Welvaert vatte deze inleiding samen
als een uitdaging om te vertrekken en te eindigen bij de persoon in kwestie.
Getuige:
“Ik heb in mijn leven heel wat hulpverleners gezien en gehoord. Elk met zijn eigen manier van
werken. De ene schreef papieren vol zonder mij zelfs maar een blik te gunnen, een andere
beschuldigde mij de hele tijd van van alles en nog wat, nog een andere sprak over mijn hoofd heen
met andere hulpverleners die me omringden, weer iemand anders keek alleen naar wat wij fout
deden, weer een andere vond het alleen belangrijk dat het huis niet te vuil was, dat ik niet teveel
pottenlikkers had en dat er voldoende eten in de koelkast zat, want anders zouden ze dat wel
moeten doorgeven en noteren in mijn dossier…
Uiteindelijk gaf niemand mij het gevoel echt geïnteresseerd te zijn in wat ik eigenlijk te vertellen
had. Dit bracht natuurlijk met zich mee dat de geboden hulp vaak niet was wat ik nodig had.
Volgens die hulpverleners natuurlijk wel, ha ja, want zij wisten het uit de boekjes en van op de
schoolbanken. Als er dan wat verkeerd liep, wat natuurlijk regelmatig gebeurde, was het mijn fout.
Ik deed immers niet wat zij mij hadden opgedragen. In het begin durfde ik al eens tegen te
spreken. Als ik al eens vertelde dat zij mij verkeerde info gegeven hadden of naar de verkeerde
dienst hadden doorverwezen… Amai dan was het hek helemaal van de dam… Ik heb dat na twee,
drie keer opgegeven.
Het was toen voor mij al duidelijk dat de hulpverleners de richting van mijn leven en dat van
kinderen bepaalden en niet wijzelf. Het gevolg was natuurlijk heel veel frustratie. Bij ons, maar
waarschijnlijk ook bij de hulpverlener die ons ervaarde als moeilijke en ondankbare armen die niet
geholpen wilden worden.
Tot wij dat op een gegeven moment allemaal zo beu waren en uit colère en frustratie zelf de
spreekwoordelijke stop er hebben uitgetrokken. Ik ging alles wel zelf doen en regelen want die
hulpverleners denken alleen maar aan hun eigen gemak. Ze zeggen altijd dat ze gebonden zijn
door hun organisatie en dat ze alleen maar kunnen doen wat ze doen. Dus heb ik op een gegeven
ogenblik alle hulpverleners die over de vloer kwamen letterlijk en figuurlijk aan de deur gezet.
Ik heb dat een jaartje of twee volgehouden maar natuurlijk ontspoorden de problemen die ik had
nog meer. Het ging van kwaad naar erger maar ik weigerde pertinent hulp te zoeken want ik had
genoeg van al die hulpverleners. Maar soms kan je niet op een bepaald moment niet anders, en
heb je geen keuze om terug die stap te zetten naar de hulpverlening.
Als ik de balans opmaak heb ik dus heel wat hulpverleners gezien, en dit van alle soorten. Maar er
waren ook heel goede tussen. Hulpverleners die in mij, of eigenlijk moet ik zeggen in ons iets
anders zag dan een hoop ellende. Zij waren degene die mij leerde nom terug vertrouwen te krijgen
in andere mensen en dus ook in hulpverleners. Maar eerlijk dit waren maar 2% van alle
hulpverleners die de revue passeerden in mijn leven. Ik stel me de laatste jaren regelmatig de
vraag waarom ik zolang heb moeten wachten om eindelijk een hulpverlener tegen te komen die mij
niet veroordeelde of mij de schuld gaven van mijn miserie, en die het niet alleen aandurfde om
door het bos te bomen te zien, maar ook om al mijn verschillende problemen aan te pakken, en
niet juist eentje.”

38
Verslag dialoogtafels ‘Gezondheidszorg, een basisrecht’ 4.12.2018

Gesprekstafel:
De getuige ontmoette begeleidsters die bij een eerste ontmoeting bladeren vol schreven zonder
haar aan te kijken. Tijdens haar traject had de getuige contact met hulpverleners over hoofd heen
spraken, beschuldigend of bekritiserend overkwamen. Hieruit verwoordde de getuige dat zij
eerlijkheid en respect mistte die tot vele frustraties leidden. Vanuit de getuige haar verhaal
formuleerde de heer Meuleman volgende tips naar de hulpverlening toe:
•
•
•
•

Maak tijd om te luisteren naar wie er voor u zit.
Bekijk de hulpvrager als mens en wil hem niet de les spellen.
Probeer vanuit een menselijkheid, vertrouwen te winnen en
Praat niet op een hoog niveau die ervoor zorgt dat mensen boodschappen totaal verkeert
begrijpen.

Nele stelde aanvullend dat hulpverleners het vanuit een evidentie zich niet altijd bewust zijn van
hun gespreksniveau. Daarom reikte zij de optie aan om hulpverleners te wijzen op hun te moeilijke
gespreksniveau. Iemand anders gaf aan dat dit voor mensen in armoede zeer moeilijk is omdat dit
hen dan nog kleiner doet voelen tegenover die grote hulpverlener. Nog een andere deelnemer
vatte deze samen als “Het is de uitdaging om te leren vinden wat het probleem is achter het
probleem.”
Een deelnemer klaagde het probleem aan dat er geen tijd meer is om met de eigen huisarts te
spreken. Zeker omdat er geen vrije consultaties meer mogelijk zijn. Vooral binnen
groepspraktijken geeft hij aan dat alle consultaties op afspraak zijn. Hij had er steeds verschillende
mensen aan de lijn en kon zijn arts niet duidelijk maken dat het wel dringend was. Vooral de vele
randproblemen die mensen in armoede aan hun hoofd hebben, maken dit moeilijk om duidelijke te
maken. Bovendien vindt hij de huisartsenwachtpost niet toegankelijk, vooral wanneer er geen
vervoer is. De bussen rijden niet altijd. Mensen raken wel met de bus in de huisartsenwachtpost
maar wanneer ze buiten komen, rijden er geen bussen meer. Dan is een taxi vaak hun enige maar
vooral dure oplossing.
Een andere deelnemer herkent dat mensen niet altijd begrijpen wat apothekers zeggen. Zelf
ervaart ze dat ze als apotheker vaak zelf moet ontdekken omdat de mensen het niet altijd zelf
aangeven. Iemand vult aan dat hij zich opvallend beter begrepen voelt bij de apotheker dan bij de
huisarts. Aldus, zegt hij, neemt de apotheker meer tijd om te luisteren en iets uit te leggen.
Daarom voelt hij zich meer erkend en beter begrepen bij de apotheker dan bij de huisarts.
De voorzitter gaf aan dat deze boodschap een belangrijk signaal is voor het huidige beleid die de
beperkingen (tijdsdruk) oplegt. Bijkomend vulde een deelnemer aan dat elektronische afspraken
boeken bij de huisarts een drempel is. Vaak hebben mensen in armoede wel een computer maar
niet altijd internetaansluiting. Dat maakt het hen moeilijk om deze verwachting in te vullen.
De getuige vertelde ook dat hulpverleners veel met elkaar spreken maar niet met de betrokkene
zelf. “Achter het gat praten” zoals de getuige dit noemde. Dat verduidelijkte ze ook met een
persoonlijke getuigenis over een confrontatie na een vertrouwelijk gesprek. Hoe wist die andere
hulpverlener dat al? Waarom kreeg de getuige niet de tijd om dat de eerst volgende afspraak zelf
tegen die andere hulpverlener te vertellen? Daarom vulde iemand aan met een advies. “Wil vanuit
een betrokkenheid niet te veel over nemen.” De getuige ging verder met spreek vooraf af en vraag
toestemming aan de persoon in kwestie, voor het aan anderen te vertellen. Dat voorkomt dat
zorgverleners vol goede bedoelingen het vertrouwen schaden van hun hulpvrager.
Een andere aanwezige bevroeg in welke mate vooroordelen en clichés hierbij een rol spelen.
Vertrekken vanuit ‘je moet’ verhindert een persoonlijk gesprek waarbij hulpverleners iemand niet
meer als mens gezien. De getuige stelde daarom voor om alles wat hulpverleners opleggen te
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formuleren als: “Wil je? Zou je kunnen?” Dat voorkomt dat zorgverleners mensen hun trots en
menswaardigheid ontnemen.
Nog een andere deelnemer bracht aan dat dat het enerzijds wel kan om tijd plannen voor mensen
maar het anderzijds ook moet klikken. Iemand vult hierbij aan dat het eerste contact erg bepalend
is om te ontdekken als het klikt of niet. De situatie waarin iemand zich bevindt maakt de beleving
compleet anders. Is het een verplichting of niet, bepaalt in grote mate of iemand een hulpverlener
kan aanvaarden of niet. Wat gebeurde er voor het huisbezoek? Een dagje rust is bijvoorbeeld een
totaal andere situatie dan wanneer de deurwaarder net weg is. Daarom gaf hij het advies om niet
alles ineens te willen veranderen maar in kleine stapjes werken. Het is veel belangrijker om eerst
een vertrouwensband op te bouwen en iemand als mens te leren kennen.
Vanuit die boodschappen kwam er vanuit de hulpverleners de vraag naar adviezen voor in de
gedwongen hulpverlening. Hierbij verwoorden zowel iemand van de deelnemers als de getuige om
niet alles vanaf de eerste gesprekken te willen opdringen. Wel een vertrouwen opbouwen waarin
hulpverleners de mens leren kennen. Bij heel dringende zaken adviseren zij om open en eerlijke
gesprekken voeren.
Tot slot kwam de vraag naar hoe er in de toekomst een betere afstemming kan gebeuren. Als
belangrijkste pijlers gaven de deelnemers en de getuige aan om afspraken te maken met de
mensen en een vertrouwenspersoon aan te stellen. Vanuit de dialoog besloten hulpverleners dat dit
best geen casemanager is maar iemand in wie heeft de persoon in kwestie vertrouwen heeft.
Samengevat: De vertrouwenspersoon groeit vanuit het hulpverleningsproces.

Op vraag van schepen Annys ging er nog een afsluitende minitafel door.
Iemand van de aanwezigen (huisarts) begreep dat vele goede bedoelingen niet altijd goed over
kwamen. Dat staafde ze met het voorbeeld van hierboven. Consultaties op afspraak kwam er om
voorspelbaarheid te creëren maar geeft niet het gewenste effect. Voor de huisarts was het een
verrassing om het horen dat mensen zich niet welkom voelen bij de huisartsenwachtpost. Het
verbaasde hem toen de getuige dit staafde met het voorbeeld van een hoestende baby met koorts.
De getuige voelde er zich niet au serieux genomen omdat het personeel haar liet aanvoelen dat ze
er voor een futiliteit langs ging die kon wachten.
Tot slot vatte de voorzitter samen dat het een belangrijke nuance is om de klik tussen hulpvrager
en hulverlener te nuanceren in eerstelijnszone. Een tweede belangrijke boodschap die
hulpverleners uit de eerstelijnszone mee kregen is dat de hulpverlening niet te vlug mag gaan. Dat
is niet wat de hulpvrager nodig heeft. Het is veel belangrijker om veiligheid bieden, contact zoeken
en te onderhouden in de vorm van “hoe gaat het met jou?” De belangrijkste opdracht blijft de
attitude in het buurtgericht werken met een houding van verbinding die niet over de hoofden heen
werkt. Vooral een aanspreekpunt zijn en ook daar de verantwoordelijkheid leggen, in het belang
van een activerende werking. Het blijft belangrijk dat elke hulpverlener de vertrouwenspersoon in
zichzelf ziet wat misschien meer kan leiden tot de creatie van een vertrouwensgevoel bij de
hulpvrager. Met andere woorden je als hulpverleners openstellen als vertrouwenspersoon
tegenover de hulpvrager.
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Dialoogtafel 8: De binnenkant van armoede

Voorzitter: Pascale Cockhuyt
Secretaris: Leen Luypaert

Getuige:
“Kennis is macht, zeggen ze, maar toen ik een diagnose kreeg, was ik er niet meer zo sterk van
overtuigd. In de loop de jaren is er een scala aan aandoeningen bij me vastgesteld: autisme met
borderlineproblematiek, ADHD, manische depressiviteit en een angststoornis met paniekaanvallen.
Door die psychische aandoeningen heb ik me zolang als ik me kan herinneren, eenzaam gevoeld.
Meer en meer ben ik er ook van overtuigd dat er een causaal verband is tussen beide.
Door mijn psychische rugzak is het voor mij lastig om vrienden te maken en vriendschappen te
onderhouden, en net die banden zijn levensnoodzakelijk om te functioneren in onze maatschappij.
Het gevoel ‘Ik hoor niet echt ergens bij’ heb ik altijd al gehad. Het is moeilijk uit te leggen. Ik
heb heus mensen nodig om me heen maar tegelijk voel ik de aansluiting met hen niet altijd. Ik
hoor erbij, maar ook weer niet. Want soms ontbreken de centen, of kan ik niet meepraten over wat
er leeft in onze maatschappij. Of ik ben te bang dat die ‘betekenisvolle anderen’ me voor de
triljoenste keer zullen kwetsen.
Het maakt het heel moeilijk voor mij om op zoek te blijven gaan naar aansluiting, en oprecht te
geloven dat ik iemand ben en de moeite waard ben. Daar wringt misschien het schoentje. Want als
ik al niet geloof dat ik de moeite waard ben, hoe kan iemand anders daar dan wel overtuigd van
zijn? Het is soms vechten tegen DE bierkaai. Veel echte vrienden heb ik niet en familiebanden zijn
een eeuwigheid geleden doorgeknipt. Ben ik eenzaam, dan? Goh, waarschijnlijk wel. Maar dat
klinkt zo vies en zo triestig. Het durven toegeven maakt het precies nog erger, want dit gaat over
hoe ik me voel van binnen. Ik wil namelijk ook niet dat anderen me bekijken als een ‘sociaal geval’
dat ze moeten redden. Bijkomend is het zo dat ik elke impuls die ik binnen krijg wil reguleren zodat
ik kan blijven functioneren. Hierdoor vergeet ik de sociale etiquette, bijvoorbeeld: dat ik zelf ook
eens iemand moet opbellen. Maar als ik die impulsen niet reguleer word ik een emotioneel wrak
en dreig ik opnieuw te verzuipen. Vroeger maakte me dat boos: ik moest harder zijn en meer
ruggengraat hebben. Maar naarmate ik ouder word, accepteer ik het meer. Ik ben wie ik ben, maar
het blijft wel knagen.
Het overheersende gevoel van eenzaamheid is niet makkelijk voor mij net als het vast lopen met
mijn binnenkant. Ik heb het al verschillende keren proberen uit te leggen, maar het is alsof ik een
andere taal spreek. Mensen begrijpen me niet. Het is alsof niemand van mij houdt, ook al weet ik
dat dit wel zo is. Het voelt gewoon anders. Daardoor loop ik vast in mijn eigen hoofd, sluit ik me af
van de wereld en kruip ik in mijn veilige cocon. Hoe veilig die cocon ook is, toch moet ik blijven
vechten, ook voor mijn kinderen. Zij hebben recht op een mama die de wereld terug aankan.
Daarvoor zal ik alles doen. Ja, het wordt lastig, en misschien zet ik nog twintig stappen achteruit.
Maar ik heb al geleerd dat een mens een veel sterkere overlevingsdrang heeft dan je op het eerste
gezicht zou zeggen.”

Stellingen:
Stelling1: Ook al heb je veel miserie meegemaakt, je moet vooruitdenken en je
eroverheen zetten.
Het is niet vanzelfsprekend om het verleden met al zijn problemen achter je te laten. Vaak kunnen
mensen dat niet alleen.
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Door met mensen samen te komen die het zelfde meemaken, kunnen zij een méér positieve
identiteit ontwikkelen. Wanneer mensen ergens bijhoren en voelen dat ze iets betekenen voor
anderen, kunnen zij de energie vinden om zelf iets aan hun situatie te veranderen.
Stelling 2: Als iemand hulp aanbiedt om je problemen op te lossen, dan neem je dit aan.
Je moet dankbaar zijn dat er mensen zijn die jou willen helpen.
Mensen in armoede hebben doorgaans al veel negatieve ervaringen gehad met allerlei
hulpverleningsinstanties en zijn daardoor zeer wantrouwig. Zij hebben vaak het gevoel dat
hulpverleners over hen beslissen, dat ze niks goed kunnen doen, dat ze vinden dat zij hun kinderen
niet kunnen opvoeden,…
‘Tot vertrouwen komen kan lang duren. Alle vernederingen die ge hebt opgelopen zijn niet ineens
weg. Ge denkt altijd dat je iets verkeerd hebt gedaan, ook al is dat niet zo. Dat gevoel zit er diep
in.’
Stelling 3: Weinig geld hebben is verschrikkelijk moeilijk, maar het gevoel hebben dat je
als mens niks waard bent is nog erger.
Armoede is complex, zit diep en confronteert mensen dagelijks met uitsluiting op verschillende
levensdomeinen (inkomen, huisvesting, gezondheid, onderwijs, tewerkstelling,…). Een probleem op
één levensdomein versterkt vaak de moeilijkheden in andere levensdomeinen. Wanneer het ene
probleem wat opgelost is, dient er zich dikwijls een volgend probleem aan.
Toch is dit kluwen van problemen niet de kern van de armoede. De kern van de armoede is het
negatieve zelfbeeld dat mensen hebben. Dit komt doordat zij over zichzelf denken zoals vele
andere mensen over hen denken, namelijk dat ze lui zijn, vuil, niet willen werken, dat armoede hun
eigen schuld is,… Ze horen en voelen dit zo dikwijls dat ze op den duur ook zo over zichzelf gaan
denken en een heel negatief zelfbeeld ontwikkelen.
Ook bij de kinderen die opgroeien in armoede merken we dat dit negatieve beeld zich al op zeer
jonge leeftijd manifesteert.

Gespreksronde 1 en 2
Tafelgesprek:
De deelnemers van de beide rondes vonden de getuigenis van de getuige heftig en heel moedig.
Aan de hand van deze getuigenis werd er een situering gemaakt. Waarom voelt ze zich zo en wat
kunnen wij eraan doen?
Situering binnenkant armoede:
De ‘binnenkant’ van een persoon in armoede speelt een heel belangrijke rol in hun welbevinden.
Op de vraag ‘Oe ist’ antwoorden wij meestal ‘Goed’.
Soms hoor je toch de twijfel in de stem. Niet iedereen staat te springen om te zeggen hoe het echt
met hun gaat.
Als er dan toch eens iemand ‘niet zo goed eigenlijk ‘ antwoordt dan voelen wij ons daar
ongemakkelijk bij. Hoe moeten we reageren, wat moeten we zeggen?
Het psychisch welbevinden vindt de maatschappij niet sexy en hip. Het is net daarom dat het
moeilijk is om aan de buitenwereld mee te delen hoe het echt met je gaat.
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Een gebroken been merk je op aan de gips.
De griep merk je op aan een snotneus en koortsig voorhoofd.
Maar een woelige binnenkant is niet op je gezicht af te lezen of op te merken.
Het heeft wel een direct effect op je gezondheid. Het kan je letterlijk ziek maken.
Daarom voelen zij zich vaak onbegrepen. Mensen oordelen vlug: ‘waarom gaan ze niet werken, zit
het niet tussen je 2 oren, herpak je een keer, …Onbekend is onbemind!

Mensen in armoede ondervinden in de samenleving niet dezelfde welwillendheid als andere
mensen. Ze ervaren weerstand, onbegrip, afkeuring,… en dat kwetst hen.
Uitsluiting is de rode draad in het leven van mensen in armoede. Het wordt een vicieuze cirkel die
maar niet doorbroken wordt.
Vanuit die vele negatieve ervaringen hebben mensen in armoede een negatief
zelfbeeld opgebouwd. Ze hebben soms weinig geloof in zichzelf en in hun
mogelijkheden, ze voelen zich op den duur niet veel meer waard. Hun
‘binnenkant’ krijgt het serieus moeilijk.
Die binnenkant kun je vergelijken met een woelige zee. Een zee van heel veel emotie! Een zee
die ze soms slechts kalm krijgen met veel medicatie. Zonder deze medicatie participeren ze minder
aan het reguliere leven.

Wat kunnen we er aan doen? Aanbevelingen naar het beleid!
Mensen in armoede zitten vaak net boven de grens/criteria qua inkomen om in aanmerking te
komen voor de voedselbank, sociale kruidenier, … Deze criteria wordt bepaald op Vlaams en
Federaal niveau. De grens is te strak en zou dringend herbekeken moeten worden.
De wachtlijsten voor een gesprek bij het mobiele expertiseteam zijn heel lang. De getuige moest
meer dan 1.5 jaar wachten vooraleer ze erbij terecht kon.
Zo komen de mensen terecht bij organisaties die hier niet voor opgeleid zijn en krijgen ze dus niet
de juiste hulp. Ze komen dan terecht bij het CAW, OCMW, … en iedereen werkt met andere maten
en gewichten. Het is een kluwen van opinies en tips. De communicatie moet hier toch veel beter.
Telkens hetzelfde verhaal vertellen haalt hun ‘binnenkant’ opnieuw overhoop! Er is te weinig
communicatie tussen de verschillende diensten en geen opvolging!
Conclusie:
Als we over de binnenkant van mensen spreken, dan praten we over de subjectieve beleving van
mensen. Die valt moeilijk te achterhalen en is ook voor iedereen anders. Bij mensen in armoede
staan uitsluiting, schuldgevoelens, schaamte, niet verworven vaardigheden en kennis, een laag
zelfbeeld, … centraal.
Door een laag zelfbeeld gaan zij gaan niet op zoek naar werk.
Door hun gevoel van schaamte komen zij
niet vaak onder de mensen.
Door hun woelige ‘binnenkant’ kan hun
buitenkant van armoede niet veranderen of
verbeteren. Het is dus van groot belang om
hier werk van te maken maar dat kunnen zij
niet alleen.
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Er zijn lichtpunten en klankborden, er is een vangnet of een netwerk maar je moet die weten te
vinden. Een buddy systeem is hier misschien een oplossing? Een buddy om je op weg te helpen, te
ondersteunen, …
De criteria voor het inkomen moet naar
. Sommige mensen komen zelfs niet in aanmerking
voor de sociale kruidenier of een voedselpakket.
De duur van de wachttijden moet naar

. Het duurt te lang vooraleer ze de juiste hulp krijgen.

Het is van groot belang om een vroege detectie te doen! Het blijft beter om te voorkomen dan te
genezen!
Er is nood aan een vlottere communicatie en centralisatie zodat personen in armoede niet overal
hetzelfde verhaal moeten vertellen! Het blijft een keuze die het beleid moet maken om hieraan
gevolg te geven! Het bestrijden van armoede moet ook een politieke keuze worden!
Uit deze dialoogtafel kunnen wij concluderen dat er een betere communicatie en opvolging nodig
is. Centralisatie is noodzakelijk! Iedereen zou de signalen kunnen herkennen en detecteren! We
moeten er alleen voor openstaan en gewoon wat liever zijn voor elkaar!

De zoektocht naar de juiste weg is moeilijk en het volhouden er naartoe is zwaar. Iedereen moet
luisteren naar zijn eigen binnenkant maar ook proberen om die van iemand anders te begrijpen.

Wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan een kijkje op onderstaande websites.

http://www.netwerktegenarmoede.be/
http://www.armoede-in-zicht.be/default.asp
http://www.armoedebestrijding.be/

http://www.vzwwieder.net/
https://www.uzeplekke.be/
http://www.welzijnsschakels.be/over-welzijnsschakels
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Dialoogtafel 9: Preventie
Voorzitte: Marthe Lepez
Verslag: Femke den Hollander
Gespreksronde 1
Getuige:
“De getuige woonde jarenlang met haar twee jonge kinderen in een appartement van de sociale
huisvestingsmaatschappij Vivendo (bouwjaar 1976). Het appartement was op de bovenste
verdieping in een hoek, niet beschut door andere appartementen. Enkel glas, schuiframen met mos
in de rails, schimmel op de gordijnen, hoge verwarmingskosten doordat alles op elektriciteit
verwarmd moest worden. Het houtwerk was ook volledig rot. Er was geen brandweg.
In de winter moest zij haar budgetmeterkaart soms 10 keer per maand voor €50 opladen. In de
zomer waren er maanden met maar €50 verbruik per maand, wat duidelijk maakt dat het vooral de
verwarming was die de grootste hap uit het budget nam in de winter. Het appartement was slecht
geïsoleerd. Haar dochter sliep bij haar omdat het in haar eigen slaapkamer niet ok was in de
winter. Haar dochter had ook last van kinderastma, maar nu ze verhuisd zijn naar een beter
rijhuis, heeft ze er minder last van.
Als alleenstaande moeder was huren op de privémarkt te duur. Dan neem je alles aan van sociale
woning, ook al is het in slechte staat.
Haar zoon is nu 13 jaar. Toen hij 7 jaar was kreeg hij de diagnose ADHD, met opstart van
medicatie en opvolging door de kinderpsychiater. Deze kinderpsychiater is ondertussen gestopt
met haar praktijk en de getuige kan niet bij een andere kinderpsychiater terecht voor verdere
opvolging wegens heel lange wachtlijsten, nochtans is opvolging wel noodzakelijk is. Zijn medicatie
moet worden aangepast en hij heeft een attest nodig voor school zodat de mensen op school ook
de gepaste maatregelen kunnen nemen en rekening kunnen houden met zijn ADHD. Ondertussen
kan ze terecht bij het Wijkgezondheidscentrum in St.-Pieters van waaruit men probeert om het
dossier van de vorige kinderpsychiater terug te halen. Ook is er een traject opgestart bij het CGG
om via die weg bij een kinderpsychiater ter geraken. Eigenlijk is dat traject op zich niet nodig.
De getuige heeft een aantal jaar geleden haar jongere broer verloren in een ongeluk, dat was een
hele grote schok waar ze nog altijd niet van hersteld is. Ze is een hele tijd ziek van verdriet
geweest. Ze had een uitkering van € 800 per maand met aanvulling leefloon voor een
alleenstaande.
Ze is gestopt met roken met de hulp van Champix. Een duur middel waarvan je het startpakket
helemaal zelf moet betalen = €75. Voor mensen met een laag inkomen is dat veel geld. Roken kost
ook veel geld. Maar de kost van dit startpakket die je in één keer moet betalen zorgt voor een
hoge drempel om het te proberen om te stoppen.
Ook de tandarts is heel duur. Je krijgt het grootste stuk terug van de mutualiteit, maar dat duurt
een tijd. In de tussentijd kan je geen andere grote uitgaven doen. Sommige mensen hebben zelfs
nooit het geld om de kost voor de tandarts voor te schieten. Die gaan dan niet naar de tandarts en
nemen een pijnstiller.”
Tafelgesprek:
Wonen in een a-sociale woning
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Sociale woningen zijn soms heel oud, en in slechte staat. Normaal zou dit in orde moeten zijn. Het
is al een eerste preventie voor gezondheidsproblemen als deze woningen in orde zijn.
In de jaren ‘70 was elektriciteit de eerste keuze als energiebron voor verwarming omdat
elektriciteit toen heel goedkoop was. Anno 2018 is elektriciteit duur, maar de woningen zijn daar
niet aan aangepast. Wat voor zin heeft het om een sociale woning te huren (lagere huur) als je
méér energiekosten hebt dan iemand met een hoog inkomen? Dat is dan eigenlijk een a-sociale
woning.
De getuige vertelt dat haar dochter moest aerosollen, maar ze bracht het toestel soms terug om
met de waarborg dan eten te kunnen kopen. Het is een vicieuze cirkel.
De huisvestingsmaatschappij zegt dat de huurder voldoende zijn woning moet verluchten, maar in
de winter ga je dat ook niet snel doen omdat je dan je duurbetaalde warmte verliest. De
problemen met vocht, schimmel en slechte isolatie zijn niet alleen de verantwoordelijk van de
huurder. Een woning in slechte staat is een woning in slechte staat.
Als het niet bewoonbaar is of als de stookkosten tot €500 per maand oplopen, mogen deze
woningen niet verhuurd worden, tenzij als zomerhuisje. Mensen die ingeschreven zijn op de lijst
voor een sociale huurwoning hebben te nemen of te laten, zij hebben geen keuze.
Dit verhaal wordt herkend door andere mensen.
Een lokale overheid moet er beter op toezien dat de sociale woningen in orde zijn: even streng
inspecteren als studentenkamers of als B&B’s! Dit is een keuze die je kan maken als beleidsmaker.
Automatische rechtentoekenning en derdebetaler-regeling
Automatische toekenning van waar je recht op hebt is nodig! Dit gebeurt nog veel te weinig!
Bijvoorbeeld: als je recht hebt op bepaalde tegemoetkomingen, moet je eerst weten dat dit bestaat
en dan moet je zelf actief de stap zetten om het aan te vragen. Veel mensen hebben recht op
dingen die ze niet kennen en ook niet oppikken.
Bij tandartsen moet de kost worden voorgeschoten door de patiënt. Dat is soms te duur. En
daardoor stellen mensen tandzorg uit.
Tandartsen kunnen de derdebetalersregeling toepassen, maar dat is een heel administratief gedoe,
met soms lange uren wachten aan de computer om ‘contact’ te krijgen met Brussel.
Tip van een deelnemer: in AZ St.-Jan zijn alle artsen en specialisten volledig geconventioneerd en
betaal je dus nooit ‘extra’ supplementen die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds.
Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg
Wachtlijsten bij de (kinder)psychiater bestaan overal en voor iedereen, niet alleen voor mensen
met een laag inkomen. Het taboe rond geestelijke gezondheidszorg verdwijnt, dus er wordt meer
beroep gedaan op psychiaters. Er zijn er te weinig! Er is een structureel tekort in de
kinderpsychiatrie. Bij uitbreiding: te weinig toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Mensen
moeten te lang wachten op de juiste zorg. Sommige mensen moeten dan in een crisissituatie via
de psychiatrische spoedinterventie (EPSI) geholpen worden terwijl dit voorkomen kan worden.
Wat kan de lokale overheid doen? Lokale mandatarissen moeten binnen hun politieke partijen op
tafel kloppen om te vragen dat zij op hun beurt in de parlementen op tafel kloppen.
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Wijkgezondheidscentra als preventie
Sommige gezinnen of mensen blijven té lang onder de radar van de gezondheidszorg/hulpverlening
en worden pas zichtbaar als het te laat is of als de situatie al erg problematisch is geworden.
Aan federale reglementering /budgetten kan de lokale overheid niet veel doen. Wel mogelijk:
toegankelijke gezondheidszorg kan gerealiseerd worden door het uitbouwen van een
wijkgezondheidscentrum in elke deelgemeente zodat elke burger die hiervoor kiest toegang heeft
tot laagdrempelige en multidisciplinaire zorg van huisarts, diëtist, psycholoog, sociaal werker
enzovoort. De preventieve waarde van het werk dat gedaan wordt in de wijkgezondheidscentra is
onderzocht en aangetoond: meer mensen doen sneller beroep op meer betaalbare eerstlijnszorg.
Met als gevolg dat meer ingrijpende en dus duurdere gezondheidszorg in de toekomst ondervangen
wordt.
Onderwijs
Meer aangepast onderwijs voor kinderen met ADD of ADHD of beperking. Het ‘klassiek’ onderwijs
werkt niet voor elk kind goed, ook al is het intelligent genoeg. Een hele dag stilzitten en goed
opletten is moeilijk voor een bepaalde groep kinderen. Zij houden dit niet vol.
Er moet meer beweging op school gepromoot worden. Langere speeltijd, groter domein, meer kans
geven om rond te crossen en te bewegen.
Gezondheidscampagnes
Antirook-campagnes bereiken te weinig mensen. Er bestaan wel campagnes en er bestaat een
gratis begeleidingsaanbod, maar dit is echt te weinig gekend bij de mensen die er voordeel van
kunnen hebben.

Gespreksronde 2
Getuige: zie gespreksronde 1
Tafelgesprek:
Meer automatische rechtentoekenning!
Niet iedereen kan premies en rechten opzoeken op de smartphone of computer.
Ongezonde woningen en de onmacht van de huurder
Elke huurwoning moet voldoen aan artikel 2 van de woninghuurwet die stelt dat het gehuurde goed
moet beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.
Als de huurwoning hier niet aan voldoet, kan de huurder eisen dat de nodige aanpassingen
gebeuren of de huurovereenkomst beëindigen. MAAR: mensen durven niet klagen over hun
huurwoning, want ze snijden dan in hun eigen vel. Het zou kunnen dat de woning dan
onbewoonbaar wordt verklaard en dat ze naar een andere woning moeten verhuizen aan de andere
kant van de stad. Als ze kinderen hebben die in de buurt naar school gaan, riskeren ze dat niet. Ze
willen de relatie met de huisbaas ook niet verpesten.
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Huurders kennen hun rechten niet. De huurdersbond is te weinig gekend. Huurders vrezen ook de
gevolgen als ze op hun strepen staan.
Bepaalde oude woningen mogen niet meer verhuurd worden. De Stad moet er strenger op toezien
dat huurwoningen veilig en gezond zijn. Niet in orde = niet verhuren.
Sommige sociale woningen staan leeg omdat ze moeten gerenoveerd worden. De man in de straat
weet dat niet en denkt dat er ‘gespild’ wordt met sociale woningen: ‘Kijk nu, dat staat leeg en er
zijn zo’n lange wachtlijsten!’ Tip voor de huisvestingsmaatschappijen: hang plakkaten aan die
leegstaande woningen waarop de mensen de reden van leegstand kunnen lezen.
Moeilijk: de nood aan sociale woningen is veel hoger dan de budgetten om nieuwe te bouwen. De
nood kan in feite niet geledigd worden. De Stad moet trachten om veel meer private woningen in
de sociale huur te krijgen.
Waarom is het zo moeilijk voor Stad Brugge om te controleren of huurwoningen aan de huurwet
voldoen? Wil men huiseigenaars/verhuurders niet tegen de schenen schoppen? Verkeerd
geparkeerde auto’s controleren lukt anders élke dag wel heel goed.
Positief! Goede praktijk in Brugge: huurders kunnen nu ook zelf een opknappremie aanvragen
voor hun huurhuis (verhuurder moet wel mee zijn en mee willen doen), zelfs met een
derdebetalersregeling = de Stad regelt de facturen rechtstreeks met de aannemer. De eigenaar is
verplicht om de woning aan de verhuurder verder te verhuren voor een aantal jaren aan dezelfde
prijs.
Goede praktijken in Gent, neem hier een voorbeeld aan:
-

-

praktijktesten op de vrije woonmarkt. De resultaten zijn betekenisvol. Dit draagt ook bij aan
een grotere bewustmaking bij de immokantoren. De private huurmarkt is te vrij en te weinig
gereguleerd. Verhuurders kunnen discrimineren op armoede en afkomst waardoor bepaalde
mensen geen kans maken op een huurwoning.
Dampoort Knaptop: via subsidieretentie kan men dezelfde subsidie meerdere keren opnieuw
gebruiken voor gezinnen met een laag inkomen die een eigen woning willen verwerven.

Pleidooi voor een wijkgezondheidscentrum in elke wijk: preventie.
Er zou in elke wijk een wijkgezondheidscentrum moeten zijn! De groep mensen die moeilijk
toegang heeft tot gezondheidszorg, groeit. Een samenleving kan eigenlijk niet niet investeren in
laagdrempelige en preventieve gezondheidszorg. Een wijkgezondheidscentrum zorgt ervoor dat
mensen vroeger beroep doen op de gezondheidszorg en gezondheidszorg niet uitstellen tot het
probleem verergerd is.
Over preventie gezonde levensstijl, stoppen met roken: ga naar het wijkgezondheidscentrum. Een
wijkgezondheidscentrum werkt sterk aan levensstijl advies.
Gezondheidszorg werkt teveel volgens de vrije marktlogica. Dit kan niet. Op die manier gaat de
zorgzame samenleving failliet.
Tandzorg is het eerste wat er bij in schiet bij mensen met een laag inkomen. Toch nog meer
aandacht aan besteden.
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Onderwijscheques, Axi-bonnen en andere cheques
Deze tegemoetkomingen/rechten zijn nog niet voldoende gekend. De mensen die hier recht op
hebben, doen er onvoldoende beroep op. Ze kennen het aanbod niet of het is te omslachtig om de
tegemoetkomingen op te pikken. We pleiten voor meer automatische toekenning.
Integratie van nieuwkomers
Denk niet dat het drukken en ter beschikking stellen van folders en flyers over het aanbod
voldoende is om deze mensen de weg in onze stad te tonen. Zelforganisaties waarbij ‘oude’ en
ervaren nieuwkomers de ‘nieuwe’ nieuwkomers wegwijs maken in het aanbod zijn heel belangrijk.
Ook de toeleiders in diversiteit maken een verschil: mensen krijgen vlotter en sneller toegang tot
een aanbod als ze toegeleid worden door een echte persoon die met hen praat. Een flyer is lang
niet voldoende!
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Slotwoord door schepen van Gezondheid Pablo Annys
De door schepen Matthys geïllustreerde ongelijkheden in gezondheid en welzijn vormen, samen
met de betaalbaarheid van de zorg, een toename van het aantal chronisch zieken, de toenemende
vergrijzing en nieuwe en dure therapiemogelijkheden, een grote uitdaging voor beleidsmakers. Niet
enkel door het eventuele verlies aan menselijk potentieel voor de samenleving, of door de
economische kost, maar vooral omdat de gezondheidsverschillen onrechtvaardig zijn. Iedereen
heeft het recht op gelijke kansen en een gezond en kwaliteitsvol leven. Helaas komt dit recht in
onze welvarende maatschappij in de praktijk zwaar onder druk te staan.
Om de gezondheidsongelijkheid aan te pakken, moet een beleid gevoerd worden dat onder meer
gericht is op het verbeteren van de gezondheidstoestand van de volledige bevolking en op de
actieve aanpak/bestrijding van, niet enkel de effecten die de sociale gezondheidsongelijkheid
teweegbrengt, maar van alle factoren die aan deze ongelijkheid ten grondslag liggen en mee
voeden.
Wat kunnen wij als lokaal bestuur betekenen in dit verhaal?Als lokaal bestuur staan we
dichter, dan om het even welk ander bestuurlijk niveau, bij de bevolking. Gezondheid is het
basisrecht van elke burger, wat ons als beleidsmakers mee verantwoordelijk maakt voor het
vormgeven en tot stand brengen van een integraal lokaal gezondheidsbeleid en het structureel
aanpakken van de ongelijkheden in gezondheid en welzijn in onze stad. Er wordt in dat kader voor
Brugge een beleidsnota 2019 – 2024 rond gezondheid opgemaakt in overleg met alle
aandeelhouders, uiteraard ook met mensen in armoede.
Het lokaal bestuur neemt in de uitbouw van een ‘gezond Brugge voor iedereen’ de trekkersrol
op zich en zal zich profileren als regisseur van het lokale gezondheidsbeleid over de
verschillende beleidsdomeinen en sectoren heen. Er wordt een structurele samenwerking
opgericht met gezamenlijke doelstellingen en adequate, en waar mogelijk ook,
gezamenlijke budgetten. Er worden goede afspraken gemaakt met de verschillende lokale en
bovenlokale actoren zodat het voor iedereen duidelijk is welke rol zij in het verhaal mee opnemen
en er nog beter kan worden samengewerkt. De oprichting van Brugge als eerstelijnszone biedt
hierbij duidelijke opportuniteiten om de verschillende beleidsdomeinen, sectoren en de volledige
gemeenschap samen te brengen rond gezondheid, zorg en welzijn.
We streven naar een beleid van ‘Health in all policies’, met, naast beleidsmaatregelen van
toepassing op persoonlijk gedrag en leefstijl, aanvullend en versterkend ook maatregelen in alle
domeinen die een impact hebben op de gezondheid en de gezondheidskloof, zo denken we aan
maatregelen rond inkomenszekerheid, toegankelijke zorg en ondersteuning, gezonde
woonomgeving, goede werk- en arbeidsomstandigheden, sociale cohesie, onderwijs, wijken, … .
De samenwerking met en responsabilisering van andere sectoren naast deze rond
gezondheid en welzijn zal op termijn een grotere gezondheidswinst opleveren dan de huidige
aanpak.
Gezien gezondheid een verhaal is van iedereen, willen we ook specifiek de focus gaan leggen op de
burger en het gemeenschapsleven. De komende jaren maken we ons sterk in burgerparticipatie.
Het bestuur erkent in dat kader een structurele gemeentelijke adviesraad ‘gezondheid’ en
onderneemt stappen om lokale gezondheidsbevorderende acties van lokale verenigingen en
burgerinitiatieven mee te ondersteunen. In het kader van deze burgerparticipatie zal ook veel
sterker worden ingezet op het lokale wijkgebeuren om de gezondheidsverschillen mee te gaan
bestrijden.
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119 deelnemers uit:
Amnesty International
Apothekers
ATD Vierde Wereld
AZ Sint-Jan
AZ Sint-Lucas
Bewegen op verwijzing
Beweging.net
Bruggen voor Jongeren
CAW Noord-West-Vlaanderen
CM
Diaconie Brugge
Dienst Ondersteuningsplan
Dokters van de wereld
Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen
Familiehulp Regio Brugge
Familiezorg Noord-West-Vlaanderen
Gemeenteraad
Huis Mensa
Huisartsen
Huizen van Vrede
Kind en gezin
LOGO
Mintus
OCMW Brugge
OCMW-raad
Open School
Psychiatrisch Expertise Team Noord-West-Vlaanderen
Samana mantelzorg
Samenlevingsopbouw
Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg
Seniorenadviesraad
Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
Stad Brugge
Uze Plekke
Vereniging 't SAS
VIVA SVV-Vlaanderen
Vormingplus
VZW Sock
Integraal
Kantel
Oarme in Oarme
Wieder
Wijkgezondheidscentrum De Bruggen
Zorgconnect
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