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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.
Wanneer we over geestelijke gezondheid praten wordt bijna automatisch gedacht aan psychische
problemen en psychiatrische stoornissen. Hierdoor gaat de hele dimensie van positieve geestelijke
gezondheid grotendeels verloren. Het is nochtans niet nieuw te beweren dat bij mensen die niet ziek
zijn, sommigen zich beter voelen dan anderen. En dat ook bij ‘gezonde’ mensen verbetering mogelijk is.
In 2004 stelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ‘There is no health without mental health’.
Geestelijke gezondheid maakt een integraal deel uit van gezondheid. Vandaar dat dit de aandacht van de
lokale besturen verdient. Geestelijke gezondheid hangt nauw samen met andere gezondheidsthema’s
zoals beweging, voeding, tabak, middelengebruik en oefent een invloed uit of wordt beinvloed door
andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, ... Als gemeentebestuur of OCMW-bestuur
kan je zeker het voortouw nemen om te werken aan een positieve geestelijke gezondheid. Zo kan
je als gemeentebestuur het verenigingsleven stimuleren door lokalen en subsidies ter beschikking te
stellen, activiteiten organiseren in het kader van Fit in je Hoofd om mensen weerbaarder te maken,
opvoedingsondersteuning voor jonge ouders voorzien, maatschappelijk werkers trainen in het
herkennen van signalen die wijzen op een slechte geestelijke gezondheid, ...
In het werkveld kunnen we 4 grote delen onderscheiden:
1. Geestelijke Gezondheidsbevordering stelt als doel de veerkracht van de individuen en
gemeenschappen te verhogen door mensen te helpen (zelf) terug controle te krijgen over hun
geestelijke gezondheid
2. Beeldvorming & taboedoorbreking wil het stigma dat kleeft aan geestelijke gezondheidsproblemen
aanpakken en geestelijke gezondheid bespreekbaar maken.
3. Preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van geestelijke gezondheidsproblemen legt zich toe
op het voorkomen van problemen bij gekende risicogroepen.
4. Geestelijke gezondheidszorg voorziet professionele hulp aan mensen met psychische problemen.
Het laatste punt, geestelijke gezondheidszorg is vrij sterk uitgebouwd in Vlaanderen. De meest recente
grote wijzigingen vinden plaats in kader van artikel 107, met name de ‘Vermaatschappelijking van de
Zorg’. Dit houdt in dat het aantal ziekenhuisbedden verminderd wordt en in de plaats daarvan meer
gemeenschapsgerichte zorgvormen in de natuurlijke woon- en leefcontext van de patiënt uitgebouwd
worden. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk in hun thuismilieu kunnen blijven en dat
ziekenhuisopnames worden vermeden. Daarvoor worden over voorzieningen heen samenhangende
zorgprogramma’s voor doelgroepen en crisisinterventieteams uitgewerkt.
Beeldvormingsprojecten worden in Vlaanderen vooral door de Vlaamse Vereniging voor
Geestelijke Gezondheid (VVGG) en Te Gek opgenomen.
Deze fiche handelt vooral over geestelijke gezondheidsbevordering. Sinds de
introductie van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2006-2010) besteedt
Vlaanderen op systematische wijze aandacht aan geestelijke gezondheidsbevordering. Ook in het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020)
zijn er 5 strategieën geformuleerd om de gezondheidsdoelstelling te behalen.
Geestelijke gezondheidsbevordering bij individu en maatschappij vormt hierbij
de eerste strategie:

1. Geestelijke gezondheidsbevordering m.b.t. individu en maatschappij
2. Suïcidepreventie door laagdrempelige telefonische en online hulp
3. Bevorderen van deskundigheid en netwerkvorming bij intermediairs
4. Strategieën voor specifieke risicogroepen
5. Ontwikkeling en implementatie van aanbevelingen en hulpmiddelen voor de preventie van
suïcide.
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 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.

Hoewel het belangrijk is dat voldoende aanbod beschikbaar is voor het behandelen (4) en voorkomen
van psychische problemen (3), zorgt dit er deels voor dat het versterken van de geestelijke gezondheid
veel minder in de kijker komt.
De risicofactoren op psychische aandoeningen zijn normaal verdeeld in een bevolking.
Dit betekent dat de meeste individuen een matig risico hebben op psychische
problemen. Slechts een minderheid loopt hoog, respectievelijk weinig gevaar.
Indien enkel aandacht gaat naar hoogrisicogroepen wordt een groot deel van
de bevolking dat risico loopt (doch in mindere mate) over het hoofd gezien en
wordt de gezondheidswinst bij de grote groep genegeerd (model Whittington &
Huppert, 1996).

Door te kijken naar wat mensen veerkrachtig maakt en in te zetten op de beschermende factoren voor
geestelijke gezondheid kunnen we de hele bevolking in de positieve zin laten opschuiven. De winst die
daaruit voortvloeit gaat vooral naar mensen met een matig goede gezondheid. Die ondanks het feit dat
ze niet uitvallen, toch verminderd functioneren, zich onvoldoende ontplooien en minder bijdragen aan
de maatschappij.
Net op vlak van de eerste 2 pijlers kan je als gemeente- of OCMW-bestuur het voortouw nemen door in te
zetten op het verhogen van de veerkracht en de beeldvorming m.b.t. geestelijke gezondheidsproblemen.
Bovendien hangt geestelijke gezondheid nauw samen met diverse andere thema’s zoals beweging,
tabak, alcohol en drugs zodat het belang hiervan zeker niet genegeerd mag worden. Daarom zet je
als gemeentebestuur zowel in op risicogroepen als op de brede bevolking waar sommigen zich beter
voelen dan anderen. Er toe komen dat elkeen goed in z’n vel zit, betekent een enorme gezondheidswinst
voor de inwoners als voor de gemeente.

Geestelijke gezondheid: Enkele cijfers en feiten
Het is niet zo goed gesteld met de geestelijke gezondheid van de Vlamingen. Naast enkele verontrustende
statistieken blijkt dit vooral uit het hoge aantal suïcides als triest eindpunt van een lang proces van
mentaal onwelbevinden.
- 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 dan mannen geconfronteerd met emotionele en psychische problemen. Psychische
problemen worden meer waargenomen bij jongeren van 15-29jaar (29%), dit lijkt iets af te nemen
met de leeftijd. Tussen de leeftijd van 55 en 64 jaar is het cijfer van mensen met psychische
problemen het laagst (21%).
- Depressieve problemen komen meer voor bij lager opgeleiden (10 à 14%) dan bij hoger opgeleiden
(6%). Ook blijken depressieve klachten meer voor te komen in steden dan in landelijke gebieden
- In 2011 kregen 53.545 Vlamingen hulp in een centrum voor Geestelijke Gezondheid.
De wachttijd voor een eerste intakegesprek bedroeg in 2011 40 dagen. De Lager
opgeleiden vinden hun weg minder goed naar de hulpverlening dan hoger
opgeleiden.
- Eén op tien Vlamingen geeft aan ooit aan suïcide gedacht te hebben.
- In Vlaanderen overleden in 2010 772 mannen en 294 vrouwen door suïcide.
Het blijft één van de belangrijkste doodsoorzaken in Vlaanderen, zeker bij
kinderen en jongeren en mannen boven de 50 jaar. Het Vlaams suïcidecijfer ligt
1,5 keer hoger dan het EU-gemiddelde.

Gevolgen geestelijke ongezondheid
Afhankelijk of iemand te maken heeft met een dipje, een psychisch probleem of een suïcidepoging
ondernomen heeft, zijn de individuele en maatschappelijke gevolgen anders. Sowieso beïnvloedt
‘je niet goed in je vel voelen’ je dagdagelijkse 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.
Psychische aandoeningen en suïcide hebben niet enkel een grote impact op de persoon zelf. Ook voor
de brede omgeving zijn de gevolgen voelbaar. Familie, vrienden, collega’s,… worden eveneens getroffen
en hebben ondersteuning nodig bij het omgaan met dergelijke problematiek.

Geestelijke Gezondheid in de gemeente: van analyse tot
aanpak
Start steeds met het maken van een lokale analyse om noden op te lijsten, alsook een zicht te krijgen
op de sterktes en de mogelijkheden in de gemeente. Deze analyse is noodzakelijk om te komen tot het
uittekenen van een beleid op maat. Hierin kunnen cijfergegevens worden gebruikt, doch praktijkervaringen
zijn eveneens essentieel om mee te nemen. Twee vragen komen hierbij op de voorgrond:
- Welke doelgroepen willen we bereiken? En hoe kunnen we ze bereiken? (zowel eigen personeel,
de algemene bevolking, als specifieke risicogroepen)?
- Welke informerende en sensibiliserende initiatieven plannen we?
- Welke zijn de noden in onze gemeenten en in onze wijken? Waar is nood aan extra incentives voor
het versterken van het sociale kapitaal?
Wil je breed taboedoorbrekend werken en mensen zelf handvatten aanreiken om zichzelf te versterken,
is het idee van Fit in je hoofd zeker interessant. Als gemeentebestuur of OCMW-bestuur kan je verder
ambtenaren en externe hulpverleners rond de tafel brengen om te komen tot een betere doorstroming van
cliënten, voor het maken van een lokale sociale kaart of een zorgpad. Gemeentelijk of intergemeentelijk
kan je de ambtenaren met een hulpverlenersfunctie vormen in geestelijke gezondheidsbevordering en
signaalherkenning. En als lid van de politieraad heb je dan weer impact op de werking van de sociale
politie die een belangrijke opdracht heeft naar vroeginterventie en bij eerste hulp aan nabestaanden.
Ga steeds voor een integrale en planmatige aanpak, zowel bij het opmaken van een analyse om te
komen tot doelstellingen, als bij het omzetten van deze doelstellingen naar concrete acties. Laat het
niet blijven bij alleenstaande acties, maar ga voor een lokaal geestelijk gezondheidsbeleid. Het belang
van geestelijke gezondheid kan hierbij als een (prioritaire) doelstelling in de strategische nota van
het meerjarenplan worden opgenomen. Interessant daarbij is de link te leggen tussen verschillende
beleidsdomeinen zoals het lokaal sociaal beleid, jeugdbeleid, welzijnsbeleid en mobiliteitsbeleid.

Doelstellingen en acties: enkele voorbeelden
Beleidsdoelstelling: Een geestelijk gezondheidsbeleid ontwikkelen dat past in het integrale gezondheidsbeleid.
Mogelijke operationele doelstelling: De gemeente stimuleert financieel, logistiek en personeelsmatig
buurtinitiatieven met als doel de sociale cohesie in de verschillende buurten te versterken.
Acties: Ter beschikking stellen van een locatie voor de organisatie van buurtinitiatieven,
materialen voorzien in samenwerking met andere diensten die uitgeleend kunnen
worden bij buurtinitiatieven, workshop voor buurtbewoners rond Fit in je hoofd
aanbieden,…
Mogelijke operationele doelstelling: De gemeente maakt het thema geestelijke
gezondheid bespreekbaar bij de algemene bevolking en geeft tips om de eigen
geestelijke gezondheid te bewaken.

Acties: verdeling van folders en posters van Fit in je hoofd in bibliotheken, publiceren van artikels
met tips om je goed in je vel te voelen in het gemeentelijk infoblad en op de gemeentelijke website,
organisatie van laagdrempelige acties rond jezelf goed doen, hulp vragen, neen leren zeggen gekaderd
in het thema geestelijke gezondheid,…
Volgende materialen en methodieken zijn beschikbaar:
- NokNok: Een campagne gericht naar jongeren van 12 – 16 jaar. Bij deze campagne staat de website
www.noknok.be centraal waarin jongeren info en tips kunnen vinden om hun eigen geestelijke
gezondheid te bevorderen. Om deze website bekend te maken werden diverse promotiematerialen
ontwikkeld: posters, postkaarten, stickers,…. Naast het aanzetten van jongeren tot zelfeducatie, wil
NokNok jeugdorganisaties aanmoedigen om rond dit belangrijke thema aan de slag te gaan met
hun groepen. Daarom werden twee inspiratiegidsen ontwikkeld: één voor jeugdorganisaties en
één voor lokale besturen. De inspiratiegidsen bieden een kader waarmee jeugdorganisaties aan
de hand van ludieke groepsactiviteiten dit thema aan bod kunnen laten komen. De gids voor
lokale besturen biedt naast de groepsactiviteiten ook een aantal tips om het thema geestelijke
gezondheidsbevordering voor jongeren in het beleid op te nemen. Deze gidsen staan gratis ter
beschikking en leuke acties worden bovendien in de verf gezet op www.noknok.be.
- Fit in je hoofd: Deze campagne heeft tot doel iedere Vlaming ouder dan 16 jaar handvatten aan
te reiken om de eigen veerkracht te versterken. Ook hier staat een www.fitinjehoofd.be centraal.
Op deze website vind je info, opdrachten en tips om aan de slag te gaan met je eigen veerkracht.
Promotiematerialen maken het mogelijk om de actie in de verf te zetten. Bovendien werd ook
de vertaalslag gemaakt naar lokale acties, waarin de tips van de website vertaald werden naar
activiteiten die je in gemeenten kan organiseren.
- Goed-gevoel-stoel: Deze groepsmethodiek richt zich tot maatschappelijk kwetsbare mensen. Bij
de Goed-gevoel-stoel wordt in kleine groepjes gewerkt rond het versterken van draagkracht. Na
drie intensieve, maar verrijkende praatsessies, waarin deelnemers zelf hun draaglast en draagkracht
ontdekken, krijgen de deelnemers de nodige tools in handen om hun eigen veerkracht verder
te versterken aan de hand van Goed-gevoel-acties. Voor deze sessies zijn mensen opgeleid die
ingezet kunnen worden in groepen maatschappelijk kwetsbare mensen.
- Zilverwijzer: 60-plussers gaan in deze methodiek samen op een interactieve wijze aan de slag met
hun geestelijke gezondheid. Ze maken kennis met de verschillende beschermende factoren en
leren van elkaar hoe je je goed in je vel kan blijven voelen. Opgeleide 50-plussers begeleiden hun
leeftijdsgenoten en bieden hen op een leuke en participatieve manier een leidraad voor een beter
mentaal evenwicht.
Mogelijke operationele doelstelling: Deskundigheidsbevordering van maatschappelijk assistenten, thuisverpleegkundigen en andere hulpverleners in signaalherkenning (m.b.t. depressie, angststoornissen, suïcide, …).
Acties: Vormingen opzetten vanuit het OCMW in samenwerking met de CGG suïcidepreventiewerking
(www.suicidepreventievlaanderen.be). Doel: signalen die wijzen op suïcidaal gedrag herkennen,
bespreken en gericht doorverwijzen, en over het herkennen en doorverwijzen van psychische
aandoeningen in samenwerking met de CGG’s. Daarnaast materialen verspreiden van Fit in je hoofd om
mee te geven aan maatschappelijk assistenten en thuisverpleegkundigen,…

Voor een volledig en geactualiseerd overzicht: neem
contact op met VIGeZ of met het Logo in je buurt.
Daarnaast zijn er een aantal algemenere acties die ondernomen kunnen worden:
Sociale cohesie stimuleren in de gemeenschap
Een andere belangrijke determinant van mentaal welbevinden is sociale cohesie,
iets wat van groot belang is in onze westerse samenleving waar mensen hun
buren niet meer kennen en nog weinig echt contact hebben met hun familie.
Verbondenheid met een sociale groep, een gevoel van thuishoren en sociale steun
zijn belangrijke beschermende factoren voor een goede geestelijke gezondheid.
Enkele voorbeelden uit binnen- en buitenland ter inspiratie:

• Connected communities (vb. Communities that Care, Maryborough Mental Health Promotion)
(http://www.dsp-groep.nl/watisctc/)
• Gemeenschapskunstprojecten, samen creëren en vormgeven (http://www.vub.ac.be/
wetenschapswinkel/publicaties/2004-2005/Artikel_EVanSchoorisse_VCA_KSegers.pdf;
http://
www.projectloketcultuur.nl/communityartlab.asp)
• Intergenerationele projecten, waarbij de interactie oud – jong centraal staat (vb. in de pen voor
oma/opa, Leespeters/meter, kennisuitwisseling tussen oud en jong met behulp van nieuwe media
Veilige en aantrekkelijke omgeving met groene zones
Een veilige, aantrekkelijke omgeving met groene zones bevorderen het welbevinden: open plaatsen,
een toegankelijke en veilige omgeving, aantrekkelijkheid en kwaliteit van de gebouwde omgeving, de
aanwezigheid van voldoende groene zones. Bekijk samen met de andere beleidsdomeinen hoe jullie
door een veiligere en aantrekkelijkere omgeving te creëren, de geestelijke gezondheid mee kunnen
bevorderen. Enkel voorbeelden van succesvolle acties uit het buitenland zijn:
• Health Action Zones (Info: http://www.nice.org.uk/niceMedia/documents/CHB9-haz-14-7.pdf)
• Home Zone (www.homezones.org)
In Vlaanderen worden ook acties opgezet om een veilige en aantrekkelijke omgeving te creëren met
groene zones. Een voorbeeld hiervan zijn de knelpuntenwandelingen, waarbij onder andere aandacht
wordt gegeven aan voldoende verlichting, veilige fietspaden, drempels en wegverzakkingen, en het
voorzien van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen. Kind en samenleving werken hier ook rond en
geven hierover advies aan gemeenten (http://www.k-s.be/).
Ongelijkheid bestrijden
Ongelijkheid verminderen en voorkomen is belangrijk voor het welbevinden. Ongelijkheid kan zich situeren
op diverse vlakken (vb. gezondheid, inkomen,…). Meer informatie en cijfers over ongelijkheid kunnen
teruggevonden worden in de armoedebarometer (http://www.decenniumdoelen.be/armoedebarometer/).
Enkele voorbeelden van succesvolle initiatieven om hiermee aan de slag te gaan:
• Heropbouw, heropwaardering, en opknappen van verloederde buurten. Hiervoor kunnen
renovatiepremies worden gebruikt.
• Toegang tot onderwijs/ opleiding vergemakkelijken door informatie te geven over studiebeurzen,
studietoelagen, …
Integratie Mind-Body
Ook het verbeteren van de integratie van fysieke en mentale gezondheid en welbevinden is belangrijk.
De eerstelijnszorg is hiervoor een interessante setting en posters/postkaartjes over Fit in je Hoofd en
NokNok kunnen verspreid worden naar huisartsen. Ook de ‘groene voorschriften’ (social prescibing) zijn
een interessant initiatief. Dit is het aanbieden van mogelijkheden om bijvoorbeeld te bewegen, creatief
te zijn, kunst te maken, nieuwe vaardigheden te leren, vrienden te maken, vrijwilligerswerk te doen of
hulp te krijgen bij het studeren. Dit wordt meestal aangeboden door de eerstelijnszorg, hoewel er ook
nog vele andere opties mogelijk zijn.
• Voorschrift om te leren
• Kunst op voorschrift
• Bewegen op voorschrift
(http://www.gezondeinspiratie.be/index.php?page=6&fiche_detail=171)
Stigma en discriminatie rond geestelijke gezondheid verminderen
Om het welbevinden te bevorderen is het van belang het taboe dat er nog
bestaat rond geestelijke gezondheid te doorbreken. De Vlaamse Vereniging
voor Geestelijke gezondheid is hier intensief mee bezig en kan je hierrond ook

adviseren (www.vvgg.be). Er bestaan ook al diverse campagnes om beeldvorming te beïnvloeden in
zowel binnen- als buitenland:
•
•
•
•

Te Gek (www.tegek.be)
You in Mind (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8251958)
Changing Minds (http://www.changingmindscentre.co.uk/)
Open Doors (http://www.openmindsopendoors.com/)

Bij de VVGG/ Te Gek kan je ook meer informatie verkrijgen
over beeldvormingsprojecten, o.m. ‘Anders is mijn buur
heel gewoon’.
Toegankelijk aanbod hulpverlening
Om de stap te zetten naar de hulpverlening heb je veel moed nodig. Hulp durven vragen is niet eenvoudig,
zeker omdat er vaak nog veel drempels zijn die de toegankelijkheid van de hulpverlening bemoeilijken.
Als gemeente is het belangrijk om deze drempels zoveel mogelijk in beeld te brengen en zoveel mogelijk
uit de weg te ruimen. Hoe kunnen burgers bijvoorbeeld een duidelijker overzicht krijgen van waar ze
terecht kunnen in jouw gemeente, hoe kunnen eventuele financiële drempels verdwijnen, … Overleg met
diverse welzijnsactoren, zoals bijvoorbeeld het CAW, OCMW is een aangewezen stap om werk te maken
van de toegankelijkheid. Vraag ook na bij je Logo of ze een verwijsgids of hulpverleningswandeling
beschikbaar hebben.

Met betrekking tot Geestelijke Gezondheidszorg kan je terecht bij je lokaal overlegplatform
geestelijke gezondheidszorg en voor de Artikel 107- projecten is de netwerk coördinator
het beste aanspreekpunt.

Maak er werk van
Voor verdere informatie en adviezen kan u steeds terecht bij het Logo of
CGG van uw regio. U vindt uw Logo via www.vlaamselogos.be en uw CGG
via www.vad.be (onder de rubriek ‘Over VAD’ bij ‘Structurele partners’).

Vlaamse expertisecentra:
VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie v.z.w.)
www.vigez.be en www.gezondegemeente.be: portaalsite over hoe een gezondheidsbeleid opzetten en met info en interventies voor alle gezondheidsthema’s.
Contact: Bruno.Buytaert@vigez.be - werner.dewael@vigez.be
VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen v.z.w.) www.vad.be
Contact: David.Mobius@vad.be
© VIGeZ, 2013 - tekst: Logo’s, VIGeZ & VAD
Een meer theoretische onderbouw voor een lokaal gezondheidsbeleid vindt u
in de brochure ‘Trekt u aan de kar van een vernieuwend lokaal gezondheidsbeleid?’. U kan deze brochure downloaden op www.vigez.be door onderstaande
QR code te scannen met uw smartphone of tablet.

Op uw gezondheid

