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Feiten over geestelijke 
gezondheid en GGZ
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Definitie geestelijke gezondheid

 Toestand van welbevinden waarin de persoon 

– Zijn competenties realiseert

– Kan omgaan met de normale druk van het leven

– Productief en vruchtbaar kan werken en 

– Bekwaam is om een bijdrage te leveren tot de samenleving



Definitie geestelijke gezondheid

 Is meer dan de afwezigheid van psychische problemen 

 “Flourishing individuals” (Keyes, 2007) 
– Functioneren optimaal 

– Hadden het voorgaande jaar geen psychische problemen 

– Zijn minder afwezig op het werk 

– Hebben een uitgebreid sociaal netwerk 

– Hebben met ouder worden minder risico op cardiovasculaire en 
chronische fysieke aandoeningen

– Hebben een minimale beperking in hun dagelijkse activiteiten

– Maken weinig gebruik van gezondheidszorg 

 Slechts 20% van alle volwassenen zijn “flourishing”

 De meeste mensen hebben baat bij enige ondersteuning

 Nood aan een toekomstgericht beleid 
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Feiten over geestelijke gezondheid 

Ongeveer 25% van de bevolking heeft ooit in zijn
leven psychische problemen

 Psychische problemen behoren tot een van de meest 
voorkomende en meest invaliderende aandoeningen

 13% van de ziektelast wordt veroorzaakt door psychische 
problemen

www.WHO.int

http://www.who.int/


Feiten over geestelijke gezondheid

Psychische klachten en middelenmisbruik zijn
wereldwijd de belangrijkste oorzaken van 
ziektelast

 Ongeveer 23% van alle verloren jaren zijn het gevolg van 
psychische problemen en middelenmisbruik

www.WHO.int

http://www.who.int/


Feiten over geestelijke gezondheid

Psychische problemen hebben grote en langdurige
gevolgen voor de economie

 Hoge kost van behandeling

 Verminderde werkproductiviteit, ziekteverzuim, 
arbeidsongeschiktheid, verlies van werk

 Andere kosten: impact op familie en verzorgers, gemiste
kansen voor patiënt en familie, misdaad, verminderde
veiligheid in de samenleving

www.WHO.int

http://www.who.int/


Feiten over geestelijke gezondheid

Ongeveer 20% van de kinderen en jongeren heeft
psychische problemen

 50% van de psychische problemen onstaat voor de leeftijd
van 14 jaar

 Psychische problemen zijn de meest invaliderende
problemen bij jongeren

 50% van de psychische problemen bij volwassenen kennen
hun oorsprong in de adolescentie

www.WHO.int

http://www.who.int/


Treatment gap

Omschreven door WHO als:

De discrepantie tussen de werkelijke prevalentiegraad 
van het aantal personen met een GGZ-problematiek 

en het aantal personen dat hiervoor een juiste 
behandeling krijgt 

(Thornicroft & Tansella, 2013)
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Treatment gap

3 invalshoeken:

 Verschillen tussen landen met hoge inkomsten en landen 
met lage en middelhoge inkomsten

– WHO verdeling gebaseerd op het inkomen per capita van 
een land, zoals deze berekend wordt aan de hand van de 
Wereldbank Atlas

 Verschillen in treatment gap voor de behandeling van 
fysieke versus psychische aandoeningen

 Verschillen tussen settings in eenzelfde land
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Treatment gap

Kloof tussen behandeling en prevalentie in landen met lage, 
middelhoge en hoge inkomsten (Ormel et al., 2008)
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Unmet needs

3 niveaus van unmet needs (Thornicroft, 2011):

 Het volledig ontbreken van een psychiatrische behandeling
– Bv., 2/3 personen met psychische problematiek krijgt geen 

behandeling

 De behandeling staat niet in verhouding tot de 
noden/zorgbehoeften
– Bv., gemiddeld complexere zorgbehoefte bij migranten of dak- en 

thuislozen

 Gepaste psychiatrische zorg voor één problematiek, maar 
geen gepaste zorg voor comorbide stoornissen
– Bv., comorbiditeit met een alcohol- of middelenverslaving



Belgische situatie

 ESMeD studie (Bruffaerts et al., 2004)

– 11% had in het afgelopen jaar minstens 1 psychische 
stoornis

– Vooral angst- en stemmingsstoornissen

– 1/3 personen met psychische problemen zocht hulp

– Van diegene die hulp zochten, kreeg de meerderheid 
medicatie en kreeg 1 op 4 geen behandeling

– Ook overbehandeling: behandeling van personen die hier 
geen nood aan hebben

– Kortom: grote groep mensen die professionele hulp nodig 
heeft krijgt deze niet, terwijl een andere groep onnodige 
behandeling geniet



Preventie en 
gezondheidspromotie

16



Toenemende aandacht mede dankzij..

 Erkennen het belang van geestelijke gezondheid

 Plaatsen geestelijke gezondheid(szorg) hoog op de 
politieke agenda



Oude opvatting (Caplan, 1964)

 Promotie: bevorderen van gezondheid

 Preventie: het voorkomen van ongezondheid

 Onderverdeling interventies op basis van ziekteverloop:

– Primaire  preventie: ontstaan

– Secundaire preventie: verergering

– Tertiaire preventie: herval



Nieuwe opvatting 
(National Research Council and Institute of Medicine, 2009)

 Gezondheidspromotie: 

– Meest algemene en brede interventievorm

– Geen focus op een bepaalde stoornis

– Bevolking gezond en veerkrachtig maken

– Laten “floreren”

– Voordelen van een gezonde levensstijl benadrukken

– Door informatie te verspreiden, attitudes te veranderen, 
omgevingsfactoren te wijzigen, discriminatie aan te pakken, etc.



Nieuwe opvatting
(National Research Council and Institute of Medicine, 2009)

 Preventieve interventies: 

– Zijn specifieker 

– Meestal gericht op welbepaalde doelgroepen

– Drie subgroepen: 

o Universele interventies: gericht op de volledige bevolking

o Selectieve interventies: gericht op bepaalde subgroepen met een 
verhoogde kans op problemen omwille van bv. armoede of trauma

o Geïndiceerde interventies: gericht op personen bij wie er al 
symptomen zijn vastgesteld, maar bij wie de klachten nog 
“subklinisch” zijn



Basisprincipes van preventie en promotie

 Risicofactoren bestrijden en

 Beschermende factoren versterken



Risicofactoren (WHO, 2012)

Indivuele
risicofactoren

Sociale risicofactoren Risicofactoren in de 
omgeving

Laag zelfbeeld Eenzaamheid, rouw Oorlog en rampen

Onvermogen om 
problemen op te lossen 
en met stress om te 
gaan

Verwaarlozing,
conflicten in de familie

Slechte toegang tot 
basisvoorzieningen

Problemen met 
communicatie

Blootstelling aan 
misbruik/geweld

Onrechtvaardigheid, 
discriminatie

Medische problemen Problemen op school Sociale ongelijkheid, 
ongelijkheid in geslacht

Middelenmisbruik Laag inkomen,
armoede,

Stigma

Stress op het werk, 
werkloosheid



Risicofactoren tijdens de adolescentie

 Gebruik van tabak, alcohol, drugs

 Groepsdruk

 Invloed van de media

Verminderde ontwikkeling van de 
hersenen en het lichaam, risicovol 
seksueel gedrag, slechte 
schoolresultaten, geweld, misdaad



Risicofactoren tijdens de volwassenheid

 Onevenwicht werk/privéleven

 Werken in moeilijke/onveilige omstandigheden

 Werkloosheid

 Zorg opnemen voor anderen

 Chronische of andere lichamelijke ziekte

Stress, angst, exclusie 
van sociale 
activiteiten



Beschermende factoren (WHO, 2012)

Individuele factoren Sociale factoren Factoren in de omgeving

Gevoel van eigenwaarde, 
zelfvertrouwen

Steun van familie en 
vrienden

Gevoel van veiligheid

Vermogen om 
problemen op te lossen 
en met stress om te gaan

Goed ouderschap, goede 
band met familie

Rechtvaardigheid, 
verdraagzaamheid, 
integratie

Communicatie skills Veilige thuis Toegang tot 
basisvoorzieningen

Fysieke gezondheid Goede schoolprestaties Positieve attitude tav 
GG-problemen en hulp

Welgesteld

Jobsatisfactie,
succes op het werk



Veel mogelijke strategieën

 Mensen leren hoe problemen aan te pakken

 Mensen de nodige sociale vaardigheden aanleren

 Veerkracht en omgaan met tegenslag aanleren

 School aantrekkelijk maken voor jongeren

 Stigma  bestrijden

 Armoede en criminaliteit in de samenleving aanpakken

 Drugs illegaliseren

 Opvoedingsondersteuning voor ouders

 Sociale programma's voor ouderen

 Een gezonde leefstijl stimuleren 

 ...



Enkele richtlijnen

 Onderzoek de noden in de regio

 Speel in op meerdere factoren tegelijk

 Focus op verschillende leeftijdsgroepen met bijzondere
aandacht voor kinderen en jongeren

 Maak gebruik van evidence-based praktijken

 Kies acties die kosteneffectief zijn 

 Let op de kwaliteit van uitvoering 



Enkele richtlijnen

 Preventie is niet alleen een zaak voor de GGZ:

‒ Huisartsen, politie, leraren, media, jeugdwerkers, ouders, 
beleidsmakers spelen ook een rol

 Interventies in andere sectoren: 
– Arbeid: comité voor preventie op het werk
– Onderwijs: CLB, leefsleutels
– Welzijn: CAW, Kind en Gezin, Triple P
– Gezondheid:

o VIGEZ
o Mutualiteiten(www.plukjegeluk.be)

http://www.vigez.be/
http://www.plukjegeluk.be/


Uitdagingen voor Vlaanderen

29



 Het bereik van de GGZ verbeteren

 Maar het aanbod blijft nu reeds achter op de vraag met 
wachtlijsten tot gevolg

 Doel voor de toekomst: steeds meer mensen ondersteunen 
met beperkte tijd en middelen

 Promotie en preventie bieden mogelijke oplossingen om 
barrières op 3 niveaus te doorbreken:

– Algemene bevolking

– Professionals

– Beleid 

(Van Daele et al., 2014)

Uitdagingen voor Vlaanderen



Barrières, oplossingen en goede 
praktijken op het niveau van de 
algemene bevolking
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GGZ bereikt de bevolking onvoldoende

 Oorzaak 1: gebrek aan mental health literacy weerhoudt 
mensen ervan om hulp te zoeken (Jorm et al., 1997) 

 Gebrek aan kennis en opvattingen over:
– Risicofactoren en oorzaken van psychische problemen

– Beschikbare interventies 

– Hoe specifieke psychische problemen te herkennen?

– Hoe informatie te zoeken?

 Achterliggend idee: mental health literacy verhogen leidt tot 
meer hulpzoekgedrag
– Bv., via posters, pamfletten, postkaarten, een website, 

televisiespotjes, advertenties in kranten en tijdschriften, en 
educatieve video’s 

 Maar beperkte evidentie
– Enkel mental health literacy verhogen blijkt niet voldoende om 

hulpzoekgedrag te realiseren (Chamberlain et al., 2012)
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GGZ bereikt de bevolking onvoldoende

 Oorzaak 2: negatieve attitude t.a.v. GGZ

 ASPEN studie over stigma en discriminatie (Lasalvia et al., 
2013): onderzoek in 35 landen bij 1082 mensen met majeure
depressie (ook in België) 

– 80% van alle personen met een majeure depressieve 
stoornis ervaart discriminatie

– 37% van de bevraagden zag ervan af om een intieme 
(vriendschaps)relatie te zoeken

– 25% gestopt met werk zoeken

– 20% gestopt met opleiding of training
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GGZ bereikt de bevolking onvoldoende

 OSPI-studie over attitudes t.a.v. depressie en het op zoek 
gaan naar hulp (Coppens et al., 2013): 

 onderzoek in 4 landen bij 4011 mensen
– 30% vindt het hebben van een depressie een teken van persoonlijke 

zwakte

– 30% vindt dat mensen met een depressie gevaarlijk zijn

– 50% vindt mensen met een depressie onvoorspelbaar

– 72% vindt het bewonderenswaardig wanneer iemand zijn psychische 
problemen zonder professionele hulp oplost

– 54% vindt dat mensen zelf hun problemen moeten oplossen
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GGZ bereikt de bevolking onvoldoende

 Onderzoek Te Gek!? over stigmatisering t.a.v. psychische 
problemen bij 2000 Vlamingen (Coppens et al., 2014)

– De Vlaming is vertrouwd met psychische problemen
o De helft heeft ooit zelf een psychisch probleem gehad!

o Meer dan de helft kent iemand in de nabije omgeving met 
psychische problemen

o Kortom: 9 op 10 Vlamingen kreeg op de één of andere manier te 
maken met psychische problemen

– De Vlaming staat positiever dan gedacht t.a.v. 
professionele hulp
o 2 op 3 Vlamingen zocht hulp voor zijn probleem

o 70% zou hulp zoeken mocht hij een psychisch probleem 
meemaken

o De huisarts is het voornaamste aanspreekpunt  - 70% gaat in 
eerste instantie naar de huisarts 35



GGZ bereikt de bevolking onvoldoende

 Resultaten Te Gek!? onderzoek:

– In vergelijking met de OSPI-resultaten, zijn Vlamingen zelf 
weinig stigmatiserend t.a.v. psychische problemen

– Toch hebben Vlamingen enkele negatieve gedachten:
o 1 op 4 zou niet over zijn problemen praten

o 1 op 2 zou zijn problemen voor zich houden, niet weten wat 
gedaan, zich schamen, zich afzonderen en zichzelf  de schuld 
geven

– Niet alle Vlamingen zijn even positief:
o Mannen, Vlamingen die geen familielid of vriend hebben met 

psychische problemen, Vlamingen die nooit eerder hulp zochten 
zijn meer stigmatiserend

o Staan ook minder open voor professionele hulp en schatten de 
waarde ervan lager in
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GGZ bereikt de bevolking onvoldoende

 Stigma is belangrijke barrière voor sociale participatie en 
hulpzoekgedrag (Corrigan et al., 2009)

 Strategieën om stigma te reduceren en mensen aan te 
moedigen de stap naar de GGZ te zetten
– Vooral het publiek stigma doorbreken

– “Er is niets mis met hulp zoeken” 

– “Professionele hulp werkt!”

 Focussen op subgroepen met meer negatieve attitudes

• De weerstand die mensen ervaren om over hun problemen 
te praten doorbreken

• Schaamte en het schuldgevoel wegnemen

• Bewustmakingscampagnes en interventies die sociaal 
contact in grote groepen stimuleren 
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Voorbeelden in Vlaanderen 

38

www.geestelijkgezondvlaanderen.be
Website met overzicht van alle hulpvoorzieningen in Vlaanderen

http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/


Voorbeelden in Vlaanderen 

 Te Gek!?
– Via optredens, voorstellingen, sportevenementen, infosessies, 

tentoonstellingen, etc. geestelijke gezondheidsproblemen in 
Vlaanderen bij het grote publiek bespreekbaar maken

– www.sad.be/tegek
– www.tegekopdepedalen.eu
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http://www.sad.be/tegek
http://www.tegekopdepedalen.eu/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.logomiddenwvl.be/didactisch-materiaal/te-gek-voorstelling&ei=8RI2VYuGMdjlaqPegZAF&bvm=bv.91071109,d.d2s&psig=AFQjCNH9Wej_-DLwmUGXnRawFkfJg2blwA&ust=1429693529854842
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.logomiddenwvl.be/didactisch-materiaal/te-gek-voorstelling&ei=8RI2VYuGMdjlaqPegZAF&bvm=bv.91071109,d.d2s&psig=AFQjCNH9Wej_-DLwmUGXnRawFkfJg2blwA&ust=1429693529854842
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.logomiddenwvl.be/didactisch-materiaal/te-gek-voorstelling&ei=8RI2VYuGMdjlaqPegZAF&bvm=bv.91071109,d.d2s&psig=AFQjCNH9Wej_-DLwmUGXnRawFkfJg2blwA&ust=1429693529854842
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.logomiddenwvl.be/didactisch-materiaal/te-gek-voorstelling&ei=8RI2VYuGMdjlaqPegZAF&bvm=bv.91071109,d.d2s&psig=AFQjCNH9Wej_-DLwmUGXnRawFkfJg2blwA&ust=1429693529854842


Voorbeelden in Vlaanderen 

 Fit in je Hoofd, goed in je vel (www.fitinjehoofd.be) 
– Website met tips om zelf werk te maken van mentale weerbaarheid 

en veerkracht
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http://www.fitinjehoofd.be/


Internationale voorbeelden

 Anti-stigma filmpje van Canada: 
https://www.youtube.com/watch?v=IpgKDKAhwBQ

 Time to Change
– Anti-stigmacampagne van UK (Henderson & Thornicroft, 2009) 

– Sociale evenementen om mensen met en zonder psychische 
problemen met elkaar in contact te brengen en zo vooroordelen, 
stigma en discriminatie te verminderen. 

– Beperkte indicatie dat interventies van dergelijke omvang werken 
(Evans-Lacko et al., 2012).

https://www.youtube.com/watch?v=IpgKDKAhwBQ


Barrières, oplossingen en goede 
praktijken op het niveau van de 
professionals
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 Huisartsen, verpleegkundigen, apothekers hebben een 
belangrijke rol

 Vroegdetectie, verwijzing en zorg

 Maar sommige beroepsgroepen hebben onvoldoende kennis 
en vaardigheden
– Helft van patiënten met depressieve klachten  wordt niet herkend in 

de eerste lijn 

– Professionals geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning om 
tegemoet te komen aan de sociale noden van patiënten met 
depressieve klachten (Barley et al., 2011; Scheerder et al., 2008)

 Kennis alleen is niet voldoende, ook de attitude van 
professionelen is  belangrijk
– Huisartsen hanteren evenveel clichés dan de algemene bevolking 

Onvoldoende kennis en vaardigheden in 
de eerste lijn 
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 Actie-onderzoek bij Brugse huisartsen (De Coster et al., 
2002)

 Interventie ter ondersteuning van verpleegkundigen 
(Schalenbourg et al., 2011)

 ‘Signaleren van Depressie’ e-learning tool van het Trimbos-
instituut voor professionele bachelors (Crone et al., 2012)
– Kennis over depressie en preventiegedrag verbeterde 

– Meer aandacht voor klachten en risico's bij cliënten

 OSPI-onderzoek: opleiding van  1276 professionelen in 4 
verschillende Europese landen (Coppens et al., 2014)
– Managers, bejaardenverzorgers, leerkrachten, verpleegkundigen

– Nadien positievere attitudes t.a.v. depressie

– Meer kennis over suïcide 

– Groter vertrouwen om suïcidesignalen te herkennen

Onvoldoende kennis en vaardigheden in 
de eerste lijn 
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 Proefproject in 7 Vlaamse regio’s 

 De kern van de functie:
– Laagdrempelig GGZ aanbod ontwikkelen, zowel wat betreft 

stigma als op financieel vlak en qua nabijheid 

– Een kwalitatief aanbod verzekeren: door het inschakelen van 
personen met een specifieke GGZ achtergrond, maar ook door 
deze in te bedden in een bestaande eerstelijnsstructuur, met 
goede samenwerking en verwijzing naar gespecialiseerde GGZ 
en welzijnsdiensten 

– Ondersteuning van reguliere (niet GGZ) eerstelijnswerkers via 
intervisie en vorming 

Proefproject eerstelijnspsychologische functie
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 Opdracht ELP: 

– Kortdurende behandeling geven bij niet complexe psychische 
klachten op een laagdrempelige wijze

– Inzetbaar zijn tijdens crisissituaties

– Nauw samenwerken met andere hulpverleners vanuit het 
model van getrapte zorg en hiervoor een netwerk uitbouwen

– Vroegdetectie en -interventie bevorderen

 Looptijd: december 2011 - februari 2016

Proefproject eerstelijnspsychologische functie
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Barrières op het niveau van het 
beleid
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Financiering van de Belgische GGZ



 6% van het gezondheidszorg budget bestemd voor GGZ

 Preventie is daar een minuscuul deel van

 Momenteel werden al een aantal projecten gerealiseerd met 
minimale middelen

 Een toename van het budget voor preventie biedt ruimte 
voor nieuwe initiatieven

 Meer investeren in preventie laat kosteneffectiviteit 
verwachten door beperktere noden op vlak van behandeling

Financiering van de Belgische GGZ
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Tot besluit
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 Grote groep mensen die professionele hulp nodig heeft, 
krijgt dit niet

 Het is nodig om : 
– in de algemene bevolking mental health literacy verbeteren en

– negatieve attitudes te doorbreken

– Kennis en attitudes van eerstelijnswerkers te verbeteren

 Budgettaire middelen zijn nodig voor preventie en 
gezondheidspromotie

Tot besluit
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