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Krachtlijnen van het advies 

Inleiding 

Het is een goed signaal dat de Vlaamse beleidsmaker de Geestelijke Gezondheid in 

Vlaanderen onder de aandacht brengt met voorliggend actieplan. De SAR WGG heeft 

begrepen dat dit actieplan nog niet als het grote masterplan voor de geestelijke ge-

zondheid in Vlaanderen moet worden gezien, maar slechts als een kader om tot 2019 

te kunnen werken.  

De raad is inderdaad van oordeel dat het actieplan de lange termijn visie onvoldoende 

schetst en er nog niet in slaagt om een ad hoc beleid te overstijgen. De SAR WGG 

pleit er voor dat de Vlaamse regering nu al een traject op gang zou trekken voor die 

langere termijn. Een traject dat naar een omvattende en gedragen visie over de gees-

telijke gezondheidszorg in Vlaanderen leidt. De raad wil hierbij graag betrokken wor-

den. 

Om tot een integraal model van zorg en ondersteuning te komen voor de geestelijke 

gezondheidszorg zal er een intense samenwerking nodig zijn over de grenzen van de 

zesde staatshervorming heen waar, vanuit een gemeenschappelijke visie, realistische 

voorstellen worden uitgewerkt over, onder meer, zorgstrategische planning, governan-

ce van structureel verankerde netwerken en modulaire financiering. De raad vraagt 

uitdrukkelijk in dit actieplan duidelijkheid te creëren over hoe de afstemming en sa-

menwerking met de federale overheid zal verlopen. 

De raad vraagt aan de Vlaamse regering om in het actieplan doelstellingen voorop te 

stellen die wetenschappelijk onderbouwd werden en een duidelijke koppeling te maken 

van de acties met deze doelstellingen. De raad wenst meer duidelijkheid over de be-

schikbare financiële middelen (meerjarenbegroting) hiervoor en over de timing. Ten-

slotte beveelt de raad aan om indicatoren op te stellen waarmee de uitvoering van het 

plan kan worden opgevolgd. 

De SAR WGG schuift in dit advies enkele eigen uitgangspunten en prioriteiten naar 

voor. De raad sluit het advies af met specifieke opmerkingen en vragen over acties en 

initiatieven uit het actieplan.  

Uitgangspunten van de SAR WGG 

Health in all policies - Vlaanderen heeft, naast het aanbieden van zorg en ondersteu-

ning, nog heel wat hefbomen in handen die kunnen worden ingezet om bij te dragen 

aan de geestelijke gezondheid van de burgers in Vlaanderen. Daarom verbaast het de 

raad dat de Vlaamse regering in dit actieplan niet méér inzet op een maatschappij bre-

de aanpak van de geestelijke gezondheid vertrekkend vanuit fundamentele maat-

schappelijke vraagstellingen. In elk beleidsdomein moet ingezet worden op geestelijke 

gezondheidzorg en er moet meer werk gemaakt worden van de organisatie van het 

overleg en afstemming tussen de verantwoordelijke ministers van belendende sectoren 

zoals onderwijs, werk, wonen…. 

Vermaatschappelijking - Wie zijn deze personen met psychische zorgbehoefte? Op 

welke manier kunnen zij van betekenis zijn voor ons allen in deze samenleving? Wat 

kan de samenleving van hen leren? Hoe kunnen we als samenleving ondersteunend 

zijn voor het realiseren van levensdromen en doelen van mensen met een psychische 
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of psychiatrische zorgbehoefte? Enkel door deze vragen vanuit een breed maatschap-

pelijk perspectief én engagement te benaderen kan aan vermaatschappelijking echt 

worden vormgegeven. 

Geïntegreerde benadering op populatieniveau - We moeten evolueren van piloot-

projecten naar een omvattend zorg- en ondersteuningssysteem met een geïntegreerde 

benadering op populatieniveau. Zorg en ondersteuning moet daarbij vertrekken van de 

doelgroepen die men wil bereiken en de noden en behoeften die zij ervaren en formu-

leren. Voor de raad moet er in de eerste plaats meer geïnvesteerd worden in de zorg 

en ondersteuning zelf, in plaats van in allerhande coördinatoren, tussenstructuren en 

verdiepingen. De organisatie van de zorg en ondersteuning moet daarbij sterk worden 

vereenvoudigd. 

Evenwichtige zorg en ondersteuning - of balanced care betekent dat er in het zorg- 

en ondersteuningsaanbod een waaier aan voorzieningen bestaat die alle zorg en on-

dersteuning bieden die voor een bepaalde populatie nodig is. Daarbij moet zowel over-

aanbod als onderaanbod vermeden worden. Op alle trappen van de zorg moet een 

gepast aanbod voor handen zijn en ook het samenspel tussen de verschillende vormen 

van aanbod moet duidelijk zijn. De raad vraagt dat de Vlaamse regering in het actie-

plan duidelijk maakt hoe de verbinding tussen de eerste lijn en de gespecialiseerde 

geestelijke gezondheidszorg wordt opgevat. 

Prioriteiten van de SAR WGG 

De SAR WGG schuift volgende prioriteiten naar voor:  

 stigma en discriminatie bestrijden; 

 preventie en gezondheidsbevordering; 

 de ambulante geestelijke gezondheidszorg versterken met  

 het structureel uitbouwen van de eerstelijnspsychologische functie en 

 een versterking van de Centra Geestelijke gezondheidszorg, inclusief 

vroegdetectie en vroeginterventie; 

 de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg ver-

beteren met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en diversiteit; 

 de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg voor adolescenten; 

 een focus op wonen en op arbeidsparticipatie van mensen met psychische proble-

men; 

 tenslotte, budgettaire engagementen vanuit de Vlaamse en federale overheden. De 

middelen van residentiële zorg moeten naast een volwaardig uitgebouwde am-

bulante zorg staan. In te veel gevallen zijn opnames de enige mogelijkheid voor 

mensen, omdat alternatieve zorg ontbreekt of met enorme wachttijden kampt. De 

Raad vraagt de minister om naast de toekomstige terugbetaling op federaal niveau 

van de psycholoog bij de huisarts, meer te investeren in de uitbouw van de GGZ in 

de eerste lijn, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, PVT en IBW. 

 

Het totale budget voor de geestelijke gezondheidzorg moet toenemen. De duide-

lijke onderfinanciering van de geestelijke gezondheidszorg die we vandaag ken-

nen - slechts 6% van het totale gezondheidszorgbudget wordt aan geestelijke 

gezondheidszorg besteed – is niet langer houdbaar!  
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Specifieke opmerkingen 

Ter afsluiting van het advies formuleert de SAR WGG specifieke opmerkingen bij de 

acties in het plan. 
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Advies over het Vlaams Actieplan 

Geestelijke Gezondheid 2017-2019 

Situering adviesvraag 

De Strategische adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid 

(SAR WGG) ontving op 23 december 2016 een adviesvraag van de Vlaamse minister 

voor welzijn, volksgezondheid en gezin, Jo Vandeurzen over het Vlaams Actieplan 

Geestelijke gezondheid 2017-2019. 

Het actieplan geeft aan dat zowel de overheid als de sector vragende partij zijn voor 

een ‘Vlaams actieplan geestelijke gezondheid’ waarin we een ad hoc-beleid overstijgen 

en een lange termijnvisie concretiseren. Doelstelling is de versterking van de geestelij-

ke gezondheid en een kwaliteitsvolle, duurzame, flexibele en vraaggestuurde zorg. […] 

Het is de expliciete doelstelling om dit Vlaams actieplan tegen het einde van de legisla-

tuur te laten uitmonden in een nieuw decreet geestelijke gezondheid dat enerzijds ver-

trekt vanuit de beschreven visie en anderzijds een wettelijke, decretale basis biedt voor 

alle acties en de met de zesde staatshervorming overgekomen sectoren (inleiding, 

p.2). 

De raad vergaderde over deze adviesvraag op 10 januari, op 26 januari, op 7 februari 

en op 23 februari 2017. Op 7 februari 2017 heeft de SAR WGG met het kabinet van 

minister Vandeurzen over het actieplan van gedachten gewisseld. Het advies van de 

SAR WGG werd in consensus goedgekeurd  op 3 maart 2017. 

1. Inleiding 

De SAR WGG vindt het een goed signaal dat de Vlaamse beleidsmaker de Geestelijke 

Gezondheid in Vlaanderen onder de aandacht brengt met voorliggend actieplan. De 

raad meent dat het actieplan een duidelijk overzicht biedt van wat er vandaag in 

Vlaanderen al bestaat met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg.  

De Vlaamse regering kiest er duidelijk voor om de komende jaren acties, projecten, 

bestaande werkingen,… te continueren en tegelijk maximale afstemming binnen net-

werken te stimuleren. Het is goed dat verschillende beleidskeuzes die minister Van-

deurzen eerder maakte - zoals de focus op zorgpaden en ketenzorg en de inkanteling 

van verslavingszorg in de geestelijke gezondheidszorg - in dit actieplan bevestigd wor-

den. De raad waardeert ook dat er rekening werd gehouden met heel wat opmerkingen 

van de SAR WGG (o.a. uit advies verslavingszorg). 

Het voornemen van de minister om aan de hand van structureel overleg de relevante 

en representatieve stakeholders en actoren op het terrein te betrekken bij de verdere 

realisatie van dit actieplan is voor de raad belangrijk en kan dus op instemming reke-

nen. 
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De SAR WGG heeft begrepen dat dit actieplan nog niet als het grote masterplan voor 

de geestelijke gezondheid in Vlaanderen moet worden gezien, maar slechts als een 

kader om tot 2019 te kunnen werken. De raad is inderdaad van oordeel dat het actie-

plan de lange termijn visie onvoldoende schetst en er nog niet in slaagt om een ad hoc 

beleid te overstijgen. De SAR WGG pleit er voor dat de Vlaamse regering nu al een 

traject op gang zou trekken voor die langere termijn. Een traject dat naar een om-

vattend en gedragen visie over de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen leidt. 

Voor die lange termijn moet Vlaanderen ambitieus zijn, verder kijken dan 2019 én los 

van de bevoegdheidsverdeling in dit land. Op basis van een duidelijke probleemstelling 

en omvattende visie moet Vlaanderen doelstellingen formuleren die een wezenlijk ver-

schil zullen maken voor de geestelijke gezondheid. Deze doelstellingen moeten wor-

den uitgevoerd met overeenkomstige budgetlijnen. De raad dringt erop aan dat voor de 

ontwikkeling van die visie gebruik gemaakt wordt van de uitgebreide wetenschapppelij-

ke kennis die voor handen is1. 

De raad wil graag betrokken worden bij de ontwikkeling van die lange termijn 

visie. In voorliggend advies schuift de SAR WGG al enkele uitgangspunten en 

prioriteiten naar voor.  

Op korte termijn is het voor de raad ook belangrijk dat de continuïteit van de met de 6de 

staatshervorming overgedragen bevoegdheden (zoals revalidatie, PVT, beschut wo-

nen,…) wordt verzekerd door de inkanteling in VSB stapsgewijs te implementeren. De 

raad is tevreden dat hiervan werk wordt gemaakt via een overgangsdecreet.  

Verdeelde bevoegdheden 

Het is pijnlijk opnieuw vast te stellen dat de staatshervorming voor de geestelijke ge-

zondheidszorg niet tot een homogeen bevoegdheidspakket heeft geleid. De basisprin-

cipes die in het actieplan worden gekoesterd, werden jammer genoeg niet vertaald via 

de 6de staatshervorming.  

Het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheidszorg engageert noodgedwongen in zijn 

initiatieven vaak andere beleidsniveaus. Dat is evident, maar het moet verder gaan.  

Om tot een integraal model van zorg en ondersteuning te komen voor de geestelijke 

gezondheidszorg zal er immers een intense samenwerking nodig zijn over de gren-

zen van de zesde staatshervorming heen waar, vanuit een gemeenschappelijke vi-

sie, realistische voorstellen worden uitgewerkt over, onder meer, zorgstrategische 

planning, governance van structureel verankerde netwerken en modulaire financiering2.  

De SAR WGG roept de overheden op om actief werk te maken van een voortdurende 

afstemming via alle mogelijke kanalen, onder andere via de Interministeriële Conferen-

                                                

1 We verwijzen daarbij bijvoorbeeld naar het advies van de HGR, 2016, 
http://www.health.belgium.be/nl/advies-9204-kwaliteitsindicatoren-de-geestelijke-gezondheidszorg. Dit 
advies vertrekt van het Europese Actieplan voor de Geestelijke Gezondheid (WGO, 2013, p. 3-15) dat 
vier basisdoelstellingen en drie transversale doelstellingen formuleert met betrekking tot de kwaliteit 
van geestelijke gezondheidszorg in Europese landen. Het bevat een uitgebreide litaratuurlijst.  

Ook volgend document is zeer inspirerend: WHO (2009) Improving health systems and services for mental 
health. 

2 Het congres Open Minds (26-27 mei 2016) bijvoorbeeld deed heel wat aanbevelingen rond een uitge-
werkte en juridisch onderbouwde governance structuur voor de netwerken,  modulaire financiering van 
de GGZ en de uitwerking van incentives voor kwaliteit en innovatie in de financiering. 

http://www.health.belgium.be/nl/advies-9204-kwaliteitsindicatoren-de-geestelijke-gezondheidszorg
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tie (IMC). De raad vraagt uitdrukkelijk in dit actieplan duidelijkheid te creëren over 

hoe deze afstemming zal verlopen. 

Doelstellingen, acties en indicatoren 

Het actieplan vertrekt van de visie van de gidsen geestelijke gezondheid kinderen en 

jongeren en volwassenen. Er worden vervolgens 17 basisprincipes naar voorgescho-

ven (pp. 3-4). In het algemeen kan de raad zich zeker achter deze principes scharen. 

Het is een goede zaak dat het actieplan het hele continuüm van preventie tot curatie in 

de visie betrekt. 

Ondanks de verwijzing naar de visie in de twee gidsen mist de raad in het actieplan 

toch een probleemstelling en duidelijke doelstellingen. Vooraleer tot actie over te gaan, 

moeten immers de uitdagingen voor Vlaanderen op het vlak van geestelijke gezond-

heid worden beschreven. Op basis van die probleemstelling kunnen dan doelstellingen 

bepaald worden.  

Door het gebrek hieraan overstijgen de geformuleerde acties in het huidige actieplan 

een ad-hoc beleid niet. Voor veel acties is het niet duidelijk aan welke doelstellingen ze 

zijn gekoppeld. De acties zijn niet altijd concreet genoeg en de operationalisering is 

vaak niet duidelijk (wie doet wat en hoe?). Termen als stroomlijnen, afstemmen, inkan-

telen, samenwerken, en aansluiten bij worden veel gebruikt in het actieplan, maar vaak 

blijft het bij intenties zonder de concrete operationalisering te beschrijven. Hierdoor 

biedt het actieplan te weinig handvatten voor professionals en organisaties op het 

terrein. Door de vele veranderingen in het domein van de geestelijke gezondheidszorg 

de laatste jaren zijn die handvatten nochtans broodnodig. 

Ook de budgettaire implicaties van dit plan komen niet aan bod. Het is voor de raad 

heel duidelijk dat het voor de uitvoering van dit actieplan niet voldoende zal zijn om 

louter meer te doen met de bestaande middelen en ook niet door de bestaande midde-

len te integreren. Indien we werkelijk vooruit willen, zullen voor een aantal prioritaire 

acties beduidende budgetten moeten worden vrijgemaakt. 

Tenslotte wordt het voorgenomen beleid te weinig wetenschappelijk onderbouwd.  

De raad vraagt aan de Vlaamse regering om doelstellingen voorop te stellen die 

wetenschappelijk onderbouwd werden en een duidelijke koppeling te maken van 

de acties met deze doelstellingen. De raad wenst meer duidelijkheid over de be-

schikbare financiële middelen (meerjarenbegroting) hiervoor en over de timing. 

Tenslotte beveelt de raad aan om indicatoren op te stellen waarmee de uitvoe-

ring van het plan kan worden opgevolgd. 

 

De SAR WGG schuift hierna enkele eigen uitgangspunten (2.) en prioriteiten (3.) naar 

voor. Waar dit nuttig is, zal de raad de acties en voornemens uit het actieplan, die op 

die uitgangspunten of prioriteiten betrekking hebben, bespreken. De raad sluit het ad-

vies af met specifieke opmerkingen en vragen over acties en initiatieven uit het actie-

plan (4.).  
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2. Uitgangspunten van de SAR WGG 

2.1. Health in all policies 

In de basisprincipes van het actieplan wordt naar health in all policies verwezen. Dit 

principe is inderdaad zeer relevant. De sleutel tot meer geestelijke gezondheid zit im-

mers in elke ministerportefeuille, in elk beleidsdomein, in elk segment van de samenle-

ving: volksgezondheid, welzijn, onderwijs, economie, wonen, werk, cultuur, justitie, ge-

lijke kansen… In elk beleidsdomein moet ingezet worden op geestelijke 

gezondheidzorg en er moet meer werk gemaakt worden van de organisatie van het 

overleg en afstemming tussen de verantwoordelijke ministers.  

Voor heel wat thema’s die betrekking hebben op geestelijke gezondheidszorg is de 

Vlaamse regering aangewezen op een goede afstemming en samenwerking met het 

federale beleidsniveau. Toch meent de raad dat een Vlaams Actieplan over de geeste-

lijke gezondheid zeker niet alleen over het aanbod aan zorg en ondersteuning mag 

handelen. Vlaanderen heeft, naast het aanbieden van zorg en ondersteuning, nog heel 

wat hefbomen in handen die kunnen worden ingezet om bij te dragen aan de geestelij-

ke gezondheid van de burgers in Vlaanderen. 

Daarom verbaast het de raad dat de Vlaamse regering in dit actieplan niet méér inzet 

op een maatschappij brede aanpak van de geestelijke gezondheid, vertrekkend 

vanuit fundamentele maatschappelijke vraagstellingen: waarom kampen zoveel bur-

gers in Vlaanderen met psychische problemen? Moeten we daarbij de rol van onze 

maatschappelijke systemen niet bekijken? (Hoe) kunnen we de maatschappij anders 

inrichten zodat mensen zich beter in hun vel kunnen voelen? Hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat meer kinderen veilig gehecht zijn? Hoe gaan we in onze samenleving om 

met prestatiedruk? Hoe zorgen we voor een gezonde combinatie tussen werk en pri-

vé? Hoe gaan we om met rouw en verlieservaringen? Hoe zorgen we voor het welbe-

vinden van ouderen bij verhoogde kwetsbaarheid? Hoe kunnen we de mental health 

literacy van de bevolking bevorderen? Dergelijke vragen zouden in een plan over gees-

telijke gezondheid bijzonder op hun plaats zijn. 

2.2. Vermaatschappelijking 

Health in all policies is ook essentieel voor vermaatschappelijking van zorg en onder-

steuning. We omschreven vermaatschappelijking eerder als een verschuiving binnen 

de zorg waarbij ernaar gestreefd wordt om mensen met beperkingen (van lichamelijke, 

verstandelijke of psychische aard), chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met 

gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven,… met al hun moge-

lijkheden en kwetsbaarheden een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten inne-

men, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd 

in de gemeenschap te laten verlopen. Begrippen die hierbij een rol spelen zijn onder 

meer desinstitutionalisering, community care, empowerment, kracht- en contextgericht 

werken, vraagsturing en respijtzorg3. 

                                                

3 SAR WGG (7 december 2012) visienota integrale zorg en ondersteuning, p. 8 

http://www.sarwgg.be/node/8062
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Het betekent dat burgers die beroep doen op geestelijke gezondheidszorg ook altijd 

vanuit hun mogelijkheden en talenten worden benaderd. Wie zijn deze personen met 

psychische zorgbehoefte? Op welke manier kunnen zij van betekenis zijn voor ons 

allen in deze samenleving? Wat kan de samenleving van hen leren? Hoe kunnen we 

als samenleving ondersteunend zijn voor het realiseren van levensdromen en doelen 

van mensen met een psychische of psychiatrische zorgbehoefte?  

Enkel door deze vragen vanuit een breed maatschappelijk perspectief én engagement 

te benaderen kan aan vermaatschappelijking echt worden vormgegeven. 

In benaderingen voor meer geestelijke gezondheid dient daarbij de context van de 

personen met zorgbehoefte (de relaties in gezinnen, familie, het bredere netwerk of 

de buurt,…) veel meer aandacht te krijgen dan vandaag het geval is. Het is goed dat 

het actieplan initiatieven voorstelt om familie en context nauwer te betrekken bij de re-

sidentiële zorg (p.18), maar het kan zich daartoe niet beperken. De context van men-

sen speelt zowel bij gezondheidspromotie, bij preventie als in het zorg- en ondersteu-

ningsaanbod zelf een belangrijke rol. Voor het versterken van de context ziet de raad 

enkele hefbomen:  

 Meer buurtgericht werken. 

 Modellen van ‘community oriented mental health care’ voor Vlaanderen verder 

verkennen en implementeren4. 

 Projecten opzetten die het sociaal netwerk (inclusief mantelzorger) versterken. 

 Het verenigingsleven ondersteunen. 

 Van participatie een vanzelfsprekend onderdeel van de organisatie- en beleidscul-

tuur maken op micro-, meso- en macroniveau. 

 Ervaringsdeskundigen, ervaringswerkers en mantelzorgers een significante 

plaats geven in de zorg voor meer geestelijke gezondheid. Er moet een er-

kenning en een uniform kader voor ervaringsdeskundigen worden ontwikkeld 

en ondersteuning worden voorzien. 

 Patiënten- en familieverenigingen erkenning geven en ze voldoende onder-

steunen zodat ze op continue basis een bijdrage kunnen leveren op mesoni-

veau en een stem hebben op macroniveau. 

 Nieuwe vaardigheden voor de professional. 

 Herstelgericht en contextgericht kunnen werken zodat behandelingen beter 

focussen op herstel en ontwikkeling van het vermogen om weer aan beteke-

nisvolle doelen te werken en een zinvol bestaan te ervaren5. 

 Kunnen samenwerken met informele zorgverleners. 

 Concrete maatregelen om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische pro-

blemen te verbeteren, bijvoorbeeld de uitvoering van het decreet ‘Werk- en zorgtra-

jecten van 23 april 2014’ (zie ook prioriteiten 3.6). 

                                                

4 Er zijn ook nieuwe ervaringen met het inschakelen van IT op niveau van buurten om de onderlinge com-
municatie te stimuleren. Dit kan ook bijdragen tot de empowerment op het vlak van geestelijke ge-
zondheid. 

5 Zie hiervoor ook SAR WGG (17 december 2015) Visienota Nieuw professionalisme in zorg en onder-
steuning als opgave voor de toekomst. 

http://www.sarwgg.be/node/10254
http://www.sarwgg.be/node/10254
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2.3. Geïntegreerde benadering op 

populatieniveau 

De geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen moet de ambitie hebben om integrale 

zorg en ondersteuning te realiseren vanuit een holistische benadering van de 

persoon met zorgbehoefte. Daarbij moeten we evolueren van pilootprojecten naar 

een omvattend zorg- en ondersteuningssysteem met een geïntegreerde benadering 

op populatieniveau.  

Want terwijl we zien dat zorg en ondersteuning voor welzijn en gezondheid wereldwijd 

meer en meer vanuit een populatiebenadering georganiseerd en gefinancierd worden, 

ontbreekt juist dit als uitgangspunt in het Vlaams actieplan geestelijke gezondheid. Ge-

volg is dat het plan erg gedreven blijft vanuit het aanbod en vanuit de interventies6. Een 

populatiebenadering, die vertrekt vanuit de behoeften van de bevolking, zou er be-

ter in slagen het ad-hoc-gehalte van het actieplan te overstijgen. Zorg en ondersteu-

ning moeten immers in de eerste plaats vertrekken van de doelgroepen die men wil 

bereiken en de noden en behoeften die zij ervaren en formuleren.  

Het actieplan focust sterk op overleg en formuleert allerhande plannen en goede voor-

nemens voor meer en betere samenwerking. Er loopt een sterke netwerkgedachte 

doorheen het plan, wat  goed is op voorwaarde dat men daarbij vertrekt van duidelijke 

doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen uitwijzen waartoe welke netwerkstructuren 

en welke vormen van samenwerking en overleg nodig zijn. Nu geeft het actieplan sterk 

de indruk dat er vooral veel verwacht wordt van die structuren en netwerken ‘an sich’.  

Voor de raad moet er in de eerste plaats meer geïnvesteerd worden in de zorg en on-

dersteuning zelf, in plaats van in allerhande coördinatoren, tussenstructuren en verdie-

pingen. De organisatie van de zorg en ondersteuning moet daarbij sterk worden ver-

eenvoudigd. 

 De raad vraagt er over te waken dat de financiering van de netwerken aan de 

uitvoering van doelstellingen en aan programma’s wordt gekoppeld.  

 De raad vraagt bij het ontwikkelen van een governancestructuur voor de netwer-

ken voldoende ruimte te laten voor het sociaal ondernemerschap. 

 De raad vraagt de bestaande overlegorganen ook kritisch te benaderen en de 

kosten/baten door te lichten. Welke resultaten van het overleg kunnen voorge-

legd worden?  

Het actieplan verwijst wel naar de ambitie om het zorgsysteem beter te laten aansluiten 

bij de behoefte van de burgers (p. 23). Daarbij zal worden onderzocht of de zorgstrate-

gische planning voor de ziekenhuizen kan dienen als basis voor de zorgstrategische 

planning voor de psychiatrische ziekenhuizen.  

 Valide, recente data om de behoeften te objectiveren zullen een essentieel vertrek-

punt zijn om te werken via een zorgstrategische planning. De raad vraagt zich af 

hoe Vlaanderen dergelijke data zal bekomen? Er is immers geen recent prevalen-

tie-onderzoek op Vlaamse schaal beschikbaar. Er wordt veel verwacht van een nog 

                                                

6 De raad verwijst naar de nieuwe GGZ-beweging die in Nederland opgang maakt. De Nieuwe GGZ tracht 
geestelijke gezondheid ook te benaderen op populatieniveau. Cfr. Delespaul Ph., Milo M. Schalken F., 
Boeving W. & Van Os J. (2016) Goede GGZ! Diagnosis Uitgevers. 
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op te starten KCE-studie, maar de raad wijst er wel op dat de gespecialiseerde zorg 

in de ziekenhuizen hierin niet wordt meegenomen.  

 In dit kader kan de gezondheidsenquête 2018 ook een duidelijke peiling doen naar 

de geestelijke gezondheid van burgers.  

 De raad verwijst ook naar het onderzoek over programmatie van de GGZ van het 

Steunpunt WVG waar een methode wordt voorgesteld om zorgbehoeften te objec-

tiveren (Vanclooster S. et.a (2013). Inschatting van de behoefte aan geestelijke ge-

zondheidszorg, rapport 16). 

Voor een populatiebenadering zijn er werkingsgebieden nodig. De raad leest in het 

actieplan dat de conclusies vanuit de Eerstelijnsconferentie (16 februari 2017) zeer 

richtinggevend worden voor de geestelijke gezondheidszorg. Uit die conclusies komt 

naar voor dat er eerstelijnszones zullen worden gevormd. De raad maant de Vlaamse 

Regering aan de implementatie van de eerstelijnszones te versnellen.  

Men wil de werkingsgebieden van de netwerken volwassenen, internering en de 

werkingsgebieden van de voorzieningen (CGG) aanpassen aan de eerstelijnszones. 

Ondertussen buigt het overlegorgaan 107 zich ook over de afbakening van werkings-

gebieden. 

 Afstemming tussen beide oefeningen alsook duidelijkheid voor de lopende pro-

jecten is noodzakelijk. 

 De raad vraagt de Vlaamse regering haalbare en werkzame afbakeningen na te 

streven met respect voor reeds opgebouwde samenwerkingen. 

 De raad vraagt ook te verduidelijken wat er zal gebeuren met bestaande netwerken 

en organisaties die in dit kader al een samenwerkingsverband hebben dat buiten 

de nieuwe werkingsgebieden valt, en hoe er zal afgestemd worden met de zieken-

huisnetwerken.  

2.4. Evenwichtige zorg en ondersteuning 

Evenwichtige zorg en ondersteuning of balanced care betekent dat er in het zorg- en 

ondersteuningsaanbod een waaier aan voorzieningen bestaat die alle zorg en onder-

steuning bieden die voor een bepaalde populatie nodig is. Daarbij moet zowel over-

aanbod als onderaanbod vermeden worden. Op alle trappen van de zorg moet een 

gepast aanbod voor handen zijn en ook het samenspel tussen de verschillende vormen 

van aanbod moet duidelijk zijn7  

Het actieplan (p.3) omschrijft balanced care als zorg waarbij eerst geïnvesteerd wordt 

in de uitbouw van een generalistisch aanbod, om vervolgens een meer gespecialiseerd 

aanbod te realiseren. De raad is ervan overtuigd dat er vooral meer op een generalis-

tisch aanbod moet worden ingezet. Dat blijkt verder uit de prioriteiten die de raad naar 

voor schuift. Toch is het in het kader van een evenwichtige zorg en ondersteuning ook 

essentieel het goede samenspel tussen de verschillende trappen te bewaken. 

                                                

7 Wanneer burgers bijvoorbeeld een online-test over depressie kunnen doen, moet een mogelijk vervolg-
traject al aanwezig zijn. Wanneer burgers ambulant hulp zoeken voor geestelijke gezondheidsproble-
men, moet gespecialiseerde vervolgzorg beschikbaar zijn wanneer deze noodzakelijk wordt. 

https://steunpuntwvg.be/images/rapporten-en-werknotas/behoefte-aan-ggz
https://steunpuntwvg.be/images/rapporten-en-werknotas/behoefte-aan-ggz
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 De raad vraagt dat de Vlaamse regering in het actieplan duidelijk maakt hoe de 

verbinding tussen de eerstelijn en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg 

wordt opgevat. Het actieplan verwijst wel naar de conferentie eerstelijnszorg die in 

februari 2017 plaatsvindt, maar het blijft onduidelijk hoe de samenwerking van de 

geestelijke gezondheidszorg met eerstelijnsactoren er op het terrein concreet zal 

uitzien. Het is, bijvoorbeeld, belangrijk om de wederzijdse samenwerking tussen de 

huisartsenpraktijken, de CAW en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en 

de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg duidelijk vorm te geven, bijvoor-

beeld in het kader van de eerstelijnszones. 

 Het is ook nodig in het actieplan concreet af te spreken hoe de gespecialiseerde 

geestelijke gezondheidszorg de generalistische zorg beter kan ondersteunen.  

 Uit het actieplan komt evenmin naar voor hoe Vlaanderen de integratie van de so-

matische geneeskunde en de geestelijke gezondheidszorg zal ondersteunen. De 

raad denkt, bijvoorbeeld, dat huisartsen meer zouden kunnen gestimueerd worden 

om ook preventief rond de geestelijke gezondheid te werken met de bij hen inge-

schreven patiënten in het kader van eerstelijnsnetwerken. De raad vraagt dat in de 

opleidingen van professionals (gezondheidszorg en welzijn) meer aandacht zou 

gaan naar de wisselwerking tussen geestelijke en fysieke gezondheid. In dit ver-

band wijst de raad ook op het risico dat somatische klachten bij personen met psy-

chisch zorgbehoeften worden toegewezen aan de psychische of psychiatrische 

aandoening en zo tot foute diagnoses en laattijdige behandeling van de klacht kun-

nen leiden (Diagnostic overshadowing)8. 

Hoe de geestelijke gezondheidszorg zich in de toekomst verder ontwikkelt, zal in het 

masterplan moeten vastgelegd worden, waarbij de verschillende overheden zich sa-

men engageren om, onder meer: 

 Subsidiariteit en getrapte zorg concreet vorm te geven waardoor meer zorg op 

maat kan geboden worden. 

 Een financieringstechniek te ontwikkelen waarbij opdrachten en modules worden 

gefinancierd in plaats van prestaties (o.a. bundled payment, bepaalde principes 

van rugzakfinanciering, prikkels voor kwaliteit). 

 Een bijkomende financiering te voorzien wanneer blijkt dat er een tekort is aan be-

paalde zorgvormen in bepaalde regio’s. 

 De zorgstrategische planning en de governance van structureel verankerde net-

werken vorm te geven 

 Het verantwoord gebruik van psychofarmaca in de gezondheidszorg realiseren. 

 Verder te werken aan continue kwaliteitsverbetering van het zorgaanbod.  

 De technologische component (gegevensdeling, mhealth, patiënt interface) van 

integrale zorg en ondersteuning ook voor de geestelijke gezondheidszorg verder uit 

te bouwen. 

 … 

  

                                                

8 Guy Shefer, et.al.  Diagnostic Overshadowing and Other Challenges Involved in the Diagnostic Process 
of Patients with Mental Illness Who Present in Emergency Departmentswith Physical Symptoms – A 
Qualitative Study. In: Plos One. November 2014, Vol. 9 | Issue 11. 
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3. Prioriteiten van de SAR WGG 

Vertrekkend van de geschetste uitgangspunten, benoemt de raad hierna een aantal 

prioriteiten. Acties of initiatieven in het actieplan die hiermee verband houden worden 

besproken. 

3.1. Stigma en discriminatie bestrijden 

Stigma en discriminatie bestrijden is en blijft een cruciaal speerpunt voor de Vlaamse 

regering. Het is goed dat het actieplan hieraan aandacht besteedt.  

Toch beoordeelt de raad deze aandacht als te eenzijdig. In het actieplan wordt beeld-

vorming als enig element in de strijd tegen stigma en discriminatie opgegeven. De raad 

meent dat er veel meer nodig is om de strijd tegen stigma in zijn diverse vormen op 

een effectieve wijze aan te pakken9. Zo kunnen volgens Van Weeghel (et al., 2016) ook 

deze elementen bijdragen aan de strijd tegen stigma en discriminatie: 

 Kennis verbeteren over geestelijke gezondheid (mental health literacy). 

 Contact met mensen met psychische problemen bevorderen. 

 Acties gericht op empowerment. 

 Stigma-zelfmanagement. 

 Universele acties (algemeen publiek), selectieve acties (gerichte doelgroepen, ge-

richte domeinen) en geïndiceerde acties (stigmamodules in individuele behandeling 

en herstelondersteuning). 

Het actieplan wil het taboe onder meer doorbreken door, waar nodig, positieve ervarin-

gen met psychologische hulp uit te spreken (p.5). Deze interventie is belangrijk maar 

dient niet bovenaan te staan om het taboe te doorbreken. Vooraf moet bevorderd wor-

den dat mensen op informeel niveau psychologische ervaringen en moeilijkheden met 

elkaar bespreken. Indien dit niet voldoende is, is formele psychologische hulp inder-

daad aangewezen. 

De raad is van mening dat de samenleving in haar totaliteit stappen moet zetten naar 

meer preventie en bespreekbaarheid van psychische kwetsbaarheid, zodat psychische 

problemen voorkomen of in een vroeg stadium aangepakt kunnen worden.  

 De raad mist dan ook aandacht voor ‘mental health literacy’ en psycho-educatie in 

het plan10. Zowel in het onderwijs, op de werkvloer, in buurten, wijken, verenigingen 

enz. moet er meer en systematische aandacht komen voor psychische kwestbaar-

heid.  

 Een eerste stap kan erin bestaan de mental health literacy bij sleutelfiguren te ver-

hogen11. Het actieplan moet voor de raad dan ook concrete initiatieven nemen om 

de mental health literacy van sleutelfiguren zoals leerkrachten, werkgevers, buurt-

werkers, verpleegkundigen, politiemensen, … te versterken. 

                                                

9 Zie bvb. Corrigan et al., 2011, 2012; Thornicroft, 2006; Thornicroft et al., 2016; Van Weeghel et al., 2016 

10 Zie Barry et al., 2013; Kutcher et al., 2016 

11 Ondere andere op het congres ‘open minds’ werden hiertoe al aanzetten gegeven. . 
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 De raad wijst erop dat ziektegerichte programma’s aanleiding kunnen geven tot 

‘inequity by disease’ wat ook tot discriminatie kan leiden. 

3.2. Preventie en gezondheidsbevordering 

De uitbouw van een geestelijke gezondheidspromotie, waarbij de relevante knowhow 

naar leefomgevingen zoals scholen, arbeidsomgevingen, kansarme wijken en zo meer 

doorstroomt, moet volgens de raad een prioritaire actie zijn in het plan. De raad onder-

steunt ook de sterke nadruk op preventie in het actieplan, maar stelt vast dat de initia-

tieven zeer versnipperd blijven.  

 Zou het niet beter zijn om te werken met één preventiecentrum voor geestelijke 

gezondheidszorg, dat verschillende campagnes kan voeren in het kader van uni-

versele preventie?  Of het nu gaat om alcohol, tabak, eetstoornissen, suïcide,… de 

basisstrategieën voor universele preventie blijven telkens dezelfde.  

 Er moet ook over gewaakt worden dat preventie én zorg en ondersteuning op één 

continuüm worden aangeboden. 

 Gezin, partnerrelaties en ondersteuning van de context zijn belangrijke preventieve 

factoren12. Er moeten middelen ingezet worden op zowel de versterking van de so-

ciale cohesie als op het ondersteunen van persoonlijke relaties.  

 De raad merkt op dat in het Vlaams actieplan geen ambities worden geformuleerd 

om stress en burn-out aan te pakken binnen de Vlaamse welzijns- en gezondheids-

zorg actoren. Nochtans zijn hierrond vanuit de sector zelf in het recente verleden 

heel bruikbare iniatiatieven genomen waarop kan worden verder gebouwd13.  

 Ook de link met de Vlaamse onderwijsbevoegdheid en het integrereren van zelf-

zorg als basisonderdeel in elke zorggerelateerde opleiding is hierbij cruciaal. 

3.3.  De ambulante geestelijke gezondheidszorg 

versterken  

Burgers mogen geen drempels ervaren naar generalistische psychologische hulp op 

de eerste lijn, ook geen financiële drempels. Over heel Vlaanderen moet zorg voor 

geestelijke gezondheid geïntegreerd worden in de eerste lijn. De versterking van de 

ambulante geestelijke gezondheidszorg, met de uitrol van de eerstelijnspsychologische 

functie en een versterking van het aanbod van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg 

(CGG), inclusief vroegdetectie en vroeginterventie, behoren tot de prioriteiten. 

 

                                                

12 SVR, De gezinsdimensie in de psychische gezondheid, 03/213, Martine Corrijn 

13 Cfr. project Burn-out in de zorg 
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3.3.1. Eerstelijnspsychologische functie structureel 

uitbouwen 

De raad vraagt een concreet engagement van de Vlaamse regering om de eerstelijns-

psychologische functie (ELPF) structureel uit te bouwen in heel Vlaanderen, met bij-

zondere aandacht voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor kwetsbare perso-

nen.  

Daarbij is het aangewezen dat de Vlaamse regering de aanbevelingen uit het onder-

zoek naar de invoering van de eerstelijnspsychologische functie in Vlaanderen14 im-

plementeert. De eerstelijnspsychologische functie sluit best aan bij bestaande zorgver-

strekkers en bij zorgactoren op de eerste lijn zonder het oprichten van nieuwe 

structuren of zorginstanties. Het is essentieel en evident dat er bij de uitbouw van de 

eerstelijnspsychologische functie een link met de gespecialiseerde geestelijke gezond-

heidszorg wordt gelegd, zoals ook wordt voorgesteld in het KCE-rapport rond het orga-

nisatiemodel voor psychologische zorg van april 2016.  

 Het verbaast de raad dat er in het actieplan nergens de link tussen de ELPF en 

Artikel 107 wordt gelegd. De ELPF geeft immers mee vorm aan één van de sleutel-

functies van Artikel 107, met name aan functie 1: het organiseren van activiteiten 

inzake preventie en promotie van geestelijke gezondheid en vroegdetectie, scree-

ning en diagnosestelling. In het onderzoek naar de invoering van de ELPF werd 

geopperd om de ELPF te integreren in en af te stemmen op het netwerk GGZ (Arti-

kel 107). 

 De raad  wijst er ook op dat een aparte ELPF voor kinderen en jongeren niet hele-

maal strookt met de aanbevelingen binnen de wetenschappelijke literatuur. De eer-

stelijnspsycholoog zou, net als de huisarts, een generalist moeten zijn die alle 

doelgroepen met een psychische problematiek voor zijn rekening neemt. Dit bete-

kent dat ook kinderen en jongeren tot de doelgroep behoren. De opdeling van 

geestelijke gezondheidszorg in een GGZ voor kinderen en jongeren en een GGZ 

voor volwassenen zorgt er ook voor dat jongvolwassenen vaak tussen de mazen 

van het net vallen (ADOCARE onderzoek). Een opsplitsing in de eerstelijnspsycho-

logische functie in leeftijdsgroepen is niet wenselijk voor de continuïteit van zorg. Er 

zijn ook al heel wat psychologen actief in de eerstelijn voor kinderen en jongeren (-

18), bijvoorbeeld in de CLB.  Een dubbelcircuit wordt best vermeden. 

 Hoewel de eerstelijnsspychologische functie zich op de ganse bevolking dient te 

richten en zo mee de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor el-

ke persoon met een zorgbehoefte kan verbeteren, meent de raad toch dat er bij het 

ontwikkelen van het kader voor de eerstelijnspsychologische functie van bij het be-

gin bijzondere aandacht nodig is voor het bereiken van kansengroepen. Dat bete-

kent dat de betaalbaarheid van de psychologische interventies op de eerste lijn 

moet gegarandeerd worden voor iedereen, maar ook dat hierin expliciet de op-

dracht gaat naar het bereiken van bepaalde doelgroepen. Alleen op die manier kan 

het optreden van een mattheüseffect vermeden worden. 

                                                

14 Coppens E., Neyens I. & Van Audenhove Ch. (2015) Onderzoek naar de invoering van een eerstelijns-
psychologische functie in Vlaanderen. SWVG-Rapport 38. 



18 

 

3.3.2. Versterken van de Centra Geestelijke 

Gezondheidszorg 

Naast de uitrol van de eerstelijnspsychologische functie moet binnen een visie op ge-

trapte zorg ook de capaciteit van de centra geestelijke gezondheidszorg, inclusief 

vroegdetectie en vroeginterventie, verhoogd worden. 

We lezen in het actieplan dat het ambulante en mobiele aanbod van de CGG afge-

stemd wordt met het zorgaanbod in de netwerken en verder verfijnd in termen van in-

tensiteit en frequentie (p.16). Het valt de raad op dat de Vlaamse regering zich hiermee 

lijkt in te schakelen in de lopende hervorming van de geestelijke gezondheidszorg op 

federaal niveau zonder er evenwel extra financiële engagementen rond te nemen. Zo 

wordt de ambulante zorg en ondersteuning vanuit Vlaanderen niet versterkt maar wel 

geïntegreerd in de interprofessionele teams binnen de netwerken. Vlaanderen heeft 

momenteel een eigen uitgebouwd ambulant aanbod geestelijke gezondheidszorg maar 

kiest er in het actieplan niet voor om deze expertise inzake ambulant en mobiel aanbod 

het broodnodige groeipad te geven.  

 De raad meent dat Vlaanderen ervoor moet kiezen om de capaciteit van de Centra 

Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) verder uit te bouwen in een meerjarenplan. 

3.4. Toegankelijkheid en betaalbaarheid 

Het verhogen van de toegankelijkheid en verzekeren van de betaalbaarheid van de 

geestelijke gezondheidszorg moet voor de SAR WGG hand in hand gaan met de uit-

bouw en versterking van de eerste trappen van de geestelijke gezondheidszorg. 

De toegang tot de geestelijke gezondheidszorg blijft voor vele kwetsbare groepen een 

pijnpunt. Dat wordt in het actieplan te weinig belicht. Er worden wel initiatieven voorge-

steld om stigma te verminderen, maar stigma is slechts één aspect van het probleem 

van toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg.  

 De raad beveelt aan om het wegwerken van de verschillende goed gekende aspec-

ten van (on)toegankelijkheid tot geestelijke gezondheidszorg in concrete acties uit 

te werken, met onder meer, de aanpak van zogenaamde vierde wereld settings in 

grootsteden, de strijd tegen stigma en discriminatie op een wetenschappelijke ba-

sis, de uitbouw van een passend GGZ aanbod voor adolescenten.  

Daarnaast moet ook de financiële toegankelijkheid of betaalbaarheid in dit actieplan 

onder de aandacht komen. Hoewel dit tot de federale bevoegdheden behoort is de te-

rugbetaling - via de ziekteverzekering - van psychologische en orthopedagogische be-

geleidingen, behandelingen en psychotherapie een sleutelelement in de betaalbaar-

heid. 

 Daarom dringt de raad erop aan dat de Vlaamse minister dit - vanuit een duidelijke 

visie op geïntegreerde zorg op basis van stepped care, balanced care en collabora-

tive care - als een belangrijk thema meeneemt naar de IMC. De financiering van 

psychologische zorg kan niet los worden gezien van de huidige hervormingen van 

ons gezondheidszorgsysteem in het algemeen, waarbij een loutere prestatiefinan-

ciering vervangen wordt door alternatieve, gemengde financieringsmodellen.  
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 Uiteraard zal ook het totale budget voor de geestelijke gezondheidzorg moe-

ten toenemen. De duidelijke onderfinanciering van de geestelijke gezond-

heidszorg die we vandaag kennen - slechts 6% van het totale gezondheids-

zorgbudget wordt aan geestelijke gezondheidszorg besteed – is niet langer 

houdbaar! We durven de oefening voor het aandeel GGZ in het budget WVG zelfs 

niet te maken.  

 Uit het ADOCARE onderzoek blijkt bovendien - uit cijfers voor Groot-Brittannië - dat 

de verdeling van de middelen voor geestelijke gezondheidszorg tussen kinderen en 

jongeren en volwassenen heel ongelijk is (verhouding 1/11). Deze verdeling geldt 

wellicht ook voor andere Europese landen en is dus een belangrijk aandachtspunt. 

 Een recente gezamelijke verklaring van een groep Europese organisaties en be-

roepsverenigingen roept de Europese beleidsmakers ook op om werk te maken 

van een gelijke behandeling (parity of esteem) van geestelijke gezondheid en fy-

sieke gezondheid15.  

Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en diversiteit 

De SAR WGG dringt erop aan bijzondere aandacht te besteden aan kansengroepen 

bij alle beleidsopties mbt. geestelijke gezondheid. Een studie van het Steunpunt WVG 

(Vanclooster et al., 2013) toont duidelijk aan dat er bijzondere aandacht moet uitgaan 

naar de meest kwetsbare groepen, die heel vaak geen toegang hebben tot de diensten 

waar ze nood aan hebben. 

 De toegankelijkheid en betaalbaarheid van geestelijke gezondheidszorg voor 

kwetsbare groepen is immers niet alleen een belangrijk aandachtspunt bij de uit-

bouw van een eerstelijnspsychologische functie, maar ook in het kader van het be-

staande aanbod in de CGG. 

 De raad vraagt bij de inkanteling van de PVT en Beschut Wonen in de VSB de toe-

gankelijkheid voor kwetsbare groepen actief te bewaken en dit zeker mee te nemen 

in studies met betrekking tot VSB. 

De raad roept ook op om bijzondere aandacht te besteden aan mensen met ernstige 

en langdurige psychische problemen. Zij lopen in hoge inkomenslanden nog steeds 

een bijzonder hoog risico op vroegtijdig sterven, wat in tegenspraak is met het ‘recht op 

gezondheidszorg’. 

Mensen met een migratieachtergrond met psychische zorgbehoeften (zeker in 

grootsteden) vormen een bijzondere doelgroep. Het actieplan besteedt in het alge-

meen weinig aandacht aan de bestaande diversiteit binnen de doelgroepen van de 

geestelijke gezondheidszorg. De Vlaamse Minister van welzijn, gezondheid en gezin 

besteedde hier wel aandacht aan in de beleidsbrief 2016-2017 (pp. 43-44). Zowel de-

radicalisering als de vluchtelingenproblematiek komen er aan bod. In zijn reflectienota 

over de impact van nieuwkomers op de zorg en ondersteuning in het beleidsdomein 

WVG benadrukte de SAR WGG al dat de nood aan traumabegeleiding en psychoso-

ciale begeleiding veel groter dreigt te zijn dan het zorgaanbod (5 februari 2016, p.11).  

                                                

15 Joint-statement on mental health for the RU Health Polity Platform 

http://www.sarwgg.be/node/10302
http://www.sarwgg.be/node/10302
http://www.sarwgg.be/node/10302
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3.5. Geestelijke gezondheidszorg voor 

adolescenten uitbouwen 

Jongeren vormen een kwetsbare groep voor psychsche aandoeningen: 75% van de 

psychische aandoeningen beginnen al voor de leeftijd van 24 jaar. Vroege detectie is 

dus cruciaal om later meer problemen te vermijden. 

Er is een duidelijk tekort aan geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en een gespe-

cialiseerd aanbod voor adolescenten (14-24 jarigen) is ontoereikend16.  

 De raad vraagt dat de Vlaamse regering extra inzet op deze doelgroep. Ook het 

advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) schuift dit als één van de prioritei-

ten naar voor17. De HGR verwijst naar de resultaten van de ADOCARE studie: 

die resultaten bieden een bron van inspiratie voor de ontwikkeling van een betere 

integratie en overgang van jongeren, de ontwikkeling van diensten die zijn afge-

stemd op jongeren en promotie van geestelijke gezondheid in scholen. 

3.6. Focus op wonen en op arbeidsparticipatie 

van mensen met psychische problemen 

Recht op wonen en arbeid zijn belangrijke elementen om te komen tot burgerschap in 

deze samenleving. We weten al langer dat dit een enorm probleem is voor mensen 

met een psychische beperking omdat zij dikwijls door hun ziekte geen inkomen hebben 

kunnen verwerven. Een betaalbare woning vinden op de privé-markt is zeer moeilijk en 

indien de toeleiding naar werk niet wordt ondersteund, al helemaal uitgesloten. Hoe 

kan die vermaatschappelijking van de zorg gerealiseerd worden wanneer men niet in 

de eerste plaats kijkt naar de basisbehoeften van de mensen met psychische proble-

men? 

De raad meent dan ook dat de arbeidsparticipatie van mensen met psychische pro-

blemen (OESO, 2013) als prioriteit moet meegenomen worden in het actieplan. 

De HGR stelt dat België niet goed scoort op het vlak van tewerkstelling van mensen 

met psychische problemen. Een ruime implementatie van de principes van Individual 

Placement & Support (IPS) zou op een positieve manier kunnen bijdragen aan heel 

wat negatieve aspecten van de belasting van psychische problemen voor de samenle-

ving. Dit vereist ondermeer een attitudeverandering bij de bevolking waardoor de voor-

delen van een passende werkomgeving aanvaard worden en een sterkere inclusie in 

werk-, educatie en vrijetijds-omgevingen van psychisch kwetsbare mensen als een 

belangrijke prioriteit gezien wordt.  

 Inzake arbeidszorg wordt in het actieplan wel een proeftuin benoemd in samenwer-

king met de minister van werk. De raad meent echter dat dit onvoldoende de vraag 

beantwoordt om meer structureel in te zetten op toeleiding naar arbeid van mensen 

met psychische problemen en op de engagementen op vlak van zorg en arbeid. 

                                                

16 Meys et al., 2016, Rapport KBS-project ‘Geestelijke gezondheidszorg en uitsluiting’ 

17 http://www.health.belgium.be/nl/advies-9204-kwaliteitsindicatoren-de-geestelijke-gezondheidszorg, p.32. 

http://www.health.belgium.be/nl/advies-9204-kwaliteitsindicatoren-de-geestelijke-gezondheidszorg
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 De raad vraagt om concreet werk te maken van de uitvoering van de verschillende 

onderdelen van het decreet werk- en zorgtrajecten van 23 april 2014 (activerings-

traject, arbeidszorg,…). 

3.7. Budgettaire engagementen in de geestelijke 

gezondheidszorg 

Het federale budget van geestelijke gezondheidszorg bedraagt 6% van het gezond-

heidsbudget. Bovendien krijgt slechts 3 op de 10 mensen met psychische problemen 

de zorg die ze nodig hebben. Vandaag gaat 80% van het budget geestelijke gezond-

heidszorg naar opnames. Amper 20% gaat naar andere vormen van zorg waarvan een 

heel klein deel naar ambulante zorg. Zoals de ministers De Block en Vandeurzen van-

daag aanhalen, is het gezien de spreiding van middelen moeilijk om een budget op 

deze percentages te kleven. 

Residentiële zorg blijft een belangrijke schakel in de geestelijke gezondheidszorg en de 

middelen die gegenereerd worden uit de huidige afbouw van bedden zullen broodnodig 

zijn voor de opdrachten waarvoor het psychiatrisch ziekenhuis vandaag en in de toe-

komst staat: zoals de verdere uitbouw van teams die aan huis gaan, crisisopnames, 

gedwongen opnames en intensieve behandelingen in gespecialiseerde diensten. Bo-

vendien zitten in de beddencapaciteit een deel van de forensische zorg, zorg voor 

dubbeldiagnose, ed. – dit kunnen we sowieso niet meenemen in de bevrie-

zing/intensifiëring van de bedden. Met de afbouw van bedden kan met andere woorden 

onmogelijk de GGZ in de eerste lijn gefinancierd worden. 

De middelen van residentiële zorg moeten echter naast een volwaardig uitge-

bouwde ambulante zorg staan. In te veel gevallen zijn opnames de enige mogelijk-

heid voor mensen, omdat alternatieve zorg ontbreekt of met enorme wachttijden 

kampt. De Raad vraagt de minister om naast de toekomstige terugbetaling op 

federaal niveau van de psycholoog bij de huisarts, meer te investeren in de uit-

bouw van de GGZ in de eerste lijn, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, 

revalidatie, PVT en IBW.  
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4. Specifieke opmerkingen bij de acties 

Tenslotte formuleert de SAR WGG nog enkele meer specifieke opmerkingen bij de 

acties in het plan. 

 pagina 2. De inleiding van het actieplan verwijst naar een definitie van de WHO die 

gezondheid definieert als een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbe-

vinden. Deze definitie is in feite al achterhaaldd. De raad stelt voor de definitie van 

Huber (2011) te gebruiken die minder statisch is en gezondheid ziet als het ver-

mogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, 

mentale en fysieke uitdagingen van het leven. Deze visie past ook beter bij de visie 

op herstel in de geestelijke gezondheidszorg. 

 Pagina 5. Beeldvorming  dient zich vooral te richten op groepen in de samenleving 

met negatieve attitudes ten aanzien van psychische problemen en de GGZ. Het 

onderzoek van Te Gek!? (Coppens et al., 2014) wijst aan welke subgroepen meer 

negatieve attitudes hebben ten aanzien van mensen met psychische problemen. 

Het onderzoek toont tevens dat Vlamingen met een lager maandelijks inkomen en 

een lagere opleiding de waarde van professionele hulp lager in schatten. 

 pagina 6. De samenwerking tussen de partnerorganisaties actief binnen geestelijke 

gezondheidsbevordering en ziektepreventie wordt geconcretiseerd, geformaliseerd, 

geëvalueerd en bijgestuurd. Deze partnerorganisaties verbinden zich in een asso-

ciatie aan elkaar. De raad meent dat dergelijke fusies aangewezen kunnen zijn, 

maar toch best aan het sociaal ondernemerschap worden overgelaten. Het is wel 

goed indien de Vlaamse regering incentives (vb. regelluw kader) in functie hiervan 

zou voorzien. Dit zou beter tegemoet komen aan het basisprincipe mbt. sociaal on-

dernemen (actieplan p. 4). 

 pagina 7. preventie postnatale depressie De raad vraagt om het zorgtraject post 

partum depressie te verruimen naar post partum complicaties en wijst erop dat er 

hier onterecht een rechtstreekse link wordt gelegd met kindermishandeling. 

 pagina 8. vroegdetectie en –interventie  

 De raad is van mening dat er zorgvuldiger met begrippen en initiatieven moet 

worden omgesprongen in de passage over vroegdetectie en –interventie. Nu 

wordt er een amalgaam gemaakt van vroegdetectie en –interventie met speci-

fieke zorg voor jongeren (en de transitieleeftijd), met VDIP bij beginnende 

psychose en met preventiebeleidsmedewerkers in de gemeente. Beginnende 

psychose en experimenteel druggebruik zijn erg verschillend op vlak van ge-

dragingen, evt. uiting van een stoornis, en van het nodige zorgaanbod. 

 De raad vindt het opmerkelijk dat in het actieplan nergens verwezen wordt 

naar de drugpunten zoals in Oost-Vlaanderen. Het zijn initiatieven die hun nut 

al bewezen hebben. Aangezien het gaat om een co-financiering lokale bestu-

ren - provincies is het onduidelijk hoe zij in de toekomst gefinancierd zullen 

worden. De raad vraagt hierover duidelijkheid te scheppen. 

 pagina 10. Het actieplan verwijst naar de ambitie om met alle overheden te komen 

tot een nationale strategie inzake alcohol, tabak en gokken. 

 De raad drukt erop dat het hier in de eerste plaats zal moeten gaan om de or-

ganisatie van hulpverlening voor de gevolgen van de verslaving aan deze ge-

notsmiddelen en niet zozeer over preventie of de vraag naar de plaats van 

deze middelen in onze samenleving.  
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 Ook cannabis, drugs en gamen moeten hierbij vernoemd worden. 

 pagina 11. De externe ombudsfunctie is verbonden aan de overlegplatforms GG. 

De raad vraagt zich af of deze ombudsfunctie ook zal gerealiseerd worden in het 

kader van de eerstelijnsconferentie? Is het de bedoeling deze functie te integreren? 

 pagina 15. De raad stelt vast dat de CAP werking - die in 2016 werd stopgezet we-

gens gebrek aan financiering – zal worden verder gezet maar dat men met dezelf-

de middelen niet alleen met drugsverslaafden maar met alle gedetineerden met 

een psychisch probleem zal moeten werken. Met nu al te beperkte middelen, dient 

dus een grotere groep te worden toegeleid. De raad vindt het een goede zaak dat 

de Vlaamse regering het CAP model wil verruimen maar verwacht dan ook dat er 

de nodige middelen aan gekoppeld worden. 

 pagina 15. Bestaande projecten als proefzorg (op niveau van het parket – strafbe-

middeling) en de drugsbehandelingkamer-liaison (op niveau van de rechtbank) 

worden grondig geëvalueerd.  De raad wijst erop dat het succes van de pilootpro-

jecten onder andere ligt bij de inbedding in de verslavingssector. Er wordt nog een 

grondige evaluatie voorzien. Waarom wil de Vlaamse regering deze aanpak dan nu 

al veranderen? Bovendien werd de drugbehandelingskamer (DBK) zoals experi-

menteel ontwikkeld ( vanaf 2008) in de Genste regio al grondig onderzocht18. 

 pagina 15. Zoals opgenomen in de conceptnota verslavingszorg positioneren we 

de liaisonfiguur binnen de drugsbehandelingskamer, net zoals de proefzorgmana-

ger in de proefzorg, binnen de justitiehuizen.  Er wordt in dit actieplan beslist om de 

liaisonfiguur binnen de DBK, te positioneren binnen de justitiehuizen, dit terwijl alle 

betrokken partners er al herhaaldelijk op hebben gewezen dat het essentieel is dat 

de liaison-functie wordt aangestuurd vanuit de (drug)hulpverlening. En wel om vol-

gende redenen: 

 Hulpverleners handelen binnen een beroepsgeheim, justitieassistenten hebben 

een meldingsplicht en een controlerende opdracht. Dit bepaalt de hulpverle-

ningsrelatie die met de cliënt kan worden opgebouwd. 

 Een liaisonfunctie verbonden en aangestuurd door de drughulpverlening kan 

gemakkelijker doorverwijzingen of opnames realiseren dan een justitie-

assistent. 

 Door de liaisonfunctie in te bedden in de hulpverlening wordt automatisch de 

hulpverlening (via de netwerken/overlegplatforms) mee verantwoordelijk voor 

het DBK project en vergroot de samenwerking aanzienlijk. 

 pagina 16. Evaluatie en bijsturing van de werkingsgebieden CGG. De raad vraagt 

te verduidelijken hoe het verband tussen werken volgens het subsidiariteitsprincipe 

en schaalvergroting van de CGG precies wordt gezien.  Is het niet logischer te ver-

trekken van een programmatie-aanpak op basis van zorgbehoeften (cfr. Zorgstra-

tegische planning) in plaats van per definitie uit te gaan van organisatorische 

schaalvergroting? De raad vraagt de CGG-sector sterk te betrekken bij deze evalu-

atie en eventuele bijsturing van de werkingsgebieden. 

 pagina 17. Het is goed dat de CAR apart vermeld worden in het actieplan. De raad 

meent dat deze CAR een plaats moeten krijgen binnen de geestelijke gezond-

                                                

18 Colman, C., De Ruyver, B., Vander Laenen, F., Vanderplasschen, W., Broekaert, E., De Keulenaer, S. & 
Thomaes, S. (2011). De drugbehandelingskamer: een andere manier van afhandelen. Het proefproject 
geëvalueerd. Antwerpen, Apeldoorn: Maklu. Vander Laenen, F., Vanderplasschen, W., Wittouck, C., 
Dekkers, A., De Ruyver, B., De Keulenaer S. & Thomaes, S. (2013). Het pilootproject drugbehande-
lingskamer te Gent: een uitkomstenevaluatie. Gent: Academia Press  (qualect onderzoek) 
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heidszorg en dus ook meegenomen worden in een nieuw decreet over de geeste-

lijke gezondheidszorg. 

 pagina 17. De rol van de mobiele teams wordt bekrachtigd. 

 De raad vraagt om specifieke expertise inzake verslavingszorg op te nemen in 

de mobiele en outreachtende 2b-teams. 

 De raad onderstreept dat mobiele teams niet de enig zaligmakende modaliteit 

van zorg zijn. In een logica van op zorgbehoeften gebaseerde programmatie is 

een voldoende uitgebouwd gespecialiseerd ambulant consultatie-aanbod even-

zeer van belang. Het actieplan mist duidelijke ambitie rond de verdere uitbouw 

van het ambulant aanbod (zie punt 3.3.2.) 

 pagina 19. De integratie van de herstelgerichte ondersteuning, rehabilitatie en reva-

lidatie is inderdaad een belangrijk aandachtspunt, maar er blijkt uit het actieplan 

niet voldoende hoe men dit concreet ziet. 

 pagina 20. Begeleiding in het kader van woonzorg.  

 De raad mist hier een verwijzing naar verslavingszorg en de specifieke woon-

problematiek. In de verslavingszorg zijn er de halfweghuizen of de tussenhui-

zen. Een aanbod voor (ex)verslaafden is essentieel om een geleidelijk en on-

dersteunend hersteltraject uit te werken. We zien immers vaak exclusie van 

(ex)verslaafden in de reguliere woonzorg. 

 De raad vindt het goed dat de link met de projecten geïntegreerde zorg hier 

wordt gelegd maar het blijft onduidelijk hoe dat zich in de praktijk zal vertalen. 

De raad stelt vast dat deze projecten geïntegreerde zorg zich in hoofdzaak op 

de zwaardere zorgprofielen richten en vraagt hoe de personen met een lichtere 

zorgbehoefte zullen worden meegenomen. 

 Inzetten op de samenwerking met de woonzorgcentra voor de leeftijdsgroep 

ouderen is voor de raad zwak geformuleerd. Het roept ook vragen op. Welke 

samenwerking en hoe moet die eruit zien? Gaat het om inzetten van specifiek 

GGZ-personeel in de WZC? Gaat het om training of vorming vanuit de sector 

geestelijke gezondheidszorg voor personeel in de WZC? Gaat men zorgen voor 

duidelijke communicatielijnen of aanspreekpunten in de geestelijke gezond-

heidszorg voor de WZC? Wat is de doelstelling van de samenwerking? Wie 

trekt en wie is verantwoordelijk? Is het bedoeld voor een specifieke doelgroep 

of voor alle ouderen? Is hieruitvolgend een berekening gebeurd van de beno-

digde middelen? En zo meer. De raad vraagt dit meer uit te werken en meent 

dat de specifieke problematiek van de psychogeriatrie in het actieplan meer 

aandacht verdient. 

 pagina 21. Steunpuntfunctie:  Er wordt actief samengewerkt en afgestemd met de 

koepel-, patiënten- en familieorganisaties actief binnen de GGZ. De raad vraagt 

hier ook de ziekenfondsen te vermelden.  

 pagina 22. Voor de vormgeving van de persoonsvolgende financiering verwijst de 

raad naar eerdere aanbevelingen in het advies over de Conceptnota Vlaamse so-

ciale bescherming (2 oktober 2015). 

 pagina 22. De raad stelt voor de term ‘BelRAI’ te vervangen door ‘het interRAI as-

sessment systeem’, kortweg de interRAI. De interRAI verwijst naar het geïnte-

greerde geheel van interRAI instrumenten dat ontwikkeld werd voor verschillende 

doelgroepen en settings, en dat toepassingen heeft op het niveau van de hulpver-

leners, de zorgmanagers en de beleidsmakers. De BelRAI is het onderdeel van in-

terRAI dat in België in de ouderenzorg in gebruik is. Daarnaast worden op dit mo-

http://www.sarwgg.be/node/9906
http://www.sarwgg.be/node/9906
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ment andere onderdelen ontwikkeld en onderzocht in Vlaanderen zoals RAI mental 

health en RAI community mental health voor de geestelijke gezondheidszorg.  

 pagina 22. Het recht op financiering is principieel gekoppeld aan het verzekerd zijn 

in het kader van de VSB. 

 Binnen VSB hangt het krijgen van zorg en ondersteuning af van het al dan niet 

betalen van de bijdrage voor VSB. Het wordt een belangrijke opgave om de 

toegang tot zorg te verzekeren voor een aantal doelgroepen die het actieplan 

wil bereiken. 

 De raad dringt erop aan een duidelijk onderscheid te maken tussen het recht op 

zorg enerzijds en de administratieve procedures die toegang geven tot zorg (de 

backoffice) anderzijds.  

 Binnen VSB moet er gegarandeerd worden dat de zorg toegankelijk is voor ie-

dereen. De raad verwijst daarbij naar eerdere aanbevelingen in het advies Con-

ceptnota Vlaamse sociale bescherming (2 oktober 2015). 

 pagina 22. Er is ook de VIPA-financiering voor infrastructuur. Voor de bij de zesde 

staatshervorming overgehevelde sectoren […] wordt onderzocht op welke manier 

we in de infrastructuur van deze voorzieningen kunnen investeren. Voor de raad is 

de formulering ‘wordt onderzocht’ te vrijblijvend. Een verdergaand engagement is 

nodig. De noden van de revalidatieconventies op het vlak van infrastructuur zijn 

groot en blijven al jaren onbeantwoord. Er zijn ook engagementen nodig voor de 

revalidatieconventies die momenteel geen aanspraak op VIPA kunnen maken.  

 pagina 22. Er wordt ook nagegaan of het systeem voor de aangehaalde sectoren 

die zich op vandaag beroepen op de klassieke procedure zal worden ingekanteld in 

een nieuw mogelijks forfaitair systeem. De raad vraagt of dat strategisch forfait dan 

zal worden gekoppeld aan een zorgstrategische planning. 

 pagina 22. De raad vraagt de Vlaamse regering om zich de toepasbaarheid bij de 

integratie van de geestelijke gezondheidszorg in de VSB niet tot één vorm van fi-

nanciering te beperken én ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid actief bewaakt 

wordt. 

 pagina 23. De raad wijst erop dat de overlegplatforms GG ook zullen moeten af-

stemmen met lokale actoren en voorzieningen omdat de netwerkcoördinatoren 

geen mandaat als vertegenwoordiger van voorzieningen opnemen. Het is wel be-

langrijk de netwerkcoördinatoren bij deze afstemming te betrekken. 

 pagina 23. De raad vraagt dat de overlegplatforms geestelijke gezondheid zo wor-

den samengesteld dat ook de sectoren, die met de 6de staatshervorming een 

Vlaamse bevoegdheid werden, mee kunnen participeren gezien het belang van de 

zorgstrategische planning. 

 pagina 23. Reconversieregels en programmatie benutten.  

 De raad stelt vast dat de Vlaamse regering, wanneer het om reconversie en 

programmatie gaat, sterk naar het federale niveau kijkt. Het is minder duidelijk 

hoe de Vlaamse regering deze beleidsafstemming met het federale niveau wil 

aanpakken. Het actieplan biedt geen duidelijkheid rond de beleidsintenties van 

de Vlaamse regering met betrekking tot de uitdovende PVT-bedden of nieuwe 

PVT capaciteit.  

 De raad merkt ook op dat het actieplan hier een belangrijke voorafname doet 

op de mogelijkheid tot reconversie. Deze werd nog niet uitgewerkt voor de 

woonzorgcentra. De raad meent bovendien dat het moeilijk in te schatten is of 

dit een reële optie is voor de WZC. Liggen de noden (en expertise) van de 

http://www.sarwgg.be/node/9906
http://www.sarwgg.be/node/9906
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WZC niet eerder bij de reconversie naar zware zorg (RVT-bedden), kortver-

blijf, gezinszorg,…?. 

 pagina 23. Er wordt bij de inzet van de middelen steeds vertrokken van coëfficiën-

ten die rekening houden met het aantal inwoners, prevalentie psychische proble-

men, sociaaleconomische situatie, … van iedere betreffende regio ten opzichte van 

Vlaanderen. Ook verslavingsproblemen worden hier best expliciet vernoemd. 

 pagina 23-24. Geïntegreerde kwaliteitsbenadering  

 De raad vraagt om de initiatieven vanuit het VIP²GGZ en de zorginspectie 

maximaal op elkaar af te stemmen. 

 De raad meent dat een geïntegreerde kwaliteitsbenadering en wetenschappelijk 

onderzoek en monitoring beter samen worden opgenomen in functie van een 

gestructureerde afstemming tussen beiden. 

 pagina 24. De raad ondersteunt de expliciete keuze voor meer wetenschappelijk 

onderzoek en voor de ontsluiting ervan. Het lijkt aangewezen hier een connectie 

met het VIKZ te maken (bijvoorbeeld bij de studie naar INTERRAI). 

 pagina 25. Participatie. Het is een goede zaak dat heel wat stakeholders op het 

terrein gehoord werden bij de voorbereiding van dit actieplan. Toch merkt de raad 

ook op dat in de voorgestelde structuren geen duidelijke plaats meer wordt voor-

zien voor een aantal huidige middenveldorganisaties. De raad vraagt onder meer 

om aandacht te besteden aan de rol die de ziekenfondsen en koepelorganisaties 

hier precies kunnen opnemen. 

 pagina 25. Patiëntenvragenlijst. De raad verwijst daarnaast ook naar de participa-

tiechecklists die ontwikkeld werden binnen het federale participatie-project. Deze 

checklists bevragen bij patiënten en naastbetrokkenen hun mate van participatie 

binnen hun eigen behandeling – of die van hun naaste- en binnen de voorziening 

waar zij – of hun naaste – behandeld worden. 


