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FICHE 2 
HET BELANG VAN GEESTELIJKE GEZONDHEIDBEVORDERING IN DE GEMEENTE 

 

Goed in je vel zitten is belangrijk voor iedereen. Want wie zich mentaal goed voelt kan zijn talenten 

ontplooien, gaat beter om met de dagelijkse stress en belangrijke levensgebeurtenissen, kan 

productief en vruchtbaar werken, en draagt meer bij tot de gemeenschap. 

Geestelijke gezondheid is net zoals fysieke en sociale gezondheid een component van gezondheid. 

Daarom is het belangrijk dat we ook voor dit onderdeel aandacht hebben. Je kan het best zien als 

een continuüm met aan de ene kant geestelijke gezondheidszorg en aan de andere kant geestelijke 

gezondheidsbevordering. De zorg is belangrijk voor de klachten die er zijn op te lossen, de 

bevordering probeert de mentale goede gezondheid van de mens te versterken.  

In onze maatschappij wordt de zorg sterk belicht. Dat is ook logisch als je kijkt naar de cijfers: 26% 

van de Vlamingen geeft aan zich niet goed in zijn/haar vel te voelen. 14% van de Vlaamse bevolking 

wordt geconfronteerd met ernstigere psychische problemen. Vrouwen worden dubbel zo vaak als 

mannen geconfronteerd met emotionele en psychische problemen. Suïcide is één van de 

belangrijkste doodsoorzaken in Vlaanderen, zeker bij jongeren en mannen boven de 50 jaar. Het 

Vlaams suïcidecijfer ligt 1,5 keer hoger dan het EU-gemiddelde. Het is duidelijk dat het niet zo goed 

gesteld is met de geestelijke gezondheid van de Vlamingen. En dit heeft niet alleen gevolgen voor de 

persoon zelf. Sowieso beïnvloedt ‘je niet goed in je vel voelen’ je dagelijks functioneren, je groei en 

ontwikkeling. Zo leidt een depressie gemiddeld tot 200 dagen ziekteverzuim en heeft het bij jongeren 

een negatieve invloed op de schoolresultaten. Maar je familie, vrienden, collega’s, … worden 

eveneens getroffen en hebben ondersteuning nodig bij het omgaan met dergelijke problematiek. 

Hoewel het belangrijk is dat voldoende aanbod beschikbaar is voor het behandelen en voorkomen 

van psychische problemen, zorgt dit er deels voor dat er weinig aandacht gaat naar hoe een positieve 

geestelijke gezondheid verkregen, behouden en versterkt kan worden. Nochtans is ook dit deel van 

het continuüm erg belangrijk. De focus van geestelijke gezondheidsbevordering ligt op de manier 

waarop mensen in staat zijn hun mentale sterktes uit te spelen en voor zichzelf meer gezondheid te 

creëren. Mensen proberen niet alleen ziekte en lijden te vermijden. Ze streven evenzeer naar 

vitaliteit, ook op geestelijk vlak. Dit ‘creëren’ van meer gezondheid, meer welbevinden en daarmee 

het verhogen van de levenskwaliteit is de kern van geestelijke gezondheidsbevordering. Het 

bevorderen van die geestelijke gezondheid komt kortweg neer op het versterken van de 

beschermende factoren voor geestelijke gezondheid (bv. het sociaal netwerk, sociale vaardigheden, 

oplossingsvaardigheden, gezonde levensstijl…) en het verminderen van risico’s (bv. armoede, 

leerproblemen, middelenmisbruik, ...). Door aan deze beschermende factoren te werken, leer je 

bovendien beter omgaan met risicofactoren die je pad kruisen. Door te kijken naar wat mensen 

veerkrachtig maakt en in te zetten op de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid in de 

vorm van laagdrempelige publiekscampagnes, kunnen we de hele bevolking in de positieve zin laten 

opschuiven. Dit levert gezondheidswinst voor iedereen op, maar is het duidelijkst merkbaar bij 

mensen met een matig goede gezondheid. Ondanks het feit dat ze niet uitvallen, is hun functioneren 

toch verminderd, ontplooien ze zich onvoldoende en dragen ze minder bij aan de maatschappij. 
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Vandaar dat dit de aandacht van de lokale besturen verdient. Vergeet ook niet dat geestelijke 

gezondheid nauw samen hangt met andere gezondheidsthema’s zoals beweging, voeding, tabak, 

middelengebruik en dat het een invloed uitoefent of wordt beïnvloed door andere beleidsdomeinen 

zoals ruimtelijke ordening, vrije tijd, ... Als gemeentebestuur of OCMW-bestuur kan je zeker het 

voortouw nemen om te werken aan een positieve geestelijke gezondheid. 

Daarom hebben we het project ‘Fit in je Hoofd Carrousel’ ontworpen, om lokale besturen een 

concrete methodiek in handen te geven om de mentale gezondheid van de inwoners te bevorderen. 

Hiermee focussen wij op de geestelijke gezondheidsbevordering en het richt zich dan ook naar de 

algemene bevolking en niet naar mensen met psychische stoornissen.  

 Meer informatie over geestelijke gezondheidsbevordering kan je vinden de in BBC-fiche geestelijke 

gezondheid, de visietekst geestelijke gezondheidsbevordering en de samenvatting en factsheets van 

de review geestelijke gezondheidsbevordering.  

 


