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WAT IS EEN ARMOEDEVERENIGING?

WIE ZIJN WE?
Het Trefpunt Armoede is een samenwerkingsverband tussen de verenigingen waar armen het
woord nemen en andere armoedeverenigingen in Limburg.
Hoewel elke vereniging haar eigen manier van werken heeft, hebben ze allemaal hetzelfde voor
ogen, namelijk mensen versterken, armoede bestrijden en uitsluiting tegengaan.
De stem van de verenigingen klinkt luider als we met z’n allen samenwerken!

WAT DOEN WE?
Het Trefpunt Armoede

• versterkt verenigingen en mensen in armoede door een forum te bieden om ideeën,
methodieken en ervaringen uit te wisselen en door vorming te organiseren
• sensibiliseert door externe instanties meer inzicht te bieden in de armoedeproblematiek
• bouwt aan een sterk netwerk van Limburgse verenigingen en andere partners die werken
aan armoedebestrijding
• neemt standpunten in door beleidsdossiers op te stellen en adviezen te formuleren
• bundelt krachten om armoede te bestrijden

De contactgegevens van het Trefpunt Armoede staan achteraan in dit dossier.
Neem ook eens een kijkje op www.trefpuntarmoede.org.

“Ze krijgen al een uitkering, een studiebeurs, hogere tussenkomsten in de gezondheidszorg,…
en dan komen ze nog niet rond”, “het is hun eigen schuld dat ze in de miserie zitten. Als ze het
écht zouden willen, zouden ze er wel uit geraken”, “de huishuur kunnen ze niet betalen, maar een
smartphone blijkbaar wel”.
Het zijn maar enkele voorbeelden van straffe uitspraken die we vaak horen over mensen in
armoede. Kwetsbare mensen kunnen dikwijls maar op weinig begrip rekenen van mensen
zonder armoede-ervaring. Het is dan ook erg gemakkelijk om anderen met de vinger te wijzen
en erg moeilijk om je in te beelden wat armoede met een mens doet als je zelf niet in die situatie
zit. Tussen de werelden van mensen mét en zonder armoede-ervaring gapen diepe kloven1.
Vooreerst is er de ‘gevoelskloof’. Veel mensen in armoede schamen zich voor hun situatie
en doen er alles voor om hun problemen verborgen te houden en erbij te horen, bv. door óók
een smartphone of tablet op zak te hebben. Hierop worden ze vaak door de maatschappij
genadeloos afgerekend, terwijl ze zich, soms letterlijk, het eten uit de mond gespaard hebben
om deze aankoop te kunnen doen.
Ten tweede is er de ‘kenniskloof’. Voor kwetsbare mensen is wat voor iemand anders
vanzelfsprekend is, vaak niet zo eenvoudig. Ook is te weten komen waar je terecht kan voor
welke vraag of welk probleem voor hen dikwijls een helse zoektocht, terwijl anderen van mening
zijn dat het zichzelf uitwijst.
De derde kloof is de ‘vaardigheidskloof’. Wat de ene persoon met de paplepel heeft
meegekregen, is voor iemand anders vanaf nul beginnen. Mensen in armoede stoten dan
ook dikwijls op onbegrip, bv. als het opvoeden van de kinderen moeilijker verloopt, als ze hun
huishouden niet kunnen beredderen, als ze hun administratie niet op orde krijgen of als ze
moeite hebben om hun geld te beheren.
Een vierde kloof is de ‘structurele kloof’. Mensen in armoede worden systematisch uitgesloten
op álle levensdomeinen. Ze hebben geen degelijke woning, vinden moeilijker een goede
job, hebben minder toegang tot de gezondheidszorg, vinden geen aansluiting bij het
verenigingsleven, de kinderen hebben het moeilijk op school,… Kwetsbare mensen botsen
iedere dag op muren, terwijl de buitenwereld zich blindstaart op ‘geldgebrek’, wat enkel een
facet van het armoedeprobleem is.
Maar ook is er de ‘positieve krachtenkloof’. Mensen in armoede hebben veel meer positieve
krachten dan doorsnee middenklassers. Alleen wordt dit zelden of nooit in de verf gezet.
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Van kwetsbare mensen kunnen we heel wat leren.
We zetten graag de krachten2 van mensen in
armoede in de kijker.
Kwetsbare mensen staan, ondanks de eigen
problemen, paraat voor anderen die hulp nodig
hebben. De onderlinge solidariteit is echt
hartverwarmend.
Mensen in armoede hebben ook goede
overlevingsvaardigheden en een enorme
draagkracht. Zij slagen erin om ondanks de
chaos en de vele problemen rechtop te blijven en
door te gaan. Ze kunnen zich bovendien snel aan
veranderingen aanpassen.
Eveneens zijn zij rechtuit en ‘echt’. Je weet wat je
aan hen hebt. Armen benoemen de zaken zonder
omwegen en zeggen waar het op staat.
Voorts hebben mensen in armoede een groot
gevoel voor humor. Ondanks alle miserie kunnen
ze blijven genieten, lachen en feesten.
Ook ontbreekt het hen niet aan een flinke dosis
creativiteit. Van schilderen tot toneel spelen, van
zingen tot handwerk… We staan vaak te kijken
van wat kwetsbare mensen allemaal kunnen!
Tenslotte is er ‘het zorgende’. Vele mensen in
armoede staan al hun hele leven in voor de zorg
voor anderen, bv. voor jongere broertjes en zusjes.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat kwetsbare
mensen die de kans hebben om te studeren, kiezen
voor een opleiding naar een zorgend beroep.
Vele mensen in armoede willen een groot gezin
omdat ze zich goed voelen als ze kunnen zorgen en
koesteren.
1 http://www.armoede-in-zicht.be/documents/de_vijf_kloven.pdf
2 http://www.armoede.org/algemene-info/de-krachten-van-mensenin-armoede
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‘Gezondheidszorg’ is een zeer breed onderwerp. Hierover zou een boek van duizenden
bladzijden geschreven kunnen worden. Dat is niet de bedoeling van ons beleidsdossier.
Wij willen een dossier aanbieden dat goesting geeft om ermee aan de slag te gaan:
duidelijk, praktisch en met concrete tips!
We gingen eerst op zoek naar de thema’s binnen de gezondheidszorg waar kwetsbare
mensen het meest van wakker liggen. Dat deden we op een trefdag: een vormingsdag
die het Trefpunt Armoede jaarlijks organiseert voor alle armoedeverenigingen en
Welzijnsschakels in Limburg.
De deelnemers dachten samen na over wat zij belangrijk vinden voor het dossier.
Hiervan werden clusters gemaakt, zodat wij uiteindelijk tot vijf grote thema’s kwamen,
namelijk ‘beeldvorming’, ‘toegankelijkheid’, ‘geldzaken’, ‘preventie’ en ‘geestelijk welzijn’.
Deze thema’s vormden de kapstokken voor de praatsessies.
Daarnaast werkten we tijdens de praatsessies ook met stellingen, onder meer over de
armoedetoets, de derdebetalersregeling, de betaalbaarheid van psychische hulp en
het concept van de wijkgezondheidscentra. Deelnemers konden met rode en groene
kaartjes aangeven of zij al dan niet akkoord waren met de stelling en gingen hierover
vervolgens in discussie.
In het totaal vonden er 13 praatsessies plaats bij de Limburgse armoedeverenigingen en
Welzijnsschakels.
De ondersteuner van het Trefpunt Armoede legde de resultaten van de praatsessies
samen. De onderwerpen die het meest aan bod kwamen, werden opgenomen in dit
dossier.
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In principe heeft iedereen in België ‘recht op bescherming van de gezondheid’. Dit is één van de sociale
grondrechten die vermeld worden in de grondwet. Eveneens vermeldt de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens dat “een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin”.

Het antwoord hierop is duidelijk: “neen”!
Dat er wel degelijk een ‘gezondheidskloof’ bestaat tussen arm en rijk, wordt door vele cijfers en
onderzoeken bevestigd.
Uit de Gezondheidsenquête van 20133, uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid,
blijkt dat mensen met een lagere opleiding vaker aangeven dat het slecht gaat met hun gezondheid.
Zij hebben meer te maken met zowel lichamelijke als psychische en emotionele gezondheidsproblemen en
hebben vaker een minder gezonde levensstijl. Ook worden zij minder bereikt door preventieve acties
(bv. kankerscreening, sensibilisering rond HIV/aids). De stap zetten naar een specialist en naar een therapeut
is voor hen moeilijker. Maar liefst een kwart van alle bevraagde huishoudens geeft aan dat de uitgaven voor
gezondheidszorgen moeilijk passen binnen hun budget.
De interfederale armoedebarometer4 toont dat mensen met een inkomen onder de Europese armoedegrens
drie keer meer noodzakelijke medische hulp uitstellen omwille van financiële redenen dan de bevolking
in het algemeen. Bijna één op zeven Limburgers (14,6%)5 heeft recht op het voorkeurstarief in de
ziekteverzekering omdat hij of zij over een relatief laag inkomen beschikt. Dit is een indicatie van het aantal
Limburgers onder de Europese armoedgrens.
Hoewel de levensverwachting voor alle bevolkingsgroepen stijgt, blijkt uit cijfers een duidelijk verschil in
opleidingsniveau. Welzijnszorg stelt in haar campagnedossier van 2015 ‘Een toekomst zonder armoede’ dat
mensen met een hoger diploma tot 5 jaar langer leven én tot 15 jaar langer in goede gezondheid verkeren
dan mensen met een lager of zonder diploma!

Uiteraard niet! Ook kwetsbare mensen beseffen maar al te goed dat de sociale zekerheid voor een flink deel
tussenkomt in de gezondheidskosten en dat in vele andere landen de situatie helemaal rampzalig is voor
mensen in armoede. Eveneens weten zij dat de meeste zorgverstrekkers zich met hart en ziel inzetten voor
de gezondheid van hun patiënten.
Wij zijn er wel van overtuigd dat kwetsbare mensen minder toegang hebben tot de gezondheidszorg.
Dit heeft niet alleen te maken met ‘het niet kunnen betalen’ maar evenzeer met ‘het niet begrijpen’, ‘de weg
niet vinden’, ‘te veel aan je hoofd hebben’ en nog zoveel meer.
Ondanks onze goede gezondheidszorg is er nog heel wat werk aan de winkel om zorg toegankelijk te maken
voor iedereen, ook voor de meest kwetsbaren. We geloven erin dat dit haalbaar is, als beleidsmakers,
zorgverstrekkers, welzijns- en armoedeorganisaties de handen in mekaar slaan!

Samen sterk tegen armoede!
3 https://his.wiv-isp.be/NL/SitePages/Introductiepagina.aspx / 4 http://barometer.mi-is.be/ 5 https://limburg.incijfers.be/dashboard
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Dit dossier richt zich op iedereen die
bezig is met ‘zorg’.
We denken aan zorgverleners en
zorginstanties zoals huisartsen,
artsen-specialisten, tandartsen,
verpleegkundigen, vroedvrouwen,
verzorgenden, kinesisten, logopedisten,
ergotherapeuten, apothekers,…
maar evenzeer aan ziekenhuizen,
woonzorgcentra, centra voor dagopvang,
diensten voor gezinsondersteuning,
thuiszorgdiensten, diensten voor
ziekenvervoer, residentiële en ambulante
voorzieningen in de geestelijke
gezondheidszorg,…
Ook hebben we verschillende
aanbevelingen over uitgaven en
terugbetalingen. Die zijn vaak gericht aan
mutualiteiten en private verzekeraars.
Het thema zorg verdient ook binnen de
bredere maatschappij aandacht. Daarom
hebben we eveneens aanbevelingen
voor vormingsorganisaties, scholen en
verenigingen.
Eveneens willen we met dit dossier de
beleidsmakers op het federale, Vlaamse
en lokale niveau bereiken die werken aan
de thema’s zorg en welzijn.
Gezien de vele raakvlakken tussen de
domeinen ‘zorg’ en ‘welzijn’ kan dit
dossier ook voor de welzijnssector een
handig instrument zijn.
Niet ieder item van dit dossier zal op
iedere lezer van toepassing zijn, maar we
zijn van mening dat iedereen die op één of
andere manier met zorg werkt er ideeën
en tips kan uithalen.
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“Buitenstaanders spreken vaak over mensen in armoede als
‘een wereld apart’. Wij zijn niet zomaar in een hokje te steken
en horen geen ‘wereld apart’ te zijn.”

Als we het over beeldvorming hebben, valt al snel de term ‘hokjesdenken’.
Mensen die in een hokje geplaatst worden krijgen een etiket opgeplakt en
voelen zich verontwaardigd, boos, afgewezen en verdrietig. Dit kan ertoe leiden
dat men op den duur de schouders gaat ophalen en niet meer naar de eigen
gezondheid omkijkt.
Kwetsbare mensen hebben vaak het gevoel dat niemand hen begrijpt. Ook als ze
in contact komen met de gezondheidszorg. Hierin kan het verschil in leefwereld
een rol spelen: de meeste zorgverstrekkers hebben een heel andere achtergrond
dan mensen in armoede, waardoor zij de situatie en de noden van de mensen
die voor hen zitten moeilijker kunnen inschatten.
Ook begrijpen mensen in armoede de uitleg van de zorgverstrekker vaak niet,
wat leidt tot verwarring en frustratie.
Natuurlijk kan je pas ergens aankloppen als je weet waar je moet zijn. Vele
kwetsbare mensen ervaren het zorglandschap als een heus doolhof waar zij hun
weg niet in vinden maar eveneens zorgverleners weten vaak niet goed welke
andere instanties er bestaan, waar zij mensen naar kunnen doorverwijzen.
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Meer kennis over armoede
en kwetsbaarheid op de werkvloer
Als kwetsbare mensen bij een zorginstantie aankloppen wordt dikwijls enkel naar de concrete
hulpvraag gekeken en ziet de zorgverlener het grote geheel niet waar mensen in armoede vaak
in vastzitten. Denk maar aan de financiële moeilijkheden, de erbarmelijke woonomstandigheden,
niet kunnen terugvallen op een sociaal netwerk, de belasting die het vruchteloos zoeken naar
werk met zich meebrengt,… Begrip tonen voor mensen in armoede en hen op een gepaste manier
benaderen en verder helpen is voor kwetsbare mensen van groot belang. Vergroot de kennis van je
zorgverstrekkers zodat zij ‘zorgversterkers’ worden.

ORGANISEER VORMING VOOR JE MEDEWERKERS
Verschillende armoedeverenigingen6 en andere organisaties zoals het Trefpunt Armoede, TAO
Armoede7 en de vormingsorganisaties CEDES8 en Bind-Kracht9 bieden vormingen aan die de situatie
en noden van mensen in armoede verduidelijken.
In 2016 organiseerden de Huisartsenkring Herkenrode (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) samen
met RIMO Limburg, het Trefpunt Armoede, stad en OCMW Hasselt een vorming voor de huisartsen.
Hierin kwamen de sociale cijfers, bestaande initiatieven, praktijkvoorbeelden en verhalen van
mensen in armoede aan bod.

HAAL MENSEN MET ERVARING BINNEN
Organisaties en diensten kunnen een ‘opgeleide ervaringsdeskundige’10 in dienst nemen.
Deze mensen hebben zelf lange tijd in armoede geleefd en worden na een opleiding ingezet als
‘bruggenbouwer’ tussen mensen in armoede en de wereld van hulp- en dienstverlening, onderwijs
en beleid. Een ervaringsdeskundige kan niet alleen het belevingsperspectief van mensen in
armoede binnenbrengen, maar ook constructief mee nadenken over oplossingen om armoede en
uitsluiting te voorkomen.

VERGROOT JE KENNIS VAN DE SOCIALE KAART
Zorg dat je een zicht hebt op de hulp- en dienstverlening in je regio en investeer in een netwerk van
zorg- en welzijnsinstanties om vlotter te kunnen samenwerken en doorverwijzen.

Kom uit je kot
Gesprekken op je bureel of in het gesprekslokaal bieden slechts een beperkt zicht op de situatie van
je kwetsbare patiënten. Je ziet en beleeft zoveel meer als je zelf de deur uit gaat.

GA EENS OP HUISBEZOEK
Zorgverleners kunnen veel meer te weten komen over hun patiënten door op huisbezoek te gaan.
Zo kunnen zij zich een beter beeld vormen van de algemene situatie. Ook voelen vele patiënten zich
meer op hun gemak in hun eigen, vertrouwde omgeving, waardoor de gesprekken vlotter zullen
verlopen. Dit geldt echter niet voor iedereen! Vraag aan je patiënt waar hij of zij zich het beste bij
voelt.
6 De contactgegevens van de Limburgse armoedeverenigingen en van het Trefpunt Armoede staan achteraan in deze uitgave.
7 Teams voor advies en ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting, www.tao-armoede.be, TAO Armoede is een deelwerking van vzw De Link.
8 www.cedes-ed.org / 9 www.kdg.be/bind-kracht-armoede / 10 www.tao-armoede.be/?block=2
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STAP EENS BINNEN BIJ EEN ARMOEDEWERKING
Kennismaken met werkingen zoals armoedeverenigingen en buurthuizen heeft vele voordelen. Het
geeft zorgverstrekkers meer inzicht in armoede en kwetsbaarheid én het verhoogt het vertrouwen
van mensen in armoede in de zorgverlener en diens organisatie. Hierdoor zullen zij mogelijks sneller
de stap naar zorg zetten.

Beleef het zelf eens
Zwoegen om het einde van de maand te kunnen halen, paniek bij onverwachte kosten, niet op
je afspraak geraken omdat je geen vervoer of geen kinderopvang hebt,… het zijn maar enkele
voorbeelden van problemen waar mensen in armoede vaak mee te maken krijgen en waar mensen
zonder geldzorgen meestal niet bij stilstaan.

DOE MEE AAN DE INLEEFWEEK
Vormingplus Limburg, RIMO Limburg,
Welzijnsschakels en Welzijnszorg regio Limburg
en het Trefpunt Armoede organiseren jaarlijks
naar aanleiding van de Werelddag van verzet
tegen armoede een inleefweek. De deelnemers,
waaronder beleidsmakers en professionals uit
de sociale en zorgsector, moeten gedurende één
week toekomen met een beperkt budget. Deze
ervaring geeft hen meer inzicht in de (financiële)
zorgen van mensen in armoede.

DOE EEN MICROSTAGE BIJ EEN ARMOEDEWERKING
Zorgverstrekkers en welzijnswerkers krijgen veel meer inzicht in de armoedeproblematiek als ze in
een andere context in contact komen met mensen in armoede, bv. in een armoedevereniging, bij de
voedselbedeling,… Draai even mee in een armoedewerking en leer op die manier de vrijwilligers,
bezoekers en de organisatie zelf beter kennen. Bovendien kan dit de samenwerking tussen jouw
organisatie en de armoedewerking versterken.

Wees verstaanbaar voor iedereen
Vaak begrijpen kwetsbare patiënten de uitleg
van hun zorgverleners niet en durven zij dat uit
schaamte niet te zeggen. Nochtans is duidelijke
communicatie zó belangrijk als het over je
gezondheid gaat. Kwetsbare mensen zijn niet
geholpen met dure woorden en vakjargon!
Zij willen een degelijke, verstaanbare uitleg.
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GEBRUIK KLARE TAAL
Pas je taalgebruik aan door moeilijke woorden te vermijden en niet te snel te spreken. Ga ook
steeds na of je patiënt alles begrepen heeft. Voor vorming en advies over toegankelijk mondeling en
schriftelijk taalgebruik kunnen instanties beroep doen op de volgende organisaties:
•
•
•
•
•

TAO Armoede11
Agentschap Integratie en Inburgering12
Wablieft13
Lokale armoedeverenigingen14
Memori, Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw, heerlijk helder in de zorg15

Afbeeldingen en eenvoudige pictogrammen kunnen eveneens een boodschap verduidelijken.
Kind en Gezin werkt met brochures ‘Kind in Beeld’. In deze brochures wordt een minimum aan
woorden gebruikt om boodschappen duidelijk te kunnen maken tijdens gesprekken waar taal een
drempel vormt. Er wordt veel gebruik gemaakt van fotomateriaal en pictogrammen.16

VEREENVOUDIG JE INFORMATIEMATERIAAL
Laat je folders, affiches, website,… nalezen door een plaatselijke armoedewerking. Zo maak je je
boodschap duidelijker voor kwetsbare mensen én zijn deze werkingen al meteen op de hoogte van
jullie initiatieven. Hiervoor kan je ook beroep doen op Wablieft.

Maak mensen wegwijs in het zorglandschap
Stel je voor. Je komt halsoverkop in een situatie terecht waarin jijzelf of iemand uit je omgeving
onmiddellijk zorg nodig heeft. Je hebt geen idee waar je terecht kan, waar je informatie kan zoeken
of wie je kan aanspreken voor hulp. En daar sta je dan…

INFORMEER JE PATIËNTEN
Mensen die door een ziekte in een totaal onbekende situatie terecht kunnen, hebben vaak nood
aan iemand die alles even op een rijtje zet. Kankerpatiënten en hun naaste familieleden kunnen in
verschillende Vlaamse ziekenhuizen terecht bij een zorgvrijwilliger van Kom op tegen kanker17.
Deze zorgvrijwilligers bieden een luisterend oor, informeren en verwijzen door.

RICHT EEN NEUTRAAL ZORGPUNT OP
Een neutraal zorgpunt op een toegankelijke en gekende plaats, bv. het gemeentehuis, waar je een
medewerker kan aanspreken die een goed zicht heeft op het zorgaanbod in de regio, op kosten en
tegemoetkomingen en op je rechten als patiënt… Het zou niet alleen voor kwetsbare mensen maar
ook voor vele andere bewoners van je gemeente en zelfs voor de zorgverstrekkers in de omgeving
een serieuze hulp zijn! Bovendien zou een zorgpunt mensen kunnen verder helpen met aanvragen
en papierwerk. Uiteraard moet iedereen er beroep op kunnen doen en zijn inspanningen om het
aanbod tot bij de mensen te krijgen noodzakelijk.
11 www.tao-armoede.be / 12 www.huisvanhetnederlandslimburg.be/projecten
13 www.wablieft.be/tekstadvies / 14 De contactgegevens van de Limburgse armoedeverenigingen staan achteraan in deze uitgave.
15 www.memori.be/heerlijkheldertoolkit.html / 16 www.kindengezin.be/brochures-en-filmpjes/brochures/
17 www.komoptegenkanker.be/verhaal/zorgvrijwilligers-een-kloppend-hart-voor-kankerpatienten
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“Ja maar..., wat als ze mijn kinderen afpakken?”
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Meer generalistisch denken en werken
“Thuis hebben we allemaal last van onze luchtwegen. Hierdoor kan ik regelmatig niet
gaan werken en moeten we ook dikwijls de kinderen thuishouden van school.
We hoeven het nochtans niet ver te zoeken. We hebben veel schimmel in ons huis en
het tocht langs alle kanten. Dat kan gewoonweg niet gezond zijn! We hebben het al zo
vaak gezegd tegen de huisbaas maar die doet er niks aan. En ik ga toch niet ik-weet-niethoeveel geld zelf steken in het huis van iemand anders? Geld dat ik trouwens niet heb!”
Vaak wordt niet verder gekeken dan de gezondheidsklacht op zich, terwijl er verschillende oorzaken
aan de basis van dit probleem kunnen liggen. Door enkel de klacht aan te pakken kom je niet ver.
Denk niet enkel vanuit je eigen ‘vakje’ maar zet een ‘generalistische bril’ op en werp eveneens een
blik op de andere levensdomeinen van je patiënt. Zo krijg je meer zicht op de andere mogelijke
oorzaken van het gezondheidsprobleem. Uiteraard kan je niet in alles gespecialiseerd zijn. Zet in op
samenwerking met andere zorgverleners en welzijnswerkers en bekijk samen met elkaar én met de
patiënt op welke manier jullie deze het best verder kunnen helpen zodat de problemen ten gronde
kunnen worden aangepakt en verholpen.
Vele OCMW’s organiseren een ‘Lokaal Cliëntoverleg’ (LCO)18 als een cliënt met vele moeilijkheden op
meerdere terreinen te kampen heeft. Voor zo’n overleg worden verschillende zorg- en hulpverleners
uitgenodigd die met de cliënt in contact komen. Samen komen ze tot afspraken over de doelen
die de cliënt wil bereiken en de ondersteuning die hij of zij daarvoor nodig heeft. Een neutrale
coördinator, die niet betrokken is bij de hulpverlening aan de cliënt, organiseert het overleg.

Maak werk van een
armoede(reducerende) impactmeting
Kwetsbare mensen worden minder bereikt door de professionele hulp, terwijl net zij de meeste
zorgnoden hebben. Instanties die extra inspanningen doen om mensen in armoede te bereiken,
doen dit vaak op basis van hun eigen opvattingen en ideeën waardoor hun acties soms niet het
verwachte effect hebben.
Gezondheidsinstanties moeten gestimuleerd worden om een ‘armoede(reducerende) impactmeting’
uit te voeren binnen de eigen werking. Dit mét de medewerking van mensen in armoede, liefst
binnen de eigen patiëntengroep. Op die manier kunnen knelpunten binnen de eigen werking
blootgelegd worden en kan sámen met de patiënten gezocht worden naar passende oplossingen.

Richt meer wijkgezondheidscentra op in Limburg
“Een wijkgezondheidscentrum? Nooit van gehoord.
Maar dat klinkt wel goed allemaal! Waarom kennen wij dat niet?”
Een wijkgezondheidscentrum biedt een antwoord op vele gezondheidsnoden.
Toch is het hier nauwelijks gekend…
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Een wijkgezondheidscentrum is een eerstelijnspraktijk waar zorgverleners van verschillende
disciplines (minimaal een huisarts en een verpleegkundige of kinesist, aangevuld met
maatschappelijk werkers, diëtisten, psychologen,…) samen werken onder één dak.
De intensiteit van samenwerking en doorverwijzing is hierdoor zeer groot.
Alle centra organiseren structureel multidisciplinaire overlegmomenten om de samenwerking
tussen de zorgverleners op elkaar af te stemmen en om de zorgnoden van sommige patiënten
te bespreken.
Ze zetten ook sterk in op gezondheidspromotie binnen hun werkingsgebied.
Door het toepassen van het forfaitair betalingssysteem zijn de raadplegingen kosteloos voor de
patiënt.
Momenteel tellen Vlaanderen en Brussel 30 wijkgezondheidscentra. In Wallonië zijn er
reeds meer dan 100 Maisons Médicales, Geneeskunde voor het Volk heeft in onze provincie
werkingen in Genk en Lommel.
Limburg heeft slechts 2 wijkgezondheidscentra, namelijk De Restèl in Alken en Althea in Genk.
De Limburgse armoedeverenigingen zijn ervan overtuigd dat wijkgezondheidscentra een grote
meerwaarde kunnen betekenen voor vele Limburgers! Wij hopen dat er werk gemaakt wordt
van meer wijkgezondheidscentra in onze provincie.

Dossier ‘Een andere bril, een andere kijk’
Drieëndertig bladzijden vol inspiratie voor een toegankelijkere dienstverlening!
In 2014 schreven het Trefpunt Armoede en de armoedeverenigingen het dossier ‘Een andere
bril, een andere kijk, dienstverlening door de ogen van de Limburgse armoedeverenigingen19’.
Dit dossier wil organisaties en diensten bewustmaken van de vele obstakels die ertoe kunnen
leiden dat kwetsbare mensen de stap naar de hulp- en dienstverlening niet zetten of die een
begeleiding negatief kunnen beïnvloeden. Het biedt veel inspiratie om de eigen werking meer
af te stemmen op de noden en behoeften van kwetsbare mensen. Vele items uit dit dossier zijn
ook toe te passen in de gezondheidszorg.
18 www.limburg.be/lokaalclientoverleg / 19 http://trefpuntarmoede.org/wordpress/?page_id=11
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AUTOMATISCHE TOEKENNING VAN RECHTEN
De verenigingen vinden dat rechten waar mogelijk automatisch toegekend moeten worden. Als de
overheid alle noodzakelijke informatie al heeft, is het niet nodig dat de burger zelf allerlei stappen
moet ondernemen om zijn of haar rechten op te nemen.

ACTIEF OPSPOREN EN HELPEN
Kan je inschatten welke mensen bepaalde rechten zouden kunnen hebben? Wacht niet tot zij zelf
aan je deur staan maar zet zelf de stap! Een brief of mail met de vermelding dat iemand mogelijks in
aanmerking komt en daarvoor moet langskomen is vaak niet voldoende. Allerlei drempels kunnen
mensen in de weg staan zodat ze niet tot bij jou te geraken. Bel hen op of ga bij hen langs en help hen
om alles in orde te krijgen.
De ziekenfondsen werken samen met de fiscus om mensen op te sporen die waarschijnlijk recht
hebben op de Verhoogde Tegemoetkoming, maar voor wie dit recht niet automatisch toegekend
wordt. Dit geeft hen de mogelijkheid om extra inspanningen te doen om ook deze mensen hun
rechten te kunnen toekennen.

GEBRUIK DE RECHTENVERKENNER
De rechtenverkenner (www.rechtenverkenner.be) is een handige tool om te weten te komen
wie recht heeft op wat, waar men dit kan aanvragen en wat men ervoor nodig heeft. Wij raden
zorgverleners aan om hiervan gebruik te maken zodat hun patiënten geen rechten mislopen. Ga er
niet van uit dat je patiënt dit zelf wel kan. Hiervoor is toch een zekere kennis en behendigheid nodig
die niet zomaar bij iedereen aanwezig is.

Trek de inkomens en uitkeringen op tot aan de
armoedegrens
In een welvarend land als het onze zou het toch niet mogen dat 15,5%20 van de inwoners het moet
stellen met een inkomen onder de Europese armoedegrens?!
Als je leven enkel draait om ‘overleven’ is er geen ruimte om vooruit te geraken!
Wij pleiten ervoor om alle inkomens en uitkeringen, waaronder de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen,
op te trekken tot aan de armoedegrens. Met de nodige financiële ademruimte kunnen mensen ook
bezig zijn met hun dromen en hun toekomst. Geef hen de kans om stappen vooruit te kunnen zetten
en te bouwen aan een beter leven.

Schep duidelijkheid in de gezondheidskosten
Ziek zijn… je voelt het niet alleen aan je lichaam maar ook aan je portemonnee!
Vaak hebben mensen geen flauw idee hoeveel de consultaties, behandelingen, hulpmiddelen,
opnames, verplaatsingen met het ziekenvervoer en zoveel andere zaken kosten. Dit kan mensen in
armoede letterlijk duur te staan komen.
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GOED GEÏNFORMEERD: JUISTE KEUZES
Licht je patiënten op voorhand in over de te verwachten kosten! Dikwijls schamen mensen zich om
te vragen ‘hoeveel het kost’ en zal deze vraag hierdoor niet gesteld worden. Nochtans is het voor
kwetsbare mensen heel belangrijk om te weten aan welke kosten ze zich mogen verwachten, zodat
ze haalbare keuzes kunnen maken en zich kunnen voorbereiden op de rekeningen die gaan komen.
Voor standaardingrepen kunnen patiënten aan het ziekenhuis een kostenraming vragen over de
kost die de opname met zich mee zal brengen.

GECONVENTIONEERD???
Om patiënten te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de ziekenfondsen
afspraken met zorgverleners over de prijzen die gevraagd kunnen worden voor consultaties. Dit is
niet verplicht: zorgverleners zijn vrij om hun eigen prijzen te bepalen. Alleen de ‘geconventioneerde
artsen’ moeten zich hieraan houden. Bovendien weten patiënten vaak niet of hun arts al dan niet
geconventioneerd is. Wees duidelijk naar je patiënten! Infomeer hen hierover via je website en
folders en hang een boodschap in je wachtkamer.

Maak een consultatie of behandeling
betaalbaar voor iedereen
Doktersbezoeken zijn een kostelijke zaak! Gelukkig komt de overheid voor een groot deel tussen in
de kosten. Toch kan het remgeld dat de patiënt uit eigen zak moeten betalen hoog oplopen. Zo hoog
dat kwetsbare mensen zich het doktersbezoek niet kunnen permitteren, met alle risico’s van dien.

SOMMIGE VAN JE PATIËNTEN HEBBEN WEINIG CENTEN
Wees je ervan bewust dat sommige van je eigen patiënten iedere maand opnieuw met moeite of
zelfs niet rondkomen. Vaak merk je er zelf niet veel van. Het staat niet op hun gezicht geschreven en
bovendien doen vele mensen er alles voor om het te verbergen. Een hoge rekening moeten betalen
betekent voor hen ‘moeten besparen op andere belangrijke zaken’. Merk je op dat je patiënt moeilijk
kan betalen? Zoek samen naar een oplossing, zoals een gespreide betaling.

KOM TUSSEN IN BEWEZEN DOELTREFFENDE BEHANDELINGEN
Gaat het om de behandeling van een ernstig probleem? Is de aanpak bewezen doeltreffend?
Is het resultaat ‘de moeite’ tegenover de kosten en is de impact ervan op het budget van de
ziekteverzekering beperkt? Kom dan als overheid tussen in de kosten!21
Een goed voorbeeld hiervan is osteopathie. Tientallen studies tonen aan dan het werkt.
Waarom wordt het dan niet terugbetaald?
20 http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/eu-silc/armoede/
21 Zie ook het boek ‘Je geld of je leven’ van Lieven Annemans, blz. 20.

30

HELP SUPPLEMENTITIS DE WERELD UIT! 22
Supplementen die artsen aanrekenen kunnen erg hoog oplopen. We haalden hierboven al aan dat
het, zéker voor kwetsbare mensen, heel belangrijk is om een geconventioneerde arts te vinden.
Opvallend is dat vele artsen bewust niet geconventioneerd zijn en dat je voor sommige specialisaties
wel erg hard moet zoeken om een geconventioneerde arts te vinden. Misschien staan sommige
artsen wel open voor prijsafspraken maar kunnen zij zich niet vinden in de huidige regelgeving.
Ga met de artsen in dialoog en werk samen aan een gedragen overeenkomst.
Een onderwerp waar veel over gepraat maar weinig aan gedaan wordt is ‘ereloonsupplementen in
éénpersoonskamers in het ziekenhuis’. Kwetsbare mensen kiezen doorgaans eerder voor een tweeof meerpersoonskamer (als ze die keuze al hebben) maar stellen zich evenzeer de vraag wat het één
met het ander te maken heeft. Dat je meer moet betalen als je voor een kamer apart kiest vinden we
niet meer dan logisch, maar waarom wordt je behandeling dan 2 tot wel 5 keer zo duur???

Betaalbare geneesmiddelen voor iedereen
Na een duur doktersbezoek volgt dikwijls een gepeperde rekening bij apotheker. Nochtans zijn er
soms budgetvriendelijke alternatieven. Ook krijgen we vaak veel meer pillen mee dan nodig. En
waarom komt de ziekteverzekering soms nauwelijks of zelfs niet tussen in noodzakelijke medicatie?

SCHRIJF MEER TUIN- EN KEUKENMIDDELTJES VOOR
Sommige middeltjes zoals kruiden die je gewoon vind in de supermarkt of zelfs in je tuin, hebben
evenveel effect als medicatie en vaak ook minder vervelende nevenwerkingen. Schrijf niet te snel
medicatie voor en infomeer je patiënten over deze alternatieven.

GEEF MEER GENERISCHE GENEESMIDDELEN
Generische geneesmiddelen zijn even betrouwbaar en een pak goedkoper dan de originele merken.
Dit kan voor de portemonnee van je patiënten een groot verschil maken! We raden artsen aan om
waar het kan generische geneesmiddelen voor te schrijven en we vragen aan apothekers om steeds
hun klanten te informeren over de generische variant als zij naar een merkproduct vragen.

MEDICATIE ‘OP MAAT’
Medicatie wordt vaak enkel in grote verpakkingen aangeboden. Erg vervelend bij dure medicijnen
als je maar een beperkte hoeveelheid nodig hebt. Waarom ook betalen voor wat je niet gebruikt? Het
zou goedkoper kunnen als de arts enkel de hoeveelheid op maat van de patiënt kan voorschrijven en
dat deze bij de apotheker enkel die medicatie meekrijgt. Bovendien zou het een pak veiliger zijn als
ongebruikte medicatie niet in huis blijft rondslingeren.

EERLIJKE TERUGBETALING
Sommige soorten medicatie zijn absoluut noodzakelijk in de behandeling van bepaalde
aandoeningen maar worden toch maar beperkt of zelfs helemaal niet terugbetaald. Wie het zich
niet kan veroorloven, bekoopt het met zijn gezondheid! Wij staan achter een ‘op waarde gebaseerde
terugbetaling’ waarbij je voor doeltreffende medicatie met nauwelijks of geen kans op overgebruik
weinig of niets uit eigen zak moet betalen.23
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Een betaalbare hospitalisatieverzekering
voor iedereen
Als je opgenomen wordt in het ziekenhuis of een zware behandeling moet ondergaan, lopen de
kosten al snel de spuigaten uit. Je kan dan maar beter extra verzekerd zijn! Helaas is dit voor vele
mensen gewoonweg onbetaalbaar. Ook wie zich wel een hospitalisatieverzekering kan veroorloven,
kan in nauwe schoentjes komen.

SLUIT NIEMAND UIT
Dat sommige verzekeraars mensen uitsluiten omwille van hun gezondheidstoestand of leeftijd,
of dat voor hen de premies zo hoog zijn dat niemand ze kan betalen, vinden wij niet kunnen! Wij
hopen dat op zijn minst de ziekenfondsen hun eigen leden een betaalbare hospitalisatieverzekering
aanbieden.

LAAT MENSEN IN SCHIJVEN BETALEN
Maak een afbetaling in schijven mogelijk. Voor mensen in armoede is het dikwijls niet haalbaar
om de hele jaarpremie in één keer te betalen, maar lukt het wel als het over een ruimere periode
gespreid kan worden.

VERMIJD HOGE VOORSCHOTTEN
Vaak moeten patiënten eerst alles zelf betalen en mogen ze het terugbetaalde bedrag pas een aantal
weken later op hun rekening verwachten. Dan ben je al verzekerd en kan je toch nog in de problemen
komen! Sommige hospitalisatieverzekeringen regelen alles rechtstreeks met de ziekenhuizen. Een
grote hulp voor wie het nodig heeft en minder gedoe voor iedereen!
22 Zie ook het boek ‘Je geld of je leven’ van Lieven Annemans, blz. 129-134.
23 Zie ook het boek ‘Je geld of je leven’ van Lieven Annemans, blz. 105-107.

32

Gedeelde smart is halve smart,
een waarheid als een koe!
Er komt veel op je af als je ziek of zorgbehoevend
wordt of als je in een nieuwe zorgsituatie terecht komt.
Kunnen terugvallen op anderen is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Zelf om hulp vragen ook niet!
Een goed gesprek hebben met iemand die je begrijpt
kan enorm deugd doen en motiveren om door te zetten.
Dat beseffen de armoedeverenigingen maar al te goed!
Zij krijgen wekelijks honderden mensen over de vloer
die op zoek zijn naar een luisterend oor en een hartelijk
schouderklopje.
Mensen die met hun gezondheid sukkelen hebben
meer nodig. Iemand die hen echt bijstaat. Veel mensen
in armoede hebben binnen hun eigen, vaak beperkte
netwerk weinig of geen mensen waarop zij kunnen
rekenen voor hulp en steun.
“Ze bedoelen het goed maar weten toch niet wat het is”.
Veel mensen voelen zich alleen in hun situatie en missen
een goede babbel met anderen die in hetzelfde schuitje
zitten.
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Schakel een buddy in
Duizenden professionele hulp- en zorgverleners zijn dagelijks volop in de weer voor hun patiënten en
cliënten. Toch missen kwetsbare mensen vaak praktische hulp en steun in hun dagdagelijkse realiteit.
De huisarts alleen kan niet alles opvolgen. De armoedeverenigingen zijn enthousiast over
buddywerkingen, waarbij iemand die hulp of steun kan gebruiken een vrijwilliger toegewezen krijgt die
luistert, begeleidt en waar nodig ondersteunt in het dagelijkse leven.
De opleiding Vroedkunde PXL en het Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje gingen in Limburg samen
aan de slag met het project ‘Buddy bij de wieg’24. Studenten vroedkunde worden ingeschakeld in
gezinnen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Dit gedurende de periode van zwangerschap en
het prille ouderschap. De vaste buddy’s begeleiden en ondersteunen gezinnen, en helpen hen in de
toeleiding naar de professionele zorg.
Kom op tegen Kanker heeft een buddywerking voor jongeren met kanker. Een buddy biedt
ondersteuning tijdens of na de behandeling. Het gaat over ‘georganiseerde vriendschap’, waarbij een
match gezocht wordt op basis van de vraag en de interesses van de jongere. Vanuit een krachtgerichte
benadering zorgt de buddy voor een klankbord en ondersteuning. Ze gaan regelmatig samen op stap en
doen leuke, alledaagse dingen zoals wandelen, winkelen, iets gaan drinken, een leuke babbel,…

Zet in op buurtgerichte zorg
Vele mensen kunnen wat extra hulp of een bezoekje af en toe wel gebruiken maar durven het niet te
vragen aan hun buren. Tegelijk willen vele mensen hun buurtbewoners wel een handje toesteken of
eens langsgaan voor een babbel, maar ze willen zich niet opdringen.
Schakel de buurt in voor mensen die extra hulp en zorg nodig hebben en niet kunnen terugvallen op
anderen. Gezien de vergrijzing en de tendens dat vele oudere mensen zo lang mogelijk thuis wonen,
gingen de gemeenten Kinrooi, Neerpelt, Overpelt, Hamont-Achel, Maaseik, Lummen en Halen samen
met RIMO Limburg aan de slag met het project ‘Buurtgerichte Zorg’. Een bezoekersteam van gevormde
vrijwilligers gaat op huisbezoek bij de senioren in de gemeente. Deze vrijwilligers informeren hen over
de aanwezige zorg- en dienstverlening en peilen tezelfdertijd naar eventuele noden en knelpunten. Voor
noden waarvoor geen professioneel aanbod bestaat, kunnen ‘buurtgezellen’ ingeschakeld worden. Zij
kunnen de senioren die er nood aan hebben ondersteunen met kleine huis- en tuinklusjes en kunnen
hen af en toe een bezoekje brengen en een praatje slaan.

Ondersteun lotgenotengroepen
Ook al krijg je de nodige hulp en steun… vaak kunnen anderen zich toch moeilijk inbeelden wat het is om
in jouw schoenen te staan.
Je verhaal kunnen doen bij mensen die écht weten waar je over
spreekt kan de draaglast enorm verlichten. Lotgenotengroepen
zijn voor vele mensen een grote steun in het omgaan met de
moeilijke situatie waarin zij verkeren. Lotgenotengroepen
ontstaan dikwijls vanuit de mensen zelf. Ondersteun deze groepen
door hen op weg te helpen en bij te staan bij de organisatie.
Informeer je patiënten over het bestaan van lotgenotengroepen
en verlaag indien nodig de drempel door samen met hen de
eerste stap te zetten. Denk ook aan de mensen die niet meer de
mogelijkheid hebben om buitenshuis lotgenoten te leren kennen
of voor wie fysieke ontmoetingen te moeilijk of te confronterend
zijn. Chatten, telefoneren of brieven sturen naar lotgenoten kan
voor hen misschien wel soelaas bieden.
24 http://zwangerenbevallen.be/professionelen/buddy-bij-de-wieg
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“Had ik het maar eerder geweten,
dan had mijn situatie er heel anders
uit kunnen zien!”

Kwetsbare mensen nemen minder deel aan preventieve acties
en gaan minder op controle waardoor bij hen de kans groter is
dat problemen pas laat ontdekt worden en bijgevolg ernstiger
zijn.
Naast drempels zoals moeilijk taalgebruik, de kostprijs,
geen vervoer hebben, niet kunnen rekenen op kinderopvang
en angst voor slecht nieuws, hebben zij vaak te veel
aan hun hoofd waardoor ‘je voorzorgen nemen’ aan hen
voorbij gaat. En dat terwijl kwetsbare mensen juist méér
gezondheidsklachten hebben!
Toch kunnen zorgverleners, welzijnsorganisaties en
beleidsmakers ertoe bijdragen dat ook bij kwetsbare mensen
gezondheidsklachten beperkt of voorkomen kunnen worden
of dat deze mensen toch tijdig de stap zetten naar zorg.
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Werk samen aan preventieve acties
Kwetsbare mensen worden omwille van allerlei drempels minder goed bereikt bij preventieve acties
zoals sceeningsprogramma’s over borstkanker, baarmoederhalskanker, dikke darmkanker en bij
vaccinatiecampagnes.

BETREK KWETSBARE MENSEN BIJ DE ORGANISATIE
Denk niet ‘in de plaats van’ kwetsbare mensen, maar ga met hen in gesprek! Vraag hen wat zij
belangrijk vinden en wat een goede aanpak zou kunnen zijn om meer kwetsbaren te bereiken.
Armoedeverenigingen wéten wat er leeft bij hun publiek en hebben veel expertise in het omgaan
met kwetsbare mensen. Betrek hen bij de organisatie van je actie en de kans dat mensen in
armoede zullen deelnemen is veel groter!

MAAK JE ACTIE BEKEND VIA HET WELZIJNSWERK
Zet extra in op het bereiken van kwetsbare mensen door je actie bekend te maken via
armoedewerkingen en welzijnsorganisaties (OCMW’s, CAW,…) die vaak kwetsbare mensen over de
vloer krijgen. Ga samen met deze organisaties na met welke boodschap en op welke manier hun
cliënten en bezoekers het best geïnformeerd worden over je preventieve actie en geef hen hierin de
nodige ondersteuning.

Neem je tijd voor je patiënten
Tijdens consultaties moet het meestal vooruit gaan. Tijd voor een gesprek is er dan helaas niet
terwijl er misschien wel meer aan de hand is dan de oorspronkelijke klacht.

TREK VOLDOENDE TIJD UIT VOOR JE CONSULTATIES
Je huisarts zou je vertrouwenspersoon moeten zijn, waarmee je zonder schaamte kan praten over je
lichamelijk en psychisch welbevinden. Maar het is moeilijk om een vertrouwensband op te bouwen
als je mekaar maar hooguit een kwartier ziet. Ook zullen vele patiënten pas over een vervelende of
moeilijke situatie beginnen als ze al even binnen zijn. Natuurlijk is het moeilijk om nog een probleem
aan te halen als een dokter de patiënt al richting deur leidt.

STEL JE PATIËNT OP ZIJN GEMAK
Maak tijd voor een gewone, aangename babbel. Hierdoor zal je patiënt zich meer op zijn of haar
gemak en minder geremd voelen om over andere moeilijkheden te beginnen.

‘KAN IK JE NOG MET IETS HELPEN?’
Rond je consultatie steeds af met de vraag of je je patiënt nog met iets kan helpen. Deze eenvoudige
vraag kan een patiënt die twijfelt toch overhalen om te vertellen over een ander probleem.
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Herinner mensen aan hun preventieve controle
Kwetsbare mensen hebben erg veel aan hun hoofd en denken vaak niet spontaan aan preventieve
controles.
Plan tijdens de consultatie al meteen de volgende afspraak of neem zelf contact op met je patiënt als
het tijd is voor een nieuwe controle. Dit is zéker belangrijk voor preventieve controles die bv. jaarlijks
moeten gebeuren om een maximale tussenkomst van de mutualiteit te krijgen, zoals bij de tandarts.
Herinner je patiënten kort op voorhand nog even aan jullie afspraak.

Organiseer vorming over gezondheid voor kwetsbare
mensen
Met een aantal handige tips en een aangepaste levensstijl kunnen veel gezondheidsklachten beperkt
of zelfs voorkomen worden.
We zijn blij met de vele initiatieven van scholen als het aankomt op gezondheid, zoals tandzorg,
gezonde voeding en een goede houding.
Natuurlijk is het belangrijk om eveneens de volwassen en oudere mensen te bereiken. Werkt jouw
organisatie met kwetsbare mensen? Organiseer vormingen die hun gezondheid kunnen bevorderen
en klachten kunnen voorkomen. Helaas is niet ieder aanbod voor ieder persoon toegankelijk.
Wij raden de vormingsinstanties aan om hun aanbod meer af te stemmen op kwetsbare mensen door
bv. hun methodieken en taalgebruik aan te passen en door de financiële drempel te beperken. Vele
armoedeorganisaties zijn zeker bereid om hun expertise hierin te delen met vormingsinstanties. Heb
je een vormingsaanbod dat tegemoet kan komen aan de noden van kwetsbare mensen? Informeer
dan zeker de armoedeverenigingen en Welzijnsschakels.25
Logo Limburg26 en Vormingplus Limburg27 hebben in hun vormingsaanbod extra aandacht voor het
bereiken van en werken met kwetsbare mensen.

Gezonde gemeente
Ook steden en gemeenten kunnen heel wat acties ondernemen om de gezondheid van hun inwoners
te bevorderen.
Wil je je inwoners ertoe aanzetten om bv. gezonder te eten of te stoppen met roken?
Logo Limburg28 ondersteunt Limburgse lokale besturen stap voor stap in het uitbouwen van een
integraal gezondheidsbeleid. Steden en gemeenten kunnen bij Logo Limburg terecht voor materialen
en projecten om een gezonde levensstijl te promoten, maar eveneens voor coaching en advies over
een integraal gezondheidsbeleid. Ook heeft Logo Limburg een aanbod voor scholen en werkgevers.

25 De contactgegevens van de Limburgse armoedeverenigingen staan achteraan in deze uitgave.
26 logolimburg.be / 27 www.vormingplus-limburg.be / 28 http://logolimburg.be/projecten/in-de-gemeente/all
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Het aantal mensen met psychische en emotionele moeilijkheden
is de laatste jaren enorm toegenomen, en dat bij alle leeftijden en
bevolkingsgroepen. Eén op vier Vlamingen krijgt vroeg of laat te
maken met psychische problemen. Deze hebben eveneens een
grote invloed op mensen uit hun omgeving, zoals familieleden,
vrienden en collega’s. Vlaanderen scoort bovendien erg hoog op
het aantal zelfdodingen. Dit bewijst dat vele mensen geen uitweg
meer zien voor hun problemen!29
Vele items uit de andere hoofdstukken van dit dossier zijn ook
van toepassing op de geestelijke gezondheidszorg, maar de
armoedeverenigingen vinden het erg belangrijk om een apart
hoofdstuk te wijden aan ‘geestelijk welzijn’. Kwetsbare mensen
hebben namelijk meer psychische problemen, maar maken minder
gebruik van de geestelijke gezondheidszorg. De mensen die wel
de stap zetten naar hulp, voelen zich vaak niet goed begrepen en
geholpen.
Maar er is ook positief nieuws: geestelijke gezondheid is, mede
dankzij de extra aandacht die onze maatschappij eraan besteedt,
bespreekbaarder geworden. Eveneens zijn er goede voorbeelden
van hoe psychische hulp beter afgestemd kan worden op de noden
van kwetsbare mensen.
29 www.geestelijkgezondvlaanderen.be
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Meer middelen: meer betaalbare en tijdige hulp
“Ik weet het, ik zou met iemand moeten kunnen praten over mijn zorgen,
maar met wie? Overal zijn lange wachtlijsten en… kan ik het wel betalen?”
Psychische problemen geraken zelden ‘vanzelf’ opgelost, wel integendeel! Meestal gaat het ‘van
kwaad naar erger’. Bovendien geraakt men meer en meer geïsoleerd van anderen en van de
samenleving en laten de problemen zich op de duur eveneens voelen in bv. de relatie met de partner
of op het werk, met alle gevolgen van dien. Tijdig hulp krijgen is dan ook van groot belang!
Helaas is dit voor kwetsbare mensen niet eenvoudig. Men wacht vaak tot de emmer dreigt over
te lopen vooraleer men de stap naar hulp zet. Als je dan moet vaststellen dat een bezoek aan
een psycholoog voor jou niet betaalbaar is of te horen krijgt dat er lange wachtlijsten zijn bij
gesubsidieerde centra, zakt de moed je helemaal in de schoenen! Ook vele jongeren weten niet
waarheen met hun problemen.

BETAAL CONSULTATIES BIJ DE PSYCHOLOOG TERUG
Maak psychische hulp betaalbaar door tussen te komen in de kosten bij bezoeken aan de klinisch
psycholoog, net zoals bij de dokter. Hierdoor kunnen meer mensen tijdig hulp zoeken en zijn
minder mensen genoodzaakt om beroep te moeten doen op gesubsidieerde centra, waardoor
de wachtlijsten wellicht korter worden. De armoedeverenigingen zijn blij dat verschillende
ziekenfondsen al bepaalde terugbetalingen doen, maar vinden dat dit de algemene regel moet
worden, zonder voorwaarden.

VOORZIE MEER MIDDELEN VOOR GESUBSIDIEERDE CENTRA
Maak meer middelen vrij voor gesubsidieerde centra waar mensen gratis of tegen een lagere
kostprijs hulp kunnen krijgen. Zo kunnen kwetsbare mensen sneller geholpen worden, zonder extra
geldzorgen.

Breng de hulp dichterbij
Vele kwetsbare mensen hebben geen eigen vervoer. In gemeenten waar het openbaar vervoer
beperkt is, is het voor mensen in armoede zeer moeilijk om zich te verplaatsen. Hulp zoeken
en vinden is voor hen dan ook haast onmogelijk. Verlaag de drempel naar de geestelijke
gezondheidszorg door de hulp dichterbij te brengen.

VOER ZITDAGEN IN
In gemeenten waar er slechts een beperkt of helemaal geen aanbod is inzake geestelijke
gezondheidszorg, kunnen zitdagen ingevoerd worden. Zo is er tweewekelijks een psycholoog van het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) aanwezig in het OCMW van Lummen, waar cliënten
vlot naar doorverwezen kunnen worden door de sociale dienst.

WERK MET EEN EERSTELIJNSPSYCHOLOOG
De armoedeverenigingen zijn voorstander van werken met een ‘eerstelijnspsycholoog’. Huisartsen
kunnen patiënten met psychische moeilijkheden doorverwijzen naar een psycholoog die in de
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omgeving van de patiënt, op een vlot bereikbare plaats betaalbare hulp biedt tijdens individuele
gesprekken. Het gaat om kortdurende generalistische zorg bij niet complexe psychische klachten.
Indien nodig wordt de patiënt doorverwezen naar meer gespecialiseerde hulp. De Vlaamse overheid
experimenteert met 7 pilootprojecten, waaronder ‘Eerstelijnspsycholoog Maaskant’, voor mensen
uit de regio’s Lanaken, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem. De armoedeverenigingen hopen dat dit
initiatief uitgerold zal worden in alle gemeenten. Wel valt op dat een aantal kwetsbare mensen geen
vaste huisarts heeft. Daarom raden de armoedeverenigingen aan om ook andere hulpverleners
de mogelijkheid te bieden om een afspraak vast te leggen bij de eerstelijnspsycholoog voor hun
cliënten.

MAAK JEZELF BEKEND
Onbekend is onbemind! Voor kwetsbare mensen is het nog moeilijker om de stap naar hulp te zetten.
Maak jouw aanbod bekend door zelf de stap te zetten naar kwetsbare mensen, bv. door eens langs
te gaan bij de lokale armoedevereniging, het buurthuis, initiatieven voor voedselbedeling,… en een
praatje te slaan met de bezoekers. Heb je geen zicht op de armoedewerkingen in de buurt? Vraag het
na bij de gemeente.

Werk samen aan het welzijn van je patiënten
Psychische problemen herkennen, patiënten oriënteren naar de juiste begeleiding en hen zo goed
mogelijk helpen… niet gemakkelijk! Bovendien hebben de moeilijkheden die mensen in armoede op
verschillende levensdomeinen ondervinden een grote impact op hun welbevinden.

KIJK VERDER DAN DE OORSPRONKELIJKE KLACHT
Mensen komen soms bij de huisarts voor een lichamelijke klacht, die kan wijzen op een psychisch
probleem. Daarom is het belangrijk om door te vragen en eveneens het psychische probleem aan
te pakken of de patiënt door te verwijzen indien nodig. Een inschatting maken van de psychische
toestand en van gepaste hulp is niet eenvoudig. Daarom raden wij artsen en hulpverleners aan om,
bij twijfel, gebruik te maken van het GGZ-consult30 voor een telefonisch consult of advies van een
ervaren hulpverlener. Ook een huisbezoek kan meer inzicht geven in de situatie van de patiënt.

SCHAKEL WELZIJNSCOACHES IN
Voor patiënten met vage klachten omtrent het eigen welbevinden is er in de steden Peer, Bilzen
en Genk het project ‘Welzijn op voorschrift’. Huisartsen en eerstelijnswerkers kunnen mensen
doorverwijzen naar een ‘welzijnscoach’, die tijdens individuele gesprekken samen met de patiënt
zoekt naar mogelijkheden om het welzijn te verhogen. Deze welzijnscoaches zijn geschoolde mensen
met ervaring die tewerkgesteld worden door het plaatselijke OCMW.

WERK SAMEN MET WELZIJNSINSTANTIES
Als zorgverlener kan je niet aan alle problemen werken waar mensen in armoede mee te kampen
hebben, terwijl situaties zoals bv. een slechte huisvesting, geen job vinden, schulden,… wel degelijk
een grote impact hebben op iemands psychisch welzijn. Zorg dat je een zicht hebt op de sociale kaart
en investeer in een netwerk van zorg- en welzijnsinstanties om vlotter te kunnen samenwerken en
doorverwijzen. Samen kan je veel meer betekenen voor je patiënt!
30 http://noolim.net/ggz-consult.html
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LEER WELZIJNSWERKERS EN ZORGVERLENERS SIGNALEN HERKENNEN
Niet iedereen heeft een vaste huisarts en bovendien is de stap zetten naar een arts vaak moeilijker
voor mensen in armoede. Daarom is het belangrijk dat ook andere hulpverleners en zorgverstrekkers
signalen van psychische moeilijkheden herkennen en hulp kunnen inschakelen indien nodig.
Maak onder andere verpleeg- en zorgkundigen die aan huis komen en medewerkers van
welzijnsinstanties zoals het OCMW en CAW alert voor psychische moeilijkheden bij hun patiënten of
cliënten. Maak hen wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg of maak afspraken over doorverwijzing.
In Australië werd een training ontwikkeld die hieraan tegemoet kan komen, nl. Mental Health First Aid
(MHFA), te vergelijken met een EHBO-cursus. Professionals of andere geïnteresseerden die soms in
contact komen met mensen met psychische klachten, kunnen een training volgen waarin ze meer te
weten komen over psychische problemen en vaardigheden aangeleerd krijgen om ermee te kunnen
omgaan. De training wordt inmiddels aangeboden in 23 landen, waaronder Nederland.

Werken aan jezelf in groep
Zien dat anderen het evenzeer moeilijk hebben, weten dat je er niet alleen voor staat, steun krijgen én
geven,… Ook dit kan erger voorkomen en helend werken!

BIED GROEPSSESSIES AAN
Mensen die het moeilijk hebben kunnen er baat bij hebben om in groepsverband aan zichzelf te werken.
Zo zien ze dat ook anderen te kampen hebben met psychische moeilijkheden en kunnen ze van mekaar
leren en elkaar steunen.
Enkele armoedeverenigingen (Ons Centrum in Leopoldsburg en SOMA in Maasmechelen) organiseerden
in samenwerking met partners uit de geestelijke gezondheidszorg intensieve groepssessies, waar de
deelnemers konden vertellen over hun moeilijkheden en steun kregen van de begeleider en de andere
deelnemers. Hierdoor werden meer mensen tegelijk geholpen. Bovendien werd de stap naar individuele
hulp kleiner voor wie dit nodig had. Uiteraard is deze manier van werken niet voor iedereen weggelegd
en mag dit het individuele aanbod niet vervangen. Eveneens is een vertrouwensband met de begeleider
en met de andere groepsleden noodzakelijk.

MAAK GEBRUIK VAN HET BESTAANDE AANBOD
Ook met het bestaande groepsaanbod inzake geestelijk welzijn hebben de armoedeverenigingen goede
ervaringen, zoals de ‘Goed-gevoel-stoel’ (praatsessies) van VIGeZ vzw, de workshop ‘Fit in je hoofd’ en
de gezondheidssessie ‘Voel je goed, zit goed’ van Logo Limburg en cursussen Mindfulness. Wel vinden
de verenigingen het heel belangrijk dat de inhoud en aanpak afgestemd zijn op kwetsbare mensen en
raden zij de organisatoren aan om bij de uitwerking ervan samen te werken met armoedeorganisaties.31

31 De contactgegevens van het Trefpunt Armoede en van de Limburgse armoedeverenigingen staan achteraan in deze uitgave.
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Maak in onze samenleving meer plaats
voor ‘gevoelens van mensen’
Het is in onze samenleving niet de gewoonte om over gevoelens te praten. Wij staan bekend als
‘binnenvetters’ die onze moeilijkheden liefst voor zichzelf houden, en daardoor hulp van anderen niet
(kunnen) toelaten. Toch is iedereen het erover eens dat het nodig is om te praten over wat er in je
omgaat.

HET TABOE DOORBREKEN: EEN GOEDE ZAAK!
Je kan er niet meer omheen: de Rode Neuzendag, de tiendaagse van de geestelijke gezondheid, Te
Gek!?, de vele tv-programma’s over psychische moeilijkheden,… Geestelijke gezondheid is ‘hot item’
tegenwoordig. De armoedeverenigingen juichen dit toe! Het toont aan dat vele mensen te kampen
hebben met psychische problemen en dat men zich hiervoor niet hoeft te schamen. Ook zorgt het
voor meer begrip voor mensen die het moeilijk hebben en toont het de weg naar hulp. Wij vinden dat
‘geestelijk welzijn’ veel aandacht verdient, zolang de situaties maar realistisch worden voorgesteld,
met respect voor de mensen met psychische moeilijkheden die eraan meewerken.
Armoedevereniging ‘Ons Centrum’ in Leopoldsburg maakte
onder professionele begeleiding een theaterproductie, waarin
de pijnpunten van de dienstverlening inzake de geestelijke
gezondheidszorg centraal staan. De bezoekers en vrijwilligers
van de vereniging stonden zelf op het toneel tijdens de
voorstelling voor het grote publiek in december 2016.

AANDACHT VOOR GEVOELENS OP SCHOOL
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Praten over gevoelens en luisteren naar mekaar zou van jongs af aan aangeleerd en gestimuleerd
moeten worden. De armoedeverenigingen zien hiervoor mogelijkheden binnen het onderwijs.
Verschillende scholen hebben al extra aandacht voor ‘de binnenkant’, maar of een school hiermee
aan de slag gaat, hangt af van de visie of de goodwill van de school, terwijl dit voor iedere leerling
belangrijk is. Uiteraard is het niet de bedoeling om dit zomaar bovenop het takenpakket van de
scholen en de leerkrachten te gooien. Het uitwerken en aanbieden van een aanbod op maat
van de school en de leerlingen moet gebeuren in samenwerking met de beleidsmakers, CLB’s,
jongerenwerkingen en de geestelijke gezondheidzorg. Bovendien moet het haalbaar en betaalbaar
zijn voor iedere school.

Samenwerken, mekaar versterken
Vaak voelen kwetsbare mensen zich tijdens de begeleiding niet goed begrepen en geholpen. De
leefwerelden van de hulpverlener en van de kwetsbare hulpvrager liggen meestal ver uit mekaar.

ARMOEDEWERKINGEN ALS PARTNER
De armoedeverenigingen en Welzijnsschakels hebben veel expertise in armoede en kwetsbaarheid.
Maak hier gebruik van! Ga met hen in gesprek en werk samen aan een manier van begeleiden die
tegemoet komt aan de noden van kwetsbare mensen.32
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De armoedevereniging Ons Centrum in Leopoldsburg schreef 12 beleidsaanbevelingen33 voor
hulpverleners. De vrijwilligers en bezoekers van Ons Centrum vragen om oog te hebben voor klare
taal, een aangename sfeer, een laagdrempelig onthaal en voor de financiële zorgen van hun cliënten.
Eveneens zijn werken aan een vertrouwensband en een goede begeleiding bij een doorverwijzing
belangrijke aandachtspunten. Verder vinden zij klantgericht werken, inleving in armoede, kennis van de
sociale kaart, netwerken met andere welzijnsinstanties en als organisatie oog hebben voor armoede
een noodzaak.
‘Van droomduel tot droomduet’, een initiatief van de
armoedevereniging SOMA in Maasmechelen, liet de
hulpvragers en hulpverleners dromen over en proeven van wat
dienstverlening in een ideale situatie zou kunnen betekenen.
Met elementen uit die droom componeren de hulpvragers en
hulpverleners dan samen een concrete en haalbare toekomst.
In het draaiboek van ‘Geestkracht’34 raden SOMA, het CGG en
CAW in hun beleidsaanbevelingen onder meer aan om regelmatig
dialoogmomenten te organiseren met kwetsbare mensen.
Dit om drempels te verlagen, hulp op maat te kunnen bieden
en de band tussen hulpverlener en doelgroep te versterken.
Ook vragen ze om binnen de organisatie blijvend aandacht te
hebben voor armoede, bv. via een teamlid die permanent de
noden en behoeften van mensen in armoede nagaat, contacten
onderhoudt met armoedewerkingen en zorgt voor warme
doorverwijzingen.

GEBRUIK DE KRACHT VAN DE MENSEN ZELF
Ook kwetsbare mensen hebben heel wat krachten en capaciteiten, onder meer een enorme
draagkracht en veel creativiteit om het hoofd boven water te kunnen houden. Maak hier gebruik van!
Denk niet in de plaats van maar samen met je cliënt. Geef richting, maar laat je cliënt het einddoel en de
route ernaartoe bepalen.

De hulpvrager zit aan het stuur
Hij bepaalt waar hij naartoe wil: het einddoel
De hulpverlener is de GPS
Hij geeft richtingen aan en mogelijke routes
De hulpvrager kan hieruit kiezen of alternatieve routes kiezen
De hulpverlener blijft ondersteunen: 
• Benoemt behaalde tussendoelen
• Waardeert de rijkunst en waarschuwt bij gevaar

32 De contactgegevens van het Trefpunt Armoede en van de Limburgse armoedeverenigingen staan achteraan in deze uitgave.
33 Kalender: http://trefpuntarmoede.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/Kalender-Iedereen-verdient-een-goed-gevoel.pdf
34 Dit draaiboek kan opgevraagd worden bij het Trefpunt Armoede en bij SOMA, de contactgegevens staan achteraan in deze uitgave.
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Er beweegt wat in de zorg! Er worden verschillende maatregelen genomen in de richting van
minder residentiële zorg, meer keuzevrijheid en meer spelers op de markt. Deze veranderingen
bieden heel wat kansen maar er zijn eveneens valkuilen! Vooral voor mensen in armoede.
Ook worden we alsmaar ouder én wordt een verblijf in een rusthuis hoe langer hoe moeilijker
betaalbaar.
We houden steeds ons hart vast voor nieuwe beleidsmaatregelen. Sommige beslissingen
hebben nare gevolgen voor mensen in armoede. Toch zijn we hoopvol!
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Zorgen over ‘vermaatschappelijking van zorg’
Vele zorgbehoevende mensen voelen zich het best in hun eigen vertrouwde omgeving.
Met de nodige hulp en steun van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals is dit voor vele mensen
mogelijk. Ook mensen in armoede vinden het niet meer dan normaal dat we voor mekaar zorgen.
De onderlinge solidariteit is vaak echt hartverwarmend. Wel merken zij op dat het ‘kunnen rekenen
op anderen’ voor vele kwetsbare mensen niet evident is. Hun netwerk is dikwijls beperkt ofwel
hebben hun omgevingspersonen zelf te veel aan hun hoofd of sukkelen ze met hun eigen gezondheid
waardoor zij de zorg voor anderen er niet bij kunnen nemen. Bovendien zal in de toekomst, met de
‘vermaatschappelijking van zorg35’ de nadruk nóg meer liggen op de ‘informele zorg’.

HELP MET DE UITBOUW VAN EEN ZORGNETWERK
Spoor mensen met een mogelijke zorgbehoefte op en help hen met het uitbouwen van een zorgnetwerk
op maat van hun noden. Volg dit ook op zodat de continuïteit verzekerd is en de hulp aangepast kan
worden als de zorgnoden van de patiënt veranderen. Zie eveneens het item over ‘buurtgerichte zorg’ in
het hoofdstuk ‘Je zorgen kunnen delen’.

BLIJF VOORZIEN IN EEN UITGEBREID PROFESSIONEEL ZORGAANBOD
‘Thuis verzorgd worden’ mag geen verplichting worden! Sommige mensen kiezen zélf voor een
opname in een residentiële zorginstelling, bv. owv de sociale contacten of omdat ze liever verzorgd
worden door een professionele medewerker dan door mantelzorgers. De keuzes van de zorgvrager
moeten gerespecteerd en mogelijk gemaakt worden. Ook voor mensen wiens netwerk niet toereikend
is om thuis verzorgd te kunnen worden, moet het recht op zorg verzekerd blijven!

MEER OOG VOOR MANTELZORGERS
De verenigingen zijn blij met de aandacht van de overheid voor mantelzorgers. Met het
‘Mantelzorgplan’36 wil de overheid tegemoetkomen aan de noden van de vele duizenden mensen
die zich dag na dag inzetten voor hun zorgbehoevende medemens. In dit plan zijn meer dan honderd
acties opgenomen voor onder meer maatschappelijke erkenning en waardering van mantelzorgers,
een betere ondersteuning en meer samenwerking tussen de informele en professionele zorg.
Ondanks deze inspanningen blijven we bezorgd! Zo worden gemeentelijke mantelzorgpremies, niet
enkel een financieel voordeel maar ook een blijk van waardering, meer en meer afgeschaft of de
voorwaarden worden zo streng dat nagenoeg niemand er nog voor in aanmerking komt. De Vlaamse
Zorgverzekering, de tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden, het Basisondersteuningsbudget (BOB)
en het Persoonsvolgend Budget (PVB) kunnen aangewend worden, maar deze middelen worden
uitgekeerd aan de zorgbehoevenden en komen niet per sé deels bij de mantelzorgers terecht.
Bovendien is het vaak niet gemakkelijk om rond te komen met de uitkeringen voor ‘verlof voor
medische bijstand’ of ‘palliatief verlof’, als je er al recht op hebt.

MANTELZORG IN DE TOEKOMST?
“Uit werken gaan, je huishouden
doen, voor je gezin zorgen,
en dan nog eens instaan voor
de zorg van een ander. Je zou
haast jezelf uit het oog verliezen!”

Ook mét de toekomstige maatregelen in het kader
van het mantelzorgplan zal ‘zorgen voor anderen’
een zware opdracht blijven, vooral voor mensen die
zelf vele zorgen aan hun hoofd hebben. Bovendien
zal de groep van zorgbehoevende ouderen nog flink
toenemen én verwacht de overheid dat mensen langer
aan het werk blijven. Is het dan wel realistisch dat nóg
meer mensen zich inzetten voor de zorg van anderen?

35 http://www.jovandeurzen.be/nl/2014-de-kracht-van-het-engagement
36 http://www.jovandeurzen.be/nl/vlaanderen-zet-op-waardering-en-ondersteuning-van-mantelzorgers
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DE JUISTE ZORG VOOR MENSEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN
Zorg opnemen voor iemand die te kampen heeft met psychische problemen is een hele opgave.
Om mensen met psychische moeilijkheden in de thuisomgeving te begeleiden werden ‘mobiele
teams’ opgericht van zorgverleners die aan huis komen. De omgevingspersonen blijven echter in de
kou staan, terwijl zorg opnemen voor iemand die psychisch ziek is erg zwaar en moeilijk is.
Voorzie ook professionele begeleiding voor de mantelzorgers! Reik hen handvaten aan om de juiste
zorg te kunnen bieden en ondersteun hen in moeilijke momenten.
De armoedeverenigingen krijgen steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid over de
vloer. Eveneens krijgen zij meer vraag naar vrijwilligerswerk voor deze mensen zodat zij ‘een eigen
zinvolle plek in de samenleving kunnen innemen’. Dit heeft echter een grote impact op de werking en
op de bezoekersgroep. Mensen met psychische moeilijkheden vragen veel aandacht en hebben een
intense begeleiding nodig. Armoedeverenigingen beschikken niet over de nodige knowhow
om met deze doelgroep om te gaan. Ga er niet zomaar van uit deze mensen wel terecht kunnen
bij vrijwilligersorganisaties, maar bekijk eerst samen met deze werkingen wat mogelijk is en
welke ondersteuning hiervoor nodig is. Indien in de toekomst meer en meer verwacht wordt dat
vrijwilligersorganisaties structureel ingezet worden in de vermaatschappelijking van zorg, moeten
hiertoe de nodige middelen, samenwerkingsverbanden en experimenteerruimte voorzien worden.

Zorgen over de ‘persoonsvolgende financiering’
Sinds 1 januari 2017 is de persoonsvolgende financiering37 (PVF) een feit. Mensen met een
handicap kunnen hierdoor hun zorg en ondersteuning meer zelf bepalen. Mensen met een beperkte
zorgnood kunnen rekenen op een basisondersteuningsbudget (BOB) van 300 euro per maand.
Personen met een grote zorgnood krijgen een persoonsvolgend budget (PVB), aangepast aan de
ondersteuning die men nodig heeft. De armoedeverenigingen staan achter het idee van meer keuzeen beslissingsvrijheid en meer ‘zorg op maat’ maar verwachten ook moeilijkheden!

INFORMEER KWETSBARE ZORGVRAGERS OVER HET NIEUWE SYSTEEM
Je moet het allemaal maar weten!
Ga er niet van uit dat iedereen op de hoogte is van deze veranderingen. Zet zelf de stap naar
kwetsbare mensen die mogelijks recht hebben op de persoonsvolgende financiering. Stap eens
binnen in een armoedevereniging, buurthuis, ontmoetingscentrum,… en informeer de bezoekers én
de begeleiders over het nieuwe systeem.
Kwetsbare mensen hebben ook nood aan ‘brugfiguren’. Dit zijn mensen die zij vertrouwen en die
de brug kunnen slaan naar diensten en organisaties. Ga op zoek naar mensen die deze brugfunctie
op zich kunnen nemen en licht hen in over de veranderingen, zodat zij eveneens anderen kunnen
informeren en toeleiden naar de juiste instanties.

HELP KWETSBARE ZORGVRAGERS BIJ HET ORGANISEREN
VAN EEN ZORGAANBOD OP MAAT
Binnen de persoonsvolgende financiering zal een grote verantwoordelijkheid bij de zorgvrager liggen.
Deze moet immers goed op de hoogte zijn van zijn of haar rechten en plichten en moet zelf de nodige
afspraken maken met de zorginstanties en tijdig de rekeningen betalen.
37 https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/persoonsvolgende-financiering-1
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Voor mensen met een beperking is dit haast onmogelijk als zij niet omgeven zijn door personen die
hierbij kunnen helpen! De overheid heeft hiermee rekening gehouden. ‘Bijstandsorganisaties’ kunnen
mensen helpen bij het beheren van hun budget en bij de organisatie van hun ondersteuning. We
vragen hierbij extra aandacht voor mensen in armoede! Voor kwetsbare mensen is het omwille van
allerlei drempels vaak moeilijker om zelf de stap te zetten naar een bijstandsorganisatie. Zorg er als
bijstandsorganisatie voor dat je aanbod door hen gekend is, ga proactief naar hen op zoek, zet in op
een optimale toegankelijkheid, werk aan een vertrouwensband en maak werk van een aangepaste
begeleiding op maat van de zorgvrager.

DE KWALITEIT VAN ZORG VOOROP!
Zorgaanbieders zullen omwille van deze veranderingen hun subsidies niet meer rechtstreeks van de
overheid ontvangen. Personen met een beperking zullen hun zorg kunnen ‘inkopen’ bij zorginstanties.
Hierdoor zullen deze zorgaanbieders op voorhand minder zicht hebben op hun budgetten, wat de
organisatie van de zorg kan bemoeilijken. Wij vinden het heel belangrijk dat de kwaliteit van de zorg op
de eerste plaats staat! Ook vrezen we dat de verschillen in zorg tussen rijk en arm alleen maar zullen
toenemen, nl. aan de ene kant een groep van mensen die zich kwaliteitsvolle en uitgebreide zorg kan
permitteren en aan de andere kant een groep van mensen voor wie de zorg beperkt zal zijn tot wat
betaalbaar is met het budget dat de overheid ter beschikking stelt.

Zorgen over ‘vermarkting van zorg’
De laatste tijd zien we meer ‘private spelers’ op de markt van de sociale en zorgsector. De overheid
werkt meer en meer met aanbestedingen voor opdrachten waarop non-profit én profitorganisaties
kunnen intekenen. Op basis van een aantal factoren zoals prijs, kwaliteit, inhoud, aanpak,… beslist de
overheid wie de opdracht mag uitvoeren. Dit zorgt voor een grotere concurrentiestrijd en… misschien
ook minder oog voor mensen in armoede???
Wij vrezen dat grote onderlinge concurrentie niet ten goede komt aan de noden van kwetsbare mensen,
zoals onder meer een divers aanbod, maatwerk, een grote mate van samenwerking met andere
organisaties en het wegwerken van financiële drempels. Mensen in armoede vormen immers een
financieel minder interessante groep. Een toegankelijke zorg voor iedereen moet het uitgangspunt
blijven! Hier is waakzaamheid geboden.

Zorgen over ‘de oude dag’
Tegenwoordig kom je met een normaal pensioen vaak al niet toe om de rekeningen van het rusthuis te
betalen, laat staan met een laag inkomen!
Onze mensen zijn bezorgd! Zowel voor hun eigen situatie op latere leeftijd als voor die van hun kinderen
of familie. Want wat als je door je gezondheidstoestand niet anders kan dan naar het rusthuis gaan?
Bij wie komen ze dan aankloppen als de rekening niet betaald kan worden?
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Een structurele armoedetoets op alle
beleidsniveau’s
De Vlaamse overheid werkt systematisch met een armoedetoets38. Hiermee gaat de Vlaamse
regering na of haar regelgeving geen onbedoelde effecten heeft voor mensen in armoede. Bij
de armoedetoets gaan beleidsmakers in dialoog met instanties die een goed zicht hebben op
de situatie van kwetsbare mensen en op de mogelijke gevolgen van bepaalde veranderingen.
Het Netwerk tegen Armoede is hierin een vaste partner. Op basis van het resultaat van de
armoedetoets kan de regelgeving bijgestuurd worden. De armoedeverenigingen zijn blij met de
armoedetoets maar willen meer!
Verschillende overheden geven vorm aan onze gezondheidszorg, namelijk de Vlaamse en
federale overheid én lokale overheden. Bovendien moeten al deze overheden rekening houden
met beslissingen op andere overheidsniveau’s. Het is dus uiterst belangrijk dat de regelgeving op
ieder niveau onder de armoede-loep genomen wordt!
38 https://armoede.vlaanderen.be/?q=armoedetoets
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HOE VERDER MET DIT DOSSIER?
Wij hopen dat het dossier ‘Gezondheid onze zorg, pleisters op de
wonde volgens de Limburgse armoedeverenigingen’ iedereen
die op de ene of andere manier bezig is met zorg doet stilstaan bij
de moeilijkheden waarmee mensen in armoede geconfronteerd
kunnen worden als ze te maken krijgen met ‘de zorg’. We vragen
hen om binnen de eigen werking in te zetten op een meer
toegankelijke gezondheidszorg met aandacht voor kwetsbare
mensen, zodat ook zij optimaal gebruik kunnen maken van het
bestaande aanbod dat hun levenskwaliteit kan verbeteren.
Heb je op basis van dit dossier initiatieven genomen die kwetsbare
mensen ten goede komen? Wij horen het graag!
Wil je actie ondernemen, maar liefst met de hulp van het Trefpunt
Armoede en de armoedeverenigingen? Contacteer ons!
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MEER INFORMATIE
Ann Vanhengel
Ondersteuner Trefpunt Armoede
Marktplein 9 bus 21 / 3550 Heusden-Zolder
011 22 21 96 - 0490 56 50 75
ann.vanhengel@rimo.be / www.trefpuntarmoede.org
Dit dossier is een uitgave van het Trefpunt Armoede en kwam tot stand
met de medewerking van de Limburgse Armoedeverenigingen.

Anker
Ivo Heyligen
Vandycklaan 33
3550 Heusden-Zolder
011/53 61 04
ivo.heyligen@outlook.com

De Nieuwe Volksbond
Momberstraat 11
3700 Tongeren
012/74 18 01
Nicole Baerts
0497/58 43 65
nicole.baerts@rimo.be
http://www.rimo.be/project/
nieuwe-volksbond-in-tongeren

Ons Centrum
Nicolaylaan 141
3970 Leopoldsburg
Karima Boutliss
0497/58 43 69
karima.boutliss@rimo.be
www.rimo.be/onscentrum

Soma vzw
Nijverheidslaan 27
3630 Maasmechelen
089/77 73 37

De Brug Hasselt vzw
Pieter Corbeelstraat 16 bus 1
3500 Hasselt
011/74 07 59

De Sfeer vzw
Grotestraat 32
3600 Genk
089/24 35 03

Frieda Claesen
0477/52 21 70
de.brug.hasselt@telenet.be
www.debrughasseltvzw.tk

Heidi Lowie
heidi.lowie@cawlimburg.be
www.desfeergenk.be

Geert Desmet
0497/58 43 71
geert.desmet@rimo.be
www.rimo.be/soma

Het Open Poortje
Kerkstraat 19
3560 Lummen

Warm Hart vzw
Pastorijstraat 20
3530 Houthalen-Helchteren
011/57 23 88

Cultuurclub
OCMW Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 8
3940 Hechtel-Eksel
011/89 12 12
Arlette Cooninx
arlette.cooninx@hechtel-eksel.be

Stephanie Van Heghe
0490/44 83 12
svh@ocmw-lummen.be
http://ocmw-lummen.be/
ontmoetingslokaal-hetopen-poortje.html

Magda Cuppens
warmhart@skynet.be
www.vzwwarmhart.be

De Draaischijf vzw
Klaverweide 82
3581 Beverlo
011/39 38 67

OnderOns
Stationsstraat 41
3800 Sint-Truiden

Welzijnsschakels vzw
Regionale dienst Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
011/24 90 20

Claes José
0494/79 52 91
marie-jose.claes@telenet.be
www.draaischijfberingen.com

Nathalie Pirenne
0495/24 15 41
nathalie.pirenne@rimo.be
http://onderonsvzw.be/

Marjan Deprins
marjan.deprins@welzijnsschakels.be
http://www.welzijnsschakels.be/regios/
groepen/limburg

Met de steun van:
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