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Een visienota komt er niet zomaar. Hier ging
een lang proces aan vooraf van vergadering,
redactie, inspraak en terugkoppeling. Hieronder
in chronologische volgorde de stappen tot de
visienota.

• een bijdrage te leveren voor de regiefunctie van
de Gezondheidsdienst;
• eventueel effecten van het beleid zichtbaar
maken door jaarlijkse en continue monitoring
(mogelijks ook projectgebonden).

Forum Gezondheid binnen
het Lokaal Sociaal Beleid

De uitwerking van de visie, de keuze van de
indicatoren en de uitgestippelde datatrajecten
binnen die gezondheidsmonitor werden binnen
een expertengroep van de gezondheidsraad
opgemaakt en bepaald.

Naar aanleiding van het Lokaal Sociaal Beleid
werden in 2006 elf overlegfora opgericht,
waaronder het Overlegforum Gezondheid. Dit
forum hield zich vooral bezig met beleidsopmaak,
-advisering en -uitvoering binnen het Lokaal
Sociaal Beleid vanuit de invalshoek gezondheid.
Uit het forum gezondheid groeide het eerste
Gezondheidsbeleidsplan 2008-2013 en de
oprichting van de Gentse Gezondheidsraad op
1 juli 2011.

Gezondheidsmonitor
In 2010 koos de Stad Gent ervoor een opdracht
te gunnen om van start te gaan met een
gezondheidsmonitor voor Gent. De huidige
gekende en beschikbare data voor Gent op het
vlak van gezondheid zijn immers ontoereikend om
het beleid te kunnen onderbouwen.
De gezondheidsmonitor is een omgevingsmonitor,
die beoogt ontwikkelingen in de
gezondheidssituatie van Gentenaren op te volgen.
Het instrument wordt in eerste instantie dus niet
gebruikt om expliciet beleidseffecten op te volgen
maar om:
• knelpunten en evoluties in de gezondheid van
de Gentenaars in kaart te brengen;
• een bijdrage te leveren in de onderbouwing
van Gentse beleidskeuzes, zowel van het
stedelijk beleid als van het beleid van onze
organisaties vertegenwoordigd in de Gentse
Gezondheidsraad;

Omgevingsanalyse
De gezondheidsmonitor werd aan alle partners
voorgelegd voor feedback, aanvulling en
verfijning. Dit vormde de basis voor de opmaak
van de omgevingsanalyse rond gezondheid.
Op die manier tracht de omgevingsanalyse een
overzicht te geven van (1) periodieke cijfers uit
de gezondheidsmonitor, maar (2) ook cijfers uit
éénmalige onderzoeken die thema’s meer in de
diepte bekijken en (3) gedeelde signalen uit het
brede werkveld.

Visienota
Op basis van de omgevingsanalyse werd
samen met de partners de vertaalslag gedaan
naar beleidskeuzes die aan deze vastgestelde
uitdagingen/knelpunten tegemoet moeten komen.
De grote krachtlijnen hiervan staan beschreven in
deze nota.
We nemen deze visienota aan als een roadmap
die het ons mogelijk maakt de concretisering in
SMART-geformuleerde doelstellingen in goede
banen te leiden.
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GEZONDHEIDSBELEID
Wat is gezondheid?
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is
gezondheid een toestand van volledig lichamelijk,
geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet
slechts de afwezigheid van ziekte of andere
lichamelijke gebreken.
Dat gezondheid geen puur individueel gebeuren
is, bewijst dit model. De gezondheid van mensen
wordt beïnvloed door verschillende factoren.
De onderzoekers Whitehead en Dahlgren
ontwikkelden een wijd verspreid regenboogmodel
dat hiervan een duidelijk overzicht geeft.
1_ In het hart van het model staan factoren die
relatief onveranderbaar zijn zoals leeftijd, geslacht
en erfelijke factoren. In de omliggende bogen
vinden we determinanten die wel veranderbaar zijn
via beleid.
2_ Een eerste boog wordt gevormd door de
persoonlijke gedrags- en leefstijlfactoren zoals
rookgedrag, beweging en voeding. De bogen die
daarop volgen hebben dan weer een invloed op
de onderliggende boog. Daardoor zie je dat het
individuele schuldmodel (je kiest zelf of je rookt of
niet) geen stand kan houden.

3_ De sfeer, normen en waarden over gezondheid
die in een buurt leven, zijn vervat in een tweede
boog. Daarom hebben projecten voor integratie,
cohesie en sociale-culturele participatie een
invloed op gezondheid, ook al is dat niet de
eerste bekommernis of het eerste doel. Inzetten
op dergelijke projecten is dus inzetten op het
verbeteren van het welbevinden van mensen.
4_ Woon-, leef- en werkomstandigheden maar
ook de toegankelijkheid tot essentiële diensten en
voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg,
cultuur en sport is een derde beïnvloedende boog.
5_ Maar gezondheid wordt ook bepaald door
de heersende algemene tendens. Dit vormt
de buitenste laag van de regenboog. Iedereen
geniet een beetje mee van de trend naar meer
duurzaamheid bijvoorbeeld in de voedingsindustrie
of van het verkeer.

Bron: Dahlgren G and Whitehead M (1991)
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Gezondheidsongelijkheid
Hoe lager je plaats op de sociale ladder
(opleiding, inkomen), hoe lager je
levensverwachting en het aantal jaren in goede
gezondheid. Deze sociale gradiënt in gezondheid
vraagt een beleid dat gezondheidsongelijkheid
tegengaat. Zo’n beleid is een keuze
voor sociale rechtvaardigheid. Een goed
gezondheidsbeleid heeft immers zowel tot doel
de gezondheidstoestand van de bevolking
te verbeteren, als de sociale ongelijkheid in
gezondheid aan te pakken. Dit vraagt uiteraard
een aanpak van alle sociale determinanten van
gezondheid.
Dahlgren en Whitehead onderscheiden vijf
determinanten die sociale ongelijkheid in
gezondheid bepalen:
1_ de plaats op de sociale ladder,
2_ een hogere blootstelling aan
gezondheidsrisico’s,
3_ éénzelfde blootstelling aan gezondheidsrisico’s
maar met verschillende gevolgen,
4_ levensloopeffecten,
5_ verschillen in de sociale en economische
gevolgen van ziekten.
Met andere woorden, een beleid dat
gezondheidsongelijkheid tegengaat, gaat hand
in hand met een beleid dat streeft naar gelijke
onderwijskansen, kansen op tewerkstelling,
gelijke kansen op goede huisvesting etc.

Proportioneel universalisme
Indien het beleid slechts focust op de
meest kwetsbare doelgroep, zal dit de
gezondheidsongelijkheid slechts beperkt
beïnvloeden. Om de gezondheidsongelijkheid aan
te pakken moet het beleid universeel zijn, maar
met een schaal en intensiteit die proportioneel is
met het niveau van kwetsbaarheid. We noemen
dit proportioneel universalisme1.

Bij algemene preventiecampagnes werd
vastgesteld dat door het Mattheuseffect2 vooral
de meest begoeden werden aangesproken tot
gedragsverandering, waardoor gezondheidsongelijkheid ongewild in de hand werd gewerkt.
Door uitsluitend doelgroepenbeleid te voeren,
ontstaan dan weer discriminerende maatregelen
voor andere doelgroepen en werkt dit een
inclusief beleid tegen.
Een goed gezondheidsbeleid kiest met andere
woorden voor proportioneel universalisme: een
universele aanpak met wijkgerichte interventies
waarbij waar nodig extra aandacht is voor
specifieke groepen.
Uitgaande van de gegevens binnen Gent in Cijfers3
zien we dat een aantal risicofactoren in verschillende
wijken in Gent meer voorkomen (meer leefloners,
lagere inkomens, meer werkloosheid etc.). De sociale
achterstand is in de wijken van de 19de eeuwse gordel opmerkelijk groter dan het Gentse gemiddelde.
Ook de kansen op een lang en gezond leven zijn in
die wijken daarom opmerkelijk lager. Een integrale
wijkgerichte aanpak van gezondheids-achterstand
vereist een intersectorale werking, meer kennis rond
gezondheid en gezondheidsbevordering in die wijken
en betrokkenheid van de aanwezige zorgvoorzieningen (huisartsen, apothekers,…) in de buurt.

1 Fair Society, Healthy Lives. The Marmot Review. Executive Summary. February 2010
2 Averechtse (asociale) herverdelingsmechanismen waarbij vooral de gegoede burgers en niet de meest behoeftigen voordeel halen uit de voorzieningen.
Dit fenomeen werd vernoemd naar een citaat van de evangelist Mattheus die schreef dat de rijken rijker en de armen armer zouden worden.
3 http://www.gent.be/gentincijfers/
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Intersectoraal
gezondheidsbeleid
Om gezondheidsverschillen integraal aan
te pakken is het noodzakelijk dat meerdere
beleidssectoren samenwerken om, liefst een
gezamenlijke, doelstelling te realiseren. Niet
alleen is er nood aan kennis over effect van
beleid op gezondheid. Dergelijke effecten dienen
beter in beeld te worden gebracht. Andere
beleidssectoren zullen pas geneigd zijn om
samen te werken als er zicht is op resultaat
of de meerwaarde voor de eigen sector. Nog
beter is sectoroverschrijdende doelstellingen te
formuleren die zijn gericht op het terugdringen
van gezondheidsachterstanden. Aan deze
doelstellingen kan dan een duidelijk actieplan
worden gekoppeld.
Ook binnen het stedelijk beleid zijn er heel wat
aanknopingspunten voor een goede intersectorale
uitvoering van het gezondheidsbeleid.
Denken we hierbij bijvoorbeeld aan de
• Sportdienst (sport- en bewegingsbeleid),
• het IVA Mobiliteitsbedrijf (duurzaam woonwerkverkeer),
• de Milieudienst (impact milieu op gezondheidgezonde woonomgeving),
• de Groendienst (nabijheid groen – gezonde
woonomgeving),

• Dienst Wonen (gezonde woning, CO, vocht etc),
• het Departement Onderwijs (gezondheidsbeleid
op school),
• het OCMW en de diensten van het Departement
Bevolking en Welzijn (welzijnsbeleid),
• de Interne Dienst Preventie en Veiligheid (welzijn
van het stadspersoneel),
• de Drugcoördinator (drugbeleid) etc.
En buiten de stadsdiensten denken we aan de
Centra voor Leerlingenbegeleiding, het Centrum
Algemeen Welzijnswerk, de KRAS-diensten, vzw
Jong, de Verenigingen waar Armen het woord
nemen, patiëntenverenigingen en zovele anderen.
Allen diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks
een impact hebben op de gezondheid van de
Gentenaars en dus partner zijn in de uitvoering
van het Gentse gezondheidsbeleid.
De gezondheidsachterstand terugdringen
heeft bovendien een positieve impact op de
hele samenleving. Economische winst door
minder absenteïsme op het werk omwille van
gezondheidsredenen is daarvan een goed
voorbeeld.
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Gezondheidspromotie
en toegankelijkheid
gezondheidszorg
Binnen gezondheidsbeleid vind je over het
algemeen 2 grote pijlers:
1_ het preventieve gezondheidsbeleid,
aangestuurd vanuit Vlaanderen via de Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen en
2_het curatieve gezondheidsbeleid en de
ziekteverzekering, aangestuurd vanuit de
Federale Overheid.
Als we kijken naar de uitgaven binnen
gezondheidsbeleid zien we dat de grootste
(en steeds groter wordende) uitgaven vandaag
liggen bij de curatieve gezondheidszorg. Zowel
vanuit het perspectief van het individu als vanuit
maatschappelijk perspectief valt het echter te
motiveren om meer in te zetten op het preventieve
gezondheidsbeleid. Onder gezondheidspromotie
verstaan we “het in staat stellen van mensen of
groepen om meer controle te verwerven over de
determinanten van hun gezondheid, en zo hun
gezondheid te verbeteren.”4 Door interventies
die mensen in staat stellen en stimuleren tot een
gezonde leefstijl kan de levensverwachting van
mensen en het aantal jaren in goede gezondheid
verhoogd worden.

Deze interventies bevinden zich op 5
actieterreinen:
1.het ontwikkelen van een gezond
overheidsbeleid,
2. het creëren van een ondersteunende omgeving,
3. het versterken van gemeenschapsactiviteiten,
4. het ontwikkelen van persoonlijke overtuigingen,
waarden en vaardigheden,
5. het heroriënteren van gezondheidszorgvoorzieningen met het oog op het verhogen
van de toegankelijkheid in al zijn aspecten.
Een rode draad daarbij zijn de actieve participatie
door de doelgroepen, een wetenschappelijke
onderbouwing van interventies, aandacht voor
maatschappelijke gelijkheid, en het beklemtonen
van de taak van de overheid inzake de
bescherming, het behoud en de verbetering
van de gezondheid van mensen.

4 Ottawa Charter, 1986, Wereldgezondheidsorganisatie: http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf
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GENTS GEZONDHEIDSBELEID OP BASIS VAN
PARTNERSCHAP
Gezondheidsbeleid =
partnerschap
Het Gentse gezondheidsbeleid kenmerkt zich
door de vele (openbare en private) actoren die
daarbinnen actief zijn en het partnerschap dat
bestaat tussen deze actoren in de uitvoering van
dat beleid. Partnerschap in gezondheidsbeleid
is wat het verschil maakt in Gent in het streven
naar een betere gezondheid voor elke Gentenaar.
Het beste resultaat wordt immers bereikt door
het vooropstellen van gezamenlijke doelstellingen
en het uitvoeren van een gezamenlijk
gezondheidsbeleid.

Regierol Stad Gent binnen
het gezondheidsbeleid
Binnen dit partnerschap neemt de Stad Gent (1)
een regierol op en (2) slechts een actor-rol waar
specifieke noden en hiaten zijn. Op basis van het
subsidiariteitsbeginsel is de Stad genoodzaakt
een actieve rol op te nemen ter promotie van de
gezondheid van de Gentenaars, daar waar hiaten
worden vastgesteld.
Wat verstaan we onder de regierol?
Regie is een bijzondere vorm van sturen en
is gericht op de afstemming van actoren, hun
doelen en handelingen tot een min of meer
samenhangend geheel, met het oog op een
bepaald resultaat. Regie is een vorm van
samenwerking die voor alle leden een absolute
meerwaarde betekent (1+1=3). Regie is met andere
woorden een model waarbij participatie door alle
actoren van uitermate groot belang is.
De stad Gent neemt binnen verschillende
beleidsdomeinen steeds meer een regierol op. Dat
is ook binnen het gezondheidsbeleid het geval.

We zien dat een succesvolle invulling van die
regierol bepaald wordt door een aantal factoren:
• het feit dat het stedelijke gezondheidsbeleid
niet afhankelijk is van wettelijke verplichtingen
(Vlaams of Federaal),
• het mandaat voor die rol door de partners,
• het uitgebreide netwerk van partners, die
meewerken aan een gezamenlijk Gents
gezondheidsbeleid.
De regierol binnen het gezondheidsbeleid door de
Stad Gent kreeg vorm op verschillende manieren.
Hieronder een paar voorbeelden:
• de coördinatie en organisatie van de stedelijke
gezondheidsraad, waarbij het uitwerken van
gezamenlijke doelstellingen en een gedragen
visie een betere samenwerking en afstemming
tussen actoren stimuleert.
• het voorzien van een Gentse gezondheidsmonitor en omgevingsanalyse door en voor de
partners om evidence based beleid te kunnen
uitstippelen.
• het voorzien van een portaalsite rond
gezondheid (www.gentgezondestad.be) om
informatie-uitwisseling tussen partners te
faciliteren.
• het ondersteunen van de huisartsenwachtposten om de huisartsen te faciliteren om
de noodzakelijke 1elijnszorg ook in het weekend
op efficiënte wijze te kunnen voorzien.
• het ondersteunen van de wijkgezondheidscentra
met het oog op het uittekenen en
implementeren an een gedragen wijkgerichte
aanpak van gezondheidspromotie in de 19e
eeuwse wijken van Gent.
• het ondersteunen van het Logo Gezond+
vzw om bij de uitvoering van de Vlaamse
Gezondheidsdoelstellingen de invulling ervan
aan te passen aan de Gentse noden.
• het geven van projectsubsidies aan
organisaties ter facilitering van het opzetten van
gezondheidsprojecten.
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HUIDIGE UITDAGINGEN VOOR HET
GEZONDHEIDSBELEID
De Gezondheidsdienst maakte in 2012 een
omgevingsanalyse op. Deze omgevingsanalyse
tracht een beeld te schetsen van de Gentse
bevolking, diens gezondheidstoestand,
leefstijl, leefomgeving en gebruik van het
gezondheidszorgsysteem. Op basis van de
daarin verzamelde cijfers en signalen zien we
dat het gezondheidsbeleid van de Stad Gent
geconfronteerd wordt met een aantal interessante
uitdagingen voor de komende jaren.

Bevolkingsevolutie
Demografisch
• Meer kinderen: Volgens de bevolkingsprognoses
die in 2011 opgemaakt werden voor elke
Vlaamse gemeente tussen 2010 en 2020 kent
de baby- en peuterbevolking in Gent tegen
2017 een snelle en sterke relatieve groei van
30%. Ook voor de populatie 5-jarigen wordt een
sterke relatieve groei verwacht (+40%) tegen
2020 ten opzichte van de stand in 2008.
• Vergrijzing: In Gent is de groep 65-plussers
de laatste jaren stabiel gebleven maar de
prognoses voorspellen een stijging vanaf 2014.
Er wordt ook een stijging van 90-plussers
verwacht de komende jaren.
• Meer diversiteit: Het aandeel etnisch-culturele
minderheden in de Gentse bevolking was
18,8 % in 2011. Dit percentage is echter
een onderschatting van het reële aantal
etnisch culturele minderheden, omdat de
3de generatie en de 2de generatie die de
Belgische nationaliteit al had verkregen niet
wordt meegerekend. De meest voorkomende
origines in Gent in 2011 waren Turken (15.600),
vervolgens Bulgaren (6.011) en Marokkanen
(3.180).
• Groot aantal nieuwe EU-burgers, met name
Bulgaren en Slowaken.

Socio-economisch
• 13,6% van de Gentse kinderen wordt geboren
in een kansarm gezin.
• Er is een accumulatie van risicofactoren (meer
leefloners, lagere inkomens, meer werkloosheid,
meer eenoudergezinnen) in de wijken van de
19de eeuwse gordel.

Gezondheidstoestand van
de Gentenaars
• Gezondheidsongelijkheid: mensen leven langer
(mortaliteit) en in betere gezondheid (morbiditeit)
naarmate men een hogere sociaal-economische
status (opleidingsniveau en/of inkomen) heeft.
De gezondheid van personen in achtergestelde
buurten in Gent is duidelijk slechter dan deze
van personen in niet-achtergestelde buurten.
• Een groot aantal verloren (gezonde) levensjaren
veroorzaakt door kankers of beschavingsziektes
als diabetes en obesitas die gerelateerd zijn aan
leefstijl (gezonde voeding, beweging, roken).
• Hogere prevalentie bij lager opgeleiden
van slechte subjectieve gezondheid,
lage rugproblemen of andere chronische
aandoeningen, diabetes, depressie,
zelfmoordgedachten, gebruik psychotrope
geneesmiddelen en beperkingen bij
het uitvoeren van dagdagelijkse en
huishoudelijke activiteiten. (Vlaamse cijfers –
Gezondheidsenquête)
• Meer psychische gezondheidsproblemen
(hoog suïcidecijfer, psychiatrische opnames,
medicatiegebruik,..) bij Gentenaren en relatief
veel depressie bij cliënteel van OCMW, CAW en
Dienst Maatschappelijk Werk Ziekenfonds.
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Leefstijl van de Gentenaars
• Er is te veel restgroep- (vet, suiker,…) en
vleesconsumptie, en te weinig groenten- en
fruitconsumptie. De reële voedingsinname
van de Vlaming verschilt nogal van het ideale,
aanbevolen voedingspatroon volgens de actieve
voedingsdriehoek (VIGEZ5), ook in Gent wordt
dit niet gehaald, of zijn het vooral vrouwen en
hoger opgeleiden die beter scoren.
• Er wordt te weinig bewogen om
gezondheidswinst te behalen.
• Jongeren drinken steeds meer energydrinks op
jonge leeftijd.
• Kansarme autochtone gezinnen geven minder
borstvoeding.
• Middelengebruik: er wordt vooral nog
gerookt door mensen met een slechtere
socio-economische situatie; op vlak
van alcoholgebruik zijn er verschillende
risicogroepen en risicoprofielen in Gent:
mannen, jongeren, studenten, dagelijkse
drinkers (hoger opgeleiden, vrouwen 55-64j),
probleemdrinkers en bingedrinkers (bij lagere
socio-economische situatie).
• Ondermaats poetsgedrag en tandartsbezoek bij
lagere socio-economische situatie (opleiding),
en slechte mondgezondheid van kinderen in
achtergestelde gezinnen.
• Lage deelname aan het bevolkingsonderzoek
(georganiseerde borstkankerscreening) in Gent,
vooral in de 19e-eeuwse gordel en specifiek
door Turks-Maghrebijnen, steuntrekkenden en
vrouwen met lagere socio-economische status.

5 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie

Fysieke en sociale
leefomgeving
• Vooral groepen met een lagere socioeconomische status leven meestal in een
minder gunstige fysieke omgeving. Ze worden
vaker geconfronteerd met minder goede
huisvesting (vb. slechtere woningen in de 19de
eeuwse gordel) of arbeidsomstandigheden en
de gevolgen van moeilijk of gevaarlijk werk, van
een giftige of stresserende omgeving (minder
groen, meer lawaai- en geurhinder) en precaire –
ongezonde – woonomstandigheden (vb. COgevaar, loden leidingen), hebben minder sociale
middelen en meer blootstelling aan sociale
risicofactoren.
• Dezelfde groepen hebben minder sociale
middelen en worden meer blootgesteld
aan sociale risicofactoren. Vooral ouderen
worden geconfronteerd met sociale isolatie
en eenzaamheid, maar ook bij OCMW/CAW/
Dienst Maatschappelijk Werk-cliënteel en
in achtergestelde buurten wordt dit vaker
gerapporteerd. Niet zozeer de frequentie
van sociaal contact, maar vooral de kwaliteit
van het sociaal netwerk is lager in meer
achtergestelde wijken: het aantal mensen waar
men kan op terugvallen voor ondersteuning,
het gevoel dat iemand om hen geeft, en
kennen van mensen uit de gezondheidssector.
Het sociaal netwerk van zorggebruikers met
financiële kwetsbaarheid is relatief beperkt,
vooral gescheiden of ongehuwde personen
en werklozen hebben meer gevoelens van
eenzaamheid, de sociale ondersteuning is
relatief kwalitatief, maar er is een gebrek aan
diepgaande en affectieve steun. Ze hebben
minder vertrouwen in anderen, maar het
vertrouwen in hulpverleners, vooral in de
huisarts, is relatief groot.
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Toegankelijkheid
gezondheidszorgsysteem
• In bepaalde (10- tal van de 25) wijken wordt
een tekort aan huisartsen vastgesteld (aantal
VTE/wijk in combinatie met de geschatte
uitstroom). De afstemming tussen het aanbod
en de behoefte van de wijk vraagt om een
beleidsmatige aanpak.
• Er is een oneigenlijk gebruik van de
spoeddiensten (waar heel wat problemen
terecht komen die op de huisartsenwachtposten
kunnen opgevangen), maar ook op de
huisartsenwachtposten komen regelmatig niet
dringende vragen terecht.
• Weinig toegankelijke mondzorg (beperkte
geconventioneerde tandartsen, beperkte
toepassing derdebetalersregeling, angst bij de
patiënt..) en uitstel tandartsbezoek.
• Tekort aan 1elijns geestelijke gezondheidszorg
terwijl veel psychische problemen zonder
opname of niet louter via medicatie kunnen
worden behandeld.
• Bij alle tussenkomsten OCMW: groot aandeel
tussenkomst medische zorgen en medische
kaarten voor nieuwe EU-burgers
• Vooral bij socio-economisch zwakkere groepen
is uitstellen van zorg, al dan niet om financiële
redenen, hoog.
• De mediane duur tussen de start van de
stoornis en het moment waarop personen een
eerste behandelingscontact maken, schommelt
tussen 1 jaar (voor stemmingsstoornissen) en
18 jaren (voor alcoholgerelateerde stoornissen,
16 jaar bij angststoornissen). Dit uitstelgedrag
kan worden gegroepeerd in vier soorten
factoren: (1) cognitieve factoren (het zelf willen
oplossen), (2) financiële factoren (angst voor
kostprijs), (3) het stigma dat gebonden is aan
het zoeken naar professionele hulpverlening en
(4) factoren gerelateerd aan de gepercipieerde
toegankelijkheid van diensten.
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WAT WILLEN WE BEREIKEN TEGEN 2020?
Gezondheidsbeleid op basis
van partnerschap.
Dankzij partnerschap stemmen (publieke
en private) organisaties hun beleid af op
gezamenlijke na te streven doelstellingen.
Op die manier wordt meer efficiëntie in
gezondheidsbeleid mogelijk gemaakt.
Een goed uitgewerkte regierol door de stad
stimuleert dit samenwerken aan gezamenlijke
doelstellingen. De regierol kan op verschillende
wijzen worden ingevuld, van een eerder
faciliterende en ondersteunende rol in
samenwerking en afstemming tussen partners
naar een meer enthousiasmerende en sturende rol
in het bepalen en uitvoeren van een gezamenlijk
gezondheidsbeleid. Mits goede afspraken
verleent de Gezondheidsraad dit regiemandaat
aan de Gezondheidsdienst.
Voorbeelden van operationalisering:
• Tegen 2020 kennen de leden van de
Gezondheidsraad elkaars werking, bekijken we
overlappingen tussen organisaties, slaan we
bressen en maken we synergiën mogelijk.
• Tegen 2020 onderschrijven we een charter
met gezamenlijke doelstellingen en concrete
engagementen vanuit de eigen organisaties.
• De Gentse Gezondheidsdienst is contactpunt/
helpdesk voor het brede werkveld voor het
thema gezondheid.

Evidence-based6
gezondheidsbeleid.
Het gezondheidsbeleid van de Stad werkt aan
oplossingen voor gedeelde en onderbouwde
knelpunten. Deze knelpunten worden gehaald uit
cijfermateriaal maar ook uit kwalitatieve signalen
uit het werkveld. Het is daarom noodzakelijk
data op periodieke wijze bij te houden binnen
de gezondheidsmonitor, maar ook datatrajecten
te ontwikkelen, signalen te bundelen (cfr.
signalenbundel Lokaal Sociaal Beleid) en
ondersteunend onderzoek uit te voeren.

Voorbeelden van operationalisering:
• Tegen 2020 leveren alle organisaties binnen de
Gezondheidsraad (twee)jaarlijks concrete cijfers
en signalen aan ter bijsturing van het lokale
gezondheidsbeleid.
• Tegen 2020 willen we door eigen of gedeelde
gezondheidsacties degelijke verbeterresultaten
(beleidsindicatoren) vaststellen rond 5 gekozen
uitdagingen uit de omgevingsanalyse 2012

Intersectoraal werken aan
gezondheidsongelijkheid.
Intersectoraal werken kent vele vormen en
verschillende niveaus. In de praktijk zien we dat
interprofessioneel werken meer voorkomt op
individueel case-niveau dan dat intersectoraal
samenwerken op organisatieniveau of op
beleidsniveau het geval is. De uitdaging ligt
erin via een intersectorale diagnose duidelijke
gemeenschappelijke doelstellingen te formuleren
voor de uitvoering van een gezamenlijk gedragen
gezondheidsbeleid.
Voorbeelden van operationalisering:
• Tegen 2020 staat gezondheid veel meer op
de agenda bij andere sectoren zoals werk,
onderwijs (scholen, CLB), stadsvernieuwing,
wonen, mobiliteit e.d. die bijdragen aan een betere
gezondheid van de Gentenaar.
• Tegen 2020 is de samenwerking tussen
gezondheids- en welzijnsactoren aan een integraal
gezondheids- en welzijnsbeleid versterkt. Denken
we bvb. aan een intensievere samenwerking
tussen huisartsen en welzijnswerkers in de wijken.
• Tegen 2020 worden in Gent geen
beleidsbeslissingen genomen die de gezondheid
van de Gentenaars in het gedrang brengen
(ontwikkeling van een gezondheidstoets/
framework en/of checklist voor beleid als middel).
De gezondheidsorganisaties en overheden geven
hierin het voorbeeld door dit als eerste toe te
passen.

6 Met “evidence-based” bedoelen we dat zowel wetenschappelijke kennis, als inzichten verworven vanuit de praktijk,
als de context van de cliënt/patiënt én de gevolgen van het beleid (o.a. op het vlak van prioriteiten) in de benadering worden geïntegreerd.
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Gent als gezonde stad met
gezonde wijken.
Gent profileert zich als een gezonde stad
waarbij de uitwerking en implementatie van een
gezamenlijk gezondheidsbeleid met heel veel
actoren aan de basis ligt.
Een gezonde stad wordt ook gemaakt
door gezonde wijken. We streven naar een
doorgedreven wijkgerichte aanpak voor
gezondheidspromotie waar wordt aangesloten op
de lokale behoeften en gezondheidsproblemen.
Gentenaars zijn fier op hun identiteit als stad, als
wijk. Door de band in de wijk tussen bewoners
en hulpverleners binnen hun leefomgeving
sterker te maken, dragen we bij aan het sociaal
kapitaal en draagvlak voor verandering. We
kiezen daarbij resoluut voor een werking vanuit
de wijken. De Gezondheidsdienst zorgt voor
evenwicht, ondersteuning en doorstroming tussen
campagnes over wijken heen.
Voorbeelden van operationalisering:
• Tegen 2020 beschikt Gent in alle wijken over
één aanspreekpunt gezondheid en welzijn .
• Tegen 2020 beschikt elke wijk over een
wijkprogramma voor gezondheidspromotie,
dat past binnen een stadsbrede visie, waaraan
hulpverleners binnen de wijk actief meewerken
(bepalen van prioriteiten en uitwerken van
acties).
• Tegen 2020 wordt bij de start van nieuwe
stadsvernieuwingsprojecten rekening
gehouden met voorzieningen voor
eerstelijnsgezondheidszorg in de wijken.
• In 2020 denkt elke hulpverlener niet slechts
vanuit individuele persoonsgerichte zorg
maar bekijkt deze zorg in het kader van
omgevingsfactoren (vb. wijkgericht) die kunnen
bijdragen aan het welzijn van de cliënt/patiënt.

De impact van
gezondheidspromotie
versterken.
Het Gentse gezondheidsbeleid moet een grote
nadruk leggen op het in staat stellen van haar
burgers om een gezond leven te leiden. Universele
preventiecampagnes worden versterkt met
intensievere interventies op doelgroep- of wijkniveau
om binnen het kader van gezondheidsongelijkheid
vooral de sociaal kwetsbare groepen te motiveren
tot gedragsverandering. Ook het herdefiniëren
van de rol van de professionelen in de
gezondheidssector van het louter zorg verstrekken
naar het bevorderen van de gezondheid van
personen, kan de impact van gezondheidspromotie
fel versterken, gezien het grote vertrouwen dat
mensen hebben in de professionele hulpverlening
(cfr. KANS-onderzoek). Daarnaast kan de impact
van gezondheidspromotie ook versterkt worden
door in te spelen op lokale signalen en noden. Daar
waar gedeelde gezondheidsproblemen worden
vastgesteld die lokaal kunnen worden aangepakt,
zal door de gedragenheid van de partners de
impact van de interventie vergroten.
Voorbeelden van operationalisering:
• In 2020 zijn er in elke wijk laagdrempelige sporten beweegfaciliteiten (veilige voet- en fietspaden,
loopparcours, sportcentra etc.) en kunnen
groepen die starten met bewegen gemakkelijk
beroep doen op sportleraars.
• In 2020 spelen zorgverstrekkers een belangrijke
proactieve rol in de gedragsverandering van de
Gentenaren voor een gezondere leefstijl.
• In 2020 gaan leefstijlcampagnes uit van een
gecoördineerde aanpak, met aandacht voor
herhaling en meetbare effecten, waarbij
de campagne aangepast kan worden aan
verschillende doelgroepen en concrete situaties
en waarbij men mensen niet alleen informeert en
sensibiliseert maar hen ook alternatieven aanbiedt.
• In 2020 neemt elke dienst- en
hulpverleningsvoorziening een engagement om
leefstijlcampagnes te versterken en uit te dragen.
Ook de lokale overheid (Stad Gent en OCMW
Gent) neemt hierin een voorbeeldfunctie op naar
haar eigen personeel.
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De geestelijke gezondheid
van de Gentenaren
verbeteren.
Geestelijke gezondheid staat bovenop de agenda
van heel veel actoren. Bovendien geeft het
nieuwe gegeven van de vermaatschappelijking
van de zorg een extra stimulans om vanuit
een intersectorale samenwerking te werken
aan een betere geestelijke gezondheid van
onze burgers. Een meerjarenplanning rond
bespreekbaarheid van psychisch welzijn,
het ondersteunen van sociale netwerken
van mensen, deskundigheidsbevordering bij
hulp- en dienstverleners, suïcidepreventie en
laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg is
noodzakelijk.
Voorbeelden van operationalisering:
• Tegen 2020 hebben alle betrokken actoren
gezamenlijke doelstellingen rond de geestelijke
gezondheid van de Gentenaren en is een
meerjarenplanning in uitvoering.
• Tegen 2020 hebben de Gentenaren tips
gekregen om beter voor zichzelf te zorgen (fit
in je hoofd), zijn zij beter geïnformeerd over
psychische gezondheid en weten zij waar zij
terecht kunnen met hulpvragen rond psychisch
welzijn.
• Tegen 2020 is het sociaal kapitaal van de
Gentenaren vergroot.7
• Tegen 2020 wordt elke Gentenaar – die daar
nood aan heeft –in Gent verder geholpen via
de eerstelijnspychologische functie (in de
vorm van een eerstelijnspsycholoog, maar ook
maatschappelijk werkers of anderen kunnen
deze functie vervullen).
• Tegen 2020 worden dringende hulpvragen
tijdig gedetecteerd en opgevangen en is de
gemiddelde wachttijd bij andere hulpvragen
verminderd naar max. 2 weken.
• Tegen 2020 heeft Gent lagere zelfdodingscijfers.

Elk kind een goede start
geven in het leven.
Inzetten op jonge kinderen leidt tot de grootste
gezondheidswinst. Gezien de stijging van het
aantal kinderen geboren in kansarmoede is het
aangewezen reeds voor de geboorte te starten
met het kind de beste kansen te geven op een
goede gezondheid. Binnen het gezondheidsbeleid
is het daarom van belang een grote nadruk te
leggen op jonge kinderen.
Voorbeelden van operationalisering:
• Tegen 2020 krijgt elk kind in Gent een goede
start via goede prenatale begeleiding en
aanklampende zorg aangeboden door alle
partners werkzaam op dit terrein. Daarbij is een
goede regie, coördinatie en aansluiting tussen
diensten noodzakelijk.
• Tegen 2020 daalt het aantal kinderen met
overgewicht en obesitas met 10%. Om de
epidemie van overgewicht tegen te gaan
en haar gevolgen (vb. diabetes type 2,
hart- en vaatziekten, sommige kankers) te
voorkomen, is aandacht voor voeding en
beweging essentieel ook binnen opvoeding en
opvoedingsondersteuning.
• In het kader van optimale zwangerschappen
(niet op te jonge, noch op te late leeftijd) zijn er
tegen 2020 proportioneel meer geboortes bij
moeders tussen de leeftijd van 22 tot 32 jaar.
• Tegen 2020 heeft elk gezin met een kind dat in
Gent geboren wordt, van bij de geboorte een
vaste huisarts en globaal medisch dossier.

7 Er is hierrond in 2012 onderzoek gedaan door de vakgroep Huisartsengeneeskunde UGent dat we als nul-meting kunnen aannemen
en in 2018 opnieuw kunnen laten uitvoeren.
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De toegankelijkheid
vergroten van de
gezondheidszorg
Binnen het vergroten van de toegankelijkheid van
de gezondheidszorg bepleiten we een inclusief
beleid eerder dan een categoriaal beleid. Dat
wil zeggen dat de algemene toegankelijkheid
van dienstverlening moet vergroten in plaats
van bvb. folders te maken voor heel specifieke
doelgroepen om ingewikkelde systemen uit
te leggen van zaken waar ze automatisch
recht op zouden moeten hebben. Het aanbod
van eerstelijnszorg is in bepaalde wijken
niet afgestemd op de behoeften. Om in een
laagdrempelig eerstelijnsaanbod afgestemd
op de behoeften te blijven voorzien is een
gediversifieerde en planmatige beleidsaanpak
nodig. Bovendien staat de gezondheidszorg zelf
voor de uitdaging om op een juiste wijze om te
gaan met diversiteit en te kunnen communiceren
op maat van de patiënt/cliënt. Dit kan slechts
door in dialoog te gaan met de zorgvragers en
een participatief proces op te zetten met de
doelgroep.

Een gecoördineerde aanpak
van gezondheidsrisico’s.
Bij het zich voordoen van gezondheidsrisico’s
in de stad streven we naar een snelle en goed
gecoördineerde aanpak ervan in samenwerking
met de betrokken partners.
Voorbeelden van operationalisering:
• In 2020 worden gezondheidsrisico’s die
de volksgezondheid bedreigen (i) snel
geïdentificeerd en (ii) worden procedures
en richtlijnen opgesteld opdat een snelle en
effectieve aanpak van calamiteiten/risico’s op
een gecoördineerde wijze gewaarborgd is.
• In de aanloop naar 2020 worden acties
genomen ter bewustwording van de Gentenaar
in relatie tot geprioriteerde omgevingsrisico’s
binnen de wettelijke opdracht van de lokale
overheid.

Voorbeelden van operationalisering:
• In 2020 heeft 60% van de Gentenaren een
jaarlijks consult bij de tandarts.
• In 2020 heeft 80% van de Gentenaren een vaste
huisarts.
• In 2020 passen alle huisartsen en tandartsen
automatisch de derdebetalersregeling toe bij
patiënten met een verhoogde tegemoetkoming.
• In 2020 helpt elke dienst- en hulpverlener vanuit
aanklampende zorg zijn cliënt/patiënt zo goed
mogelijk verder met vragen die zijn domein
overstijgen.
• In 2020 hebben de jongvolwassenen (via
onderwijs) en nieuwkomers (via onthaalvorming)
in Gent een betere kennis over de werking van
het gezondheidszorgsysteem om eigen keuzes
te kunnen maken in hun gezondheidszorg
• Tegen 2020 heeft de Gezondheidsraad
een participatief proces doorlopen met de
zorggebruikers/zorgvragers uit verschillende
doelgroepen om het aanbod van de zorg beter
af te stemmen op de vraag.
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TEN UITGELEIDE…
Deze nota wil
• de visie van de Gentse Gezondheidsraad op
lokaal gezondheidsbeleid communiceren aan de
beleidsmakers als roadmap tijdens de nieuwe
legislatuur;
• een engagement zijn van deze lokale
gezondheidspartners om ook binnen de eigen
organisatie of beroepsgroep deze visienota
te agenderen en om te zetten in eigen
doelstellingen en acties.

Contactgegevens:
Voorzitter Gentse Gezondheidsraad
Prof. Dr. Jan De Maeseneer
Jan.demaeseneer@ugent.be
Secretaris Gentse Gezondheidsraad
Leen Van Zele
Leen.vanzele@gent.be
09/235.22.54
Website:
www.gentgezondestad.be

met de steun van:
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