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De resultaten van dit Doe-boek?

Lees onze publicatie

“Gezondheid voor iedereen 

in erpe-mere? mensen in 

armoede aan het woord”



In een landelijke gemeente werken 
aan structurele oplossingen voor 
meer gelijkheid in de gezondheid

In dit doeboek beschrijven we hoe we vanuit 
onze groep gewerkt hebben rond het beko-
men van meer gelijkheid in de gezondheid in 
Erpe-Mere. De realiteit in iedere gemeente 
is anders, de contacten van de groep zijn an-
ders. Iedere groep zit in een groeiproces en 
zal dan ook zijn eigen weg moeten zoeken, 
toch kunnen de stappen die beschreven zijn 
een idee geven over hoe je in een landelijke 
gemeente kan werken rond het recht op 
gezondheid, steeds vertrekkende vanuit de 
mensen in armoede. 
Vooral het overleg is een lange weg! 
Geduld is nodig, verwacht niet onmiddellijk 
grote resultaten. Als je lang doorzet en op 
de nagel blijft kloppen, zijn veranderingen 
mogelijk! Geef vooral niet op!   Omdat het 
een lange weg is, is een laagdrempelige 
insteek belangrijk, anders haken mensen af!  
In ons geval is dat samen gezond, lekker en 
betaalbaar koken. 

Om te verduidelijken hoe we tewerk zijn 
gegaan, neem je het best ons boekje 
“Gezondheid voor iedereen in 
Erpe-Mere? Mensen in armoede 
aan het woord” bij de hand. Die publica-
tie geeft je overzicht van de resultaten van 
dit Doe-boek.

Alvast... Veel succes!

Het Welzijnsschakel Ommekeer

DOE-BOEK
STAP PER STAP 
Vertrekken vanuit 
de ervaringen van 
mensen in armoede

• 2 gespreksavonden aan de hand 
van praatplaten: diepgaande ge-
sprekken over de ervaringen met 
gezondheid en ziekte bij mensen in 
armoede;

• uitwerken van het slotverslag.

Insteek: samen koken!

Informeren bij hulpverleners

• voorbereiden infomoment met 
mutualiteit;

• infomoment met mutualiteit;
• voorbereiden infomoment met 

huisarts;
• infomoment met huisarts.

Voorstellen uitwerken

• uitwerken van haalbare concrete 
voorstellen

Overleggen

• overleg met mutualiteiten (part-
ners);

• overlegvergadering met SIT (sa-
menwerkingsinitiatief thuiszorg);

• gezamenlijke organisatie van 
een gespreksavond “armoede en 
gezondheid” in samenwerking met 
SIT en OCMW;

• oprichting van overleggroep 
“gezondheid en armoede”;

• publicatie en voorstelling van de 
resultaten aan de pers.

Welzijnsschakel Ommekeer vzw
Nesteveldstraat 1, 9420 Erpe-Mere
Tel. 053 83 87 61
welzijnsschakelommekeer@live.be
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COLOFON

Verantwoordelijker 
uitgever:
Welzijnsschakel 
Ommekeer vzw

Met dank aan:
De armoede-
ervaringsdeskundigen 
van Welzijnsschakel 
Ommekeer vzw

De vrijwilligers van 
Welzijnsschakel 
Ommekeer vzw 

Welzijnsschakels vzw 
en CEDES vzw voor de 
ondersteuning

Welzijnszorg vzw
SIT, Mutualiteiten, 
Artsen en OCMW die 
samen met ons werk 
willen maken van
gezondheidszorg 
voor iedereen!

Karlien De Brouwer 
voor het nalezen

De Welzijnsschakel 
fi nancieel steunen 
het kan!   
Ons rekeningnummer: 
363-0350130-97

Dit boekje werd 
gedrukt dankzij 
de steun van:



• Bepaal wie de bijeenkomst zal leiden. 

• bepaal wie er verslaggeving doet (niet 
dezelfde persoon die begeleidt!);

• zorg voor koffi e, thee en een koekje; 

• verwelkom en bedank iedereen die geko-
men is;

• bij de eerste bijeenkomst of als iemand 
extra wordt uitgenodigd, stelt iedereen  
zich voor;

• overloop de afspraken: WAAW-code. Kan 
iedereen zich daarin herkennen? 

• zorg bij iedere bijeenkomst voor ver-
slaggeving.  Leg uit dat alles wat wordt 
gezegd enkel zal gebruikt worden met 
de toestemming van de deelnemers, dat 
de deelnemers kunnen beslissen of hun 
bijdrage anoniem, gecodeerd of op naam 
gebruikt zal worden; 

• plaats waar we mee bezig zijn en waar we 
naartoe willen. Vertrek vanuit de concrete 
ervaringen van de deelnemers;

• zorg ervoor dat iedere deelnemer de kans 
krijgt aan het woord te komen;

• stel verdiepingsvragen of gerichte vragen 
over de ervaringen;

• tracht de inbreng zoveel mogelijk bij het 
onderwerp te houden;

• zorg voor een pauze (op het moment dat 
de aandacht verslapt);

• duid waar we volgende bijeenkomst naar-
toe willen;

• bedank iedereen voor zijn persoonlijke in-
breng.  Wijs op het belang van de inbreng 
van mensen in armoede en het samen op 
weg gaan. 

(*) Met dank aan CEDES vzw/Welzijnsschakels

VERLOOP 
BIJ IEDERE 
BIJEENKOMST(*)

DE WAAW-CODE 

We luisteren naar elkaar, 
we praten niet door elkaar

Alle mensen zijn gelijkwaardig, 
wij roddelen niet over anderen

Alles wat in vertrouwen verteld 
wordt, blijft binnen de groep

We steunen mekaar door dik en 
dun, niets kan dat veranderen

Kortom,
de sfeer in onze groep is... 

WAAW!
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2 GESPREKS-AVONDEN AAN DE HAND VAN PRAATPLATEN: 
DIEPGAANDE GESPREKKEN OVER DE ERVARINGEN MET 
GEZONDHEID EN ZIEKTE BIJ MENSEN IN ARMOEDE(*)

Wat?  
Met de groep een diepgaand gesprek hebben 
over de ervaringen rond ziekte en gezond-
heidszorg.  

Waarom? 
Gezondheid is belangrijk in het leven en is 
een recht voor iedereen! Mensen in armoede 
hebben minder toegang tot gezondheidzorg. 
Het is belangrijk te luisteren naar het verhaal 
van mensen in armoede: als er wordt gepraat 
over armoede, gebeurt dat meestal zonder 
hun aanwezigheid. Hun verhaal wordt weinig 
gehoord! Luisteren naar elkaar schept ver-
trouwen binnen de groep, we leren van elkaar, 
we leren over gezondheid en gezondheidszorg, 
we zien dat we niet alleen zijn met onze pro-
blemen en we worden er sterker van…

De ervaringen van de mensen in armoede 
kunnen de basis vormen om een werking rond 
gezondheid op te zetten en ongelijkheden in 
de gezondheid en gezondheidszorg weg te 
werken. 

Voorbereiden? 
• Plan 2 avonden om te spreken rond dit on-

derwerp;
• vertrek vanuit een bestaande groep waar 

iedereen elkaar kent. Vertrouwen is belang-
rijk! Spreek de deelnemers persoonlijk aan. 
Telefoneer nog eens de dag voordien;

• kopieer de praatplaten voor iedere deelne-
mer. Voorzie een balpen voor iedere deelne-
mer;

• verslaggeving: omdat de getuigenissen van 
de mensen in armoede de basis vormen van 
de werking rond gezondheid is het belang-

rijk letterlijk (woordkeuze, herhalingen,…)
en in de ik-vorm alles te noteren.  Dit alles 
vraagt veel energie, daarom is het beter met 
twee verslaggevers te werken.  Nadien kan 
je de twee verslagen naast elkaar leggen en 
elkaar aanvullen;

• verdere voorbereidingen: zie verloop bij 
iedere vergadering.

(*) Met dank aan CEDES vzw/Welzijnsschakels

Bespreking praatplaat 1

Ziek(*)

• Als iedereen de praatplaat heeft, overloop 
je op een rustig tempo elke tekening op 
de praatplaat.  Je begint linksboven bij de 
zieke persoon met koortsthermometer 
(geen sigaret!) en overloopt de prentjes van 
rechts; vervolgens bespreek je de plaatjes 
onderaan, van links naar rechts. Een plaatje 
bespreek je door zelf luidop en traag te ver-
tellen wat je denkt te zien, en deelnemers 
mee te laten zoeken wat er allemaal in de 
tekening vervat zou kunnen zitten.

• Na het overlopen van de tekeningen, geef je 
iedere deelnemer een balpen en leid je een 
stil werkmoment in. Elke deelnemer plaatst 
een kruisje bij de tekeningetjes op de praat-
plaat waarbij hij/zij echt wel een en ander 
aan levenservaringen te vertellen heeft. 

VERTREKKEN VANUIT DE ERVARINGEN 
VAN DE MENSEN IN ARMOEDE

VERTREKKEN VANUIT DE ERVARINGEN VAN DE MENSEN IN ARMOEDE
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Ervaringen
Mensen in armoede

Insteek:
Samen koken

Informeren
Hulpverleners

Voorstel
uitwerken

Overleggen

Terug te 
vinden 

midden in 
dit boekje

Praatplaat 1
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4    HET WELZIJNSSCHAKEL OMMEKEER DOE-BOEK

• Start de uitwisseling door iedere deelne-
mer om beurten uitgebreid aan het woord 
te laten over eigen ervaringen.  Niemand 
onderbreekt een deelnemer die zijn/haar 
verhaal doet. Iedereen krijgt voldoende tijd 
en aandacht om op verhaal te komen. Alleen 
jij als gespreksleider stuurt het gesprek bij 
als het nodig is (bij het thema blijven, vragen 
stellen als het verhaal te snel gedaan is en 
te weinig diepgang bevat). Stel verdiepings-
vragen in de richting van de beleving van 
ziekte en situaties die ter sprake komen. 
Peil ook naar ervaringen met de samenhang 
tussen de verschillende soorten “ziekte”.  
Houd de tijd in het oog en zorg ervoor dat 
elke deelnemer aan bod is geweest. 

(*) Met dank aan CEDES vzw/Welzijnsschakels

Bespreking praatplaat 2 

Gezondheidszorg(*)

• Deel de praatplaten uit en plaats praatplaat  
midden bovenop praatplaat 2.  Als iedereen 
de praatplaten voor zich heeft, vertel je dat 
de witte grote praatplaat 2 ons toont welk 
antwoord de samenleving geeft op situaties 
van ziekte (zie op gekleurde praatplaat 1) in 
onze gezinnen. Als we oppervlakkig naar de 
praatplaat kijken, zien we dat er heel véél 
voorzieningen zijn… je zou kunnen zeggen: 
dat ziet er goed uit! Maar werkt het ook echt 
zo voor ONS?  Kennen we alles? Geraken 
we daar?  Hebben we daar voldoende goede 

steun en hulp gevonden? Wat was goed? 
Wat was minder goed? Waarom? Wat heb ik 
nodig als ik hulp zoek?

• Overloop op een rustig tempo iedere teke-
ning van de praatplaat. Je begint linksboven 
bij de huisarts en de specialist en overloop 
de prentjes naar rechts; vervolgens be-
spreek je de plaatjes van linksboven naar 
linksonder, van linksonder naar rechts-
boven, en tot slot van rechtsboven naar 
rechtsonder.  Een plaatje bespreek je door 
zelf luidop en traag te vertellen wat je denkt 
te zien, en deelnemers mee te laten zoeken 
wat allemaal in de tekening vervat zou kun-
nen zitten.

• Na het overlopen van de tekeningen, geef 
je iedere deelnemer een balpen en leid je 
een stil werkmoment in.  Elke deelnemer 
plaatst een kruisje bij de tekeningetjes op 
de praatplaat waarbij hij/zij een positieve of 
negatieve levenservaring te vertellen heeft. 

• Start de uitwisseling door iedere deelne-
mer om beurten uitgebreid aan het woord 
te laten over eigen ervaringen. Niemand 
onderbreekt een deelnemer die zijn/haar 
verhaal doet. Iedereen krijgt voldoende tijd 
en aandacht om op verhaal te komen. Alleen 
jij als gespreksleider stuurt het gesprek bij 
als het nodig is (bij het thema blijven, vragen 
stellen als het verhaal te snel gedaan is en 
te weinig diepgang bevat).  Stel verdiepings-
vragen in de richting van hulp en instanties 
die ter sprake komen. Peil naar de drempel 
op materieel, fi nancieel maar ook op emo-
tioneel vlak.  Houd de tijd in het oog en zorg 
ervoor dat elke deelnemer aan bod komt. 

(*) Met dank aan CEDES vzw/Welzijnsschakels

Terug te 
vinden 

midden in 
dit boekje

Praatplaat 2



5VERTREKKEN VANUIT DE ERVARINGEN VAN DE MENSEN IN ARMOEDE

UITWERKEN VAN HET SLOTVERSLAG

Waarom?
2 avonden ervaringen uitwisselen rond ge-
zondheid zorgt voor heel wat materiaal. Om 
dat materiaal tot een werkbaar geheel te 
verwerken, gaan we getuigenissen groeperen 
en per groep een samenvatting maken om zo 
te komen tot een slotverslag van de getuige-
nissen.  

Dit slotverslag is de basis om de realiteit van 
mensen in armoede voor te stellen aan de ver-
schillende spelers die we gaan uitnodigen en 
dient als basis om voorstellen uit te werken. 

Voorbereidingen 
• De begeleider van de groep en de twee 

verslagnemers kunnen al de informatie 
verwerken tot een werkbaar geheel. Leg de 
verslagen van de twee verslagnemers naast 
elkaar  en vul elkaar aan;

• er zijn 2 grote luiken: ziekte en gezondheid 
(plaat 1, eerste avond)  / gezondheidszorg 
(plaat 2, tweede avond);

• Bij de eerste plaat kan je de getuigenis-
sen opspitsen in 3 groepen: lichamelijke 
gezondheid (alles wat de maken heeft met 
lichamelijke klachten en ziekten), geeste-
lijke gezondheid (alles wat te maken heeft 
hoe men zich voelt, kan gaan van stress tot 
depressieve gevoelens), sociale gezondheid 
(hoe men zich voelt in de familie, wijk, dorp, 
gemeenschap);

• bij de tweede plaat rond gezondheidszorg 
kan je de getuigenissen opsplitsen in ver-
schillende drempels (zaken die de toeganke-
lijkheid tot de gezondheidzorg bemoeilijken) 
afhankelijk van wat de ervaringen zijn van de 

deelnemers. Dit kan het volgende zijn: een 
fi nanciële drempel, administratieve drem-
pel, informatieve drempel, sociale drempel, 
geen vervoer,… 

• na het samenvoegen van de getuigenissen in 
verschillende onderdelen, kan je per onder-
deel een korte samenvatting maken die een 
algemeen beeld schept van de getuigenis-
sen.

Bijeenkomst   
• volg de tips “verloop bij iedere bijeenkomst”;
• overloop het slotverslag door het traag voor 

te lezen( eventueel door verschillende per-
sonen) en laat bij ieder hoofdstukje de kans 
aan de deelnemers om te reageren;

• doe aanpassingen op vraag van de deelne-
mers;

• bespreek nogmaals hoe we omgaan met de 
privacy;

• vraag aan de groep wie er eventueel zijn 
getuigenis wil brengen buiten de groep;

• na de aanpassingen bezorg je iedere deelne-
mer een exemplaar van het slotverslag.

 



HOE GAAN WE NU VERDER? 
SAMEN KOKEN… ALS INSTEEK OM VERDER 
TE WERKEN ROND GEZONDHEID

Waarom?
2 avonden in vertrouwen getuigen over ge-
zondheid en ziekte brengt de groep dichter bij 
elkaar.  We hebben een slotverslag, maar hoe 
gaan we nu verder?  

In onze groep was er enthousiasme, bereid-
willigheid om verder te werken rond gezond-
heid en ook echt iets te gaan veranderen in 
onze gemeente. Enkel vergaderen spreekt de 
mensen niet echt aan, op termijn zouden ze 
afhaken. Komen tot structurele veranderingen 
vraagt ook geduld, gaat stap voor stap...

We wilden op een positieve en laagdrem-
pelige manier een “doe-activititeit” hebben 
rond gezondheid in de hoop zo een duurzame 
werking rond gezondheid te kunnen opzetten. 
Toen beslisten we samen gezond en goedkoop 
te koken. Je kan ook werken rond bewegen of 
een ander thema … 

Samen maandelijks koken is een goede in-
steek om verder te werken rond gezondheid 
en gezondheidszorg.  

We gaven een naam aan de werkgroep: 
“Ons recht”

Voorbereidingen
• We vertrekken vanuit de kennis, ervaringen 

vanuit de groep. Het is niet de bedoeling  
belerend over te komen. Enkele eenvoudige, 
haalbare tips, kleine realistische aanpassin-
gen aan de voedinggewoonten zijn voldoen-
de als doelstelling.

• Op deze manier kunnen bepaalde stigma’s 
worden doorbroken (bv. gezonde voeding is 
duur, gezonde voeding is niet lekker, alleen 
in dure winkelketens kan men gezonde voe-
ding kopen, …).  

• Begin: vraag in de groep wie een gezond, 
lekker en betaalbaar recept kent.

• Leg een portemonnee (betaalbaar), appel 
(gezond), kruidenpotje (lekker) op tafel. Wie 
tips kent om het gerecht betaalbaar, gezond 
en lekker te maken, neemt een van de voor-
werpen en legt uit.  

GOED VOOR 
DE PORTEMONNEE!

GOED VOOR 
DE GEZONDHEID!

LEKKER!

Diegene die het recept aanbrengt, doet de 
inkopen.

De kookactiviteit
• Het recept wordt samen overlopen.
• Iemand van de groep noteert het recept en 

de tips en neemt foto’s. Van al dat materiaal 
kun je een eenvoudig kookboekje maken. 

• We koken samen. Zorg ervoor dat iedereen 
wordt betrokken bij de kookactiviteit.   

• We eten samen. Tijdens het eten worden de tips 
van het gerecht nog eens overlopen en zoeken 
we een nieuw recept en zoeken we terug tips.

• Kostprijs: hoeveel heeft deze maaltijd ons ge-
kost? Iedereen betaalt een bijdrage van 1 euro.  

• Na de afwas nemen we nog 1 à 2 uur om 
te vergaderen en samen te zoeken hoe we 
gezondheid toegankelijker kunnen maken 
(zie volgende stappen).

2
Stap

1
Stap

2
Stap

3
Stap

4
Stap

5
Stap

Ervaringen
Mensen in armoede

Insteek:
Samen koken

Informeren
Hulpverleners

Voorstel
uitwerken

Overleggen
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7INFORMEREN BIJ HULPVERLENERS

INFORMEREN BIJ HULPVERLENERS
 INFOMOMENT MET DE MUTUALITEIT(EN)

Waarom? 
De mutualiteiten zijn een belangrijke speler in 
de gezondheidszorg. Ze zijn tevens partners in 
de campagne van welzijnszorg en engageren 
zich de ongelijkheden in de gezondheidszorg 
weg te werken. 
De medewerkers van de mutualiteit kunnen 
informatie geven over de sociale voorzienin-
gen die er zijn op het vlak van gezondheid.  Ze 
komen dagelijks in contact met patiënten en 
hebben een goede barometer over hoe toe-
gankelijk gezondheidzorg is in de gemeente. 
Doel van de bijeenkomst: ons informeren over 
de dienstverlening en tegemoetkomingen 
die bestaan voor mensen in armoede bij de 
mutualiteiten. Vanuit onze getuigenissen en 
infomomenten met verschillende spelers wil-
len we voorstellen uitwerken die gezondheid 
toegankelijker maken. 

Hoe?
Voorbereidende  vergadering met de werk-
groep “Ons Recht”
• volg de tips “verloop bij iedere bijeenkomst”;
• aan de hand van de praatplaat “Wat doet de 

mutualiteit?” overlopen we in grote lijnen 
wat de mutualiteit allemaal doet. Wat zijn 
onze ervaringen met onze mutualiteit? 

• we zouden iemand van de mutualiteit 
kunnen uitnodigen voor een infomoment. 
Waarover willen we informatie? Mogelijke 
vragen: Welke diensten verleent de mutua-
liteit? Welke bijdragen in de kosten bestaan 
er voor gezinnen met een beperkt inkomen?  
Wat moeten we doen met te hoge of ver-
keerde ziekenhuisfacturen? Mag een dokter 
aanrekenen wat hij/zij wil?

• vraag op de vergadering of iemand goede 
ervaringen heeft met de sociale dienst van 

zijn mutualiteit. Vraag of zij/hij de sociaal 
werker van de mutualiteit persoonlijk wil 
gaan uitnodigen (eventueel vergezeld van 
een brief). Je kan hen uitnodigen om samen 
te eten met de groep, zo wordt het ijs gebro-
ken;

• voorbereiding voorstelling slotverslag rond 
ziekte en gezondheidzorg tijdens overlegmo-
ment met de mutualiteit:  Overloop het slot-
verslag en vraag wie een deel wil voorstel-
len op het infomoment met de mutualiteit. 
Getuigenissen hebben een sterke impact, 
creëren respect en duiden het uitgangspunt 
dat we willen vertrekken vanuit de ervarin-
gen van mensen in armoede. 

Infomoment met de mutualiteit
• volg de tips “ verloop bij iedere bijeen-

komst”;
• geef een overzicht van het slotverslag  rond 

ziekte en gezondheidszorg. Verschillende 
personen kunnen een deel voorstellen met 
hun eigen woorden of voorlezen;

• leg de vragen voor;
• opvolging:  willen jullie samen met ons zoe-

ken en uitwerken hoe we gezondheid toe-
gankelijker kunnen maken in onze gemeen-
te? Hoe zouden we dat het best aanpakken? 

3
Stap

1
Stap

2
Stap

3
Stap

4
Stap

5
Stap

Ervaringen
Mensen in armoede

Insteek:
Samen koken

Informeren
Hulpverleners

Voorstel
uitwerken

Overleggen

Terug te 
vinden 

midden in 
dit boekje

Praatplaat

Mutualiteit
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Als voorbeeld:

VERSLAG INFOMOMENT MET MUTUALITEITEN

Een mutualiteit uit Erpe-Mere aan 
het woord

Omnio-statuut
mutualiteit: Dankzij het omnio-statuut 
hebben gezinnen met een laag inkomen 
recht op verhoogde  terugbetaling (minder 
remgeld) voor ziektekosten.  Zoals dat bij 
vele dingen het geval is, moet je het omnio-
statuut zelf aanvragen. Dit nieuwe statuut 
vergt veel papierwerk. Het duurt meestal 
een tijdje om alles bij elkaar  te krijgen. Het 
RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte– en invali-
diteitsverzekering) doet heel wat controles 
op de aanvragen, waardoor alles stroef en 
traag verloopt. Het RIZIV heeft toegang tot 
informatie van de inkomens van de gezin-
nen, maar laat de aanvraag  toch over aan 
de gezinnen.
Bij onze mutualiteit in Erpe-Mere zijn er in 
het begin enkele aanvragen geweest, maar 
de laatste maanden zijn er geen aanvragen 
meer binnengekomen ondanks het feit 
dat heel wat gezinnen  recht hebben op dit 
nieuwe statuut.  

Bemerkingen van de welzijnsschakel:
De meesten van ons kennen het statuut 
niet, hoe kunnen we dan zelf de aan-
vraag doen? Waarom zoeken de mutu-
aliteiten de mensen niet op? Ze hebben 
toch een idee van hun inkomen aan de 
hand van de bijdragen? 
Ook via de kruispuntbank kunnen ze 
aan die gegevens geraken.
Er wordt geen rekening gehouden met 
de schulden voor het bepalen of iemand 
recht heeft of niet.

Ziekenhuiskosten
Specialisten
mutualiteit: Het RIZIV stelt vaste tarieven 
op waaraan de specialisten zich kunnen 
houden. De specialist kan zich engageren 
te werken aan die vaste tarieven, in dat 
geval is hij “geconventioneerd”.  Als de 
specialist niet-geconventioneerd is, kan hij 
voor de consultatie vragen wat hij wil. De 
meeste specialisten zijn niet-geconventio-
neerd!  
Belangrijk: de specialisten van het OLV-
ziekenhuis zijn niet- geconventioneerd. De 
specialisten van het Stedelijk ziekenhuis 
van Aalst zijn allemaal geconventioneerd.  
Binnen de muren van het ziekenhuis hou-
den ze zich aan de tarieven. Maar let op: 
als je hen nadien raadpleegt in hun private 
consultatieruimte (buiten ziekenhuizen) 
mogen ze aanrekenen wat ze willen. In de 
praktijk gebeurt het dat er ook extra aan-
gerekend wordt in het ziekenhuis en dag 
mag eigenlijk niet!

Wat doet de mutualiteit met deze wanprak-
tijken? De meeste patiënten durven geen 
klacht indienen, ze voelen zich afhankelijk 
van hun dokter: bv. hun ene oog is al ge-
opereerd, het andere moet nog gebeuren… 
dus ze zwijgen liever. Onze mutualiteit ver-
zamelt klachten: de patiënt moet wel een 
verklaring ondertekenen. Zijn er verschil-
lende klachten tegen een bepaalde  dokter 
dan wordt er opgetreden.
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Ziekenhuisfactuur 
Wanneer je vindt dat de ziekenhuisfactuur 
te hoog is, kan je ook steeds terecht bij de 
mutualiteit. Het gebeurt dat ziekenhuizen 
te veel aanrekenen. De laatste 5 maanden 
heeft onze mutualiteit geregistreerd dat 
patiënten uit de regio Midden-Vlaanderen 
meer dan 80,000 euro teveel betaald heb-
ben aan de ziekenhuizen. Er zijn dus regel-
matig  fouten in de facturen!
Onze mutualiteit ervaart ook dat de ge-
zondheid minder toegankelijk wordt, er zijn 
steeds meer mensen die hun ziekenhuis-
facturen niet kunnen betalen. 

Regeling Sociaal betalende derde
mutualiteit: bij deze regeling betaalt de 
patiënt enkel het remgeld bij de huisarts. 
De huisarts regelt de betaling rechtstreeks 
met de mutualiteit. 
Regeling Sociaal betalende derde is een 
overeenkomst tussen de verschillende 
mutualiteiten en doktersverenigingen. Er 
bestaat geen wettelijke bepaling. De huis-
arts en tandarts kunnen (lees: er is geen 
verplichting) derde betaler toepassen in de 
volgende gevallen:
• mensen die recht hebben op een ver-

hoogde tegemoetkoming (VT); 
• sinds 6 maanden volledig werkloos;
• mensen die recht hebben op een ver-

hoogde kinderbijslag;
• mensen die zich in een individuele nood-

situatie bevinden.

Als de huisarts wil, dan kan hij heel fl exibel 
zijn bij de toepassing van dit systeem, voor-
al in het geval van “een individuele nood-
situatie”.  Meestal moet de patiënt deze 
regeling zelf aanvragen aan de huisarts. 
Dit systeem wordt heel weinig gebruikt en 
is niet gekend bij de mensen in armoede. 
Het extra administratief werk is de grootste 
drempel voor de dokter om de regel toe te 
passen. We willen samen met de andere 
mutualiteiten het sociaal derdebetalersys-
teem toelichten op de artsenkring.  

Bemerkingen van 
de welzijnsschakel:
De meeste mensen in armoede ken-
nen dit systeem niet. Het wordt niet 
gepromoot door de huisartsen of de 
mutualiteiten. 
De dokter is niet verplicht het toe te 
passen en de mensen in armoede 
voelen schaamte om deze regeling 
aan te vragen. Het is belangrijk dat 
de welzijnsschakel, de verschillende 
mutualiteiten en de huisartsen samen 
aan tafel zitten om deze regeling toe-
gankelijker te maken.

MUTUALITEIT

TERUGBETALING 

GEZONDHEIDS-

KOSTEN

van ziekenhuis, 

huisarts, kinesist, 

verpleging, ...

REGELEN VAN 

THUISZORG

Maaltijden aan huis? 

Hulp bij huishouden?

Regelen thuisverpleging?

Ziekenvervoer?

UITBETALEN 

VERVANGINGS-

INKOMEN

bij ziekte of 

invaliditeit

SOCIALE DIENST

Vragen rond 

gezondheid? 

Ziekenhuisfactuur? 

Rechten?

Onderzoeken en 

aanvragen van 

tegemoetkomingen 

(tussenkomsten)

Huisbezoek
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INFORMEREN BIJ HULPVERLENERS
INFOMOMENT MET HUISARTS(EN)

Waarom?
De huisarts is de spilfi guur in de gezondheids-
zorg. Het is de persoon bij wie je het eerst 
met je gezondheidsproblemen gaat.  Hij houdt 
je medisch dossier bij en is een belangrijke 
vertrouwenspersoon. 
Doel van de bijeenkomst: ons informeren over 
de ervaringen van huisartsen met mensen 
in armoede. Vanuit onze getuigenissen en 
infomomenten met verschillende spelers wil-
len we voorstellen uitwerken die gezondheid 
toegankelijker maken. 

Hoe?
Voorbereidende  vergadering met de werk-
groep “Ons Recht”
• volg de tips “verloop bij iedere bijeenkomst”;
• aan de hand van de praatplaat “Wat doet 

de huisarts?” overlopen we in grote lijnen 
wat de huisarts allemaal doet. Wat zijn onze 
ervaringen met onze huisarts? 

• we zouden een huisarts kunnen uitnodi-
gen voor een infomoment. Waar willen we 
informatie over? Mogelijke vragen:  komt 
u in contact met mensen met een beperkt 
inkomen? Hoe weet u dat iemand zijn ge-

zondheidskosten niet kan betalen?  Past u 
het derdebetalersysteem toe? Schrijft u vaak 
generische geneesmiddelen voor? Mag een 
dokter aanrekenen wat hij/zij wil? Hoe bena-
deren jullie mensen met een laag inkomen?

• vraag op de vergadering of iemand goede 
ervaringen heeft met zijn huisarts. Vraag 
of zij/hij zijn huisarts persoonlijk wil gaan 
uitnodigen (eventueel met een begeleidende 
brief). Je kan hem uitnodigen om samen te 
eten met de groep, zo wordt het ijs gebro-
ken. 

• voorbereiding voorstelling slotverslag rond 
ziekte en gezondheidzorg tijdens overlegmo-
ment met de dokter:  Overloop het slotver-
slag en vraag wie een deel wil voorstellen. 
Getuigenissen hebben een sterke impact, 
creëren respect en duiden het uitgangspunt 
dat we willen vertrekken vanuit de ervarin-
gen van mensen in armoede. 

Infomoment met huisarts
• volg de tips “ verloop bij iedere bijeen-

komst”;
• geef een overzicht van het slotverslag  rond 

ziekte en gezondheidszorg. Verschillende 
personen kunnen een deel voorstellen met 
hun eigen woorden of voorlezen;

• leg de vragen voor;
• opvolging: willen jullie samen met ons zoe-

ken en uitwerken hoe we gezondheid toe-
gankelijker kunnen maken in onze gemeen-
te? Hoe zouden we dat het best aanpakken? 

Andere mogelijkheid:  huisartsen hebben het 
altijd druk.  Je kan ook een afspraak maken 
met een huisarts op zijn kabinet en met een 
beperkt groepje dezelfde puntjes overlopen 
als op een groepsbijeenkomst. 

3
Stap

Terug te 
vinden 

midden in 
dit boekje

Praatplaat

Huisarts
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Als voorbeeld:

VERSLAG INFOMOMENT MET DOKTERS

Huisartsen uit Erpe-Mere aan het woord

Obstakels en mogelijke oplossingen voor de 
Toepassing van het derdebetalersysteem

Drempel om fi nanciële situatie 
aan te kaarten
Als huisarts hebben we niet altijd een zicht 
op de fi nanciële  toestand van de patiënt. 
Soms is het wel zichtbaar dat er problemen 
zijn bij een huisbezoek: er is geen verwar-
ming of mensen moeten leven op 
6 ampère. Ik ben mij ervan bewust dat het 
voor de patiënt niet altijd gemakkelijk is uit 
te komen voor zijn fi nanciële  problemen, 
toch mensen hoeven geen angst te hebben 
van de huisarts.
Ik vertrek vanuit de hulpvraag van de pa-
tiënt. Ik zal bv. nooit zelf vragen of iemand 
het fi nancieel moeilijk heeft. Ik veronder-
stel dat er heel wat schaamte leeft bij men-
sen in armoede of dat sommige mensen 
niet mondig genoeg zijn om voor zichzelf 
op te komen. Er is zowel een drempel bij 
de arts als bij de patiënt om fi nanciële of 
andere problemen aan te kaarten. 
Aan wie is het om te bepalen of iemand wel 
of niet in aanmerking komt voor het derde-
betalersysteem? Het is niet aan de dokter 
om te bepalen of iemand fi nanciële proble-
men heeft of niet. Zou dat de rol kunnen 
zijn van de mutualiteiten? De mutualiteiten 
zouden veel meer het sociaal derdebeta-
lersysteem moeten promoten. 
Ideaal zou zijn dat de patiënt naar de soci-
ale dienst gaat van zijn mutualiteit. 
De patiënt ondertekent een verklaring 

op eer, waarin hij/zij verklaart dat hij/zij 
voldoet aan de criteria voor het derdebeta-
lersysteem. De patiënt krijgt een attest van 
de mutualiteit (geldig voor een bepaalde  
tijd), voor de huisarts is dat een bewijs dat 
de patiënt recht heeft op het derdebetaler-
systeem. Voor de huisarts is het ook een 
garantie dat de betaling zal gebeuren door 
de mutualiteit. Willen we het derdebetaler-
systeem meer gaan gebruiken dan is een 
overleg met de mutualiteiten belangrijk.

Administratieve  drempel 
De derdebetalerregeling brengt veel papie-
renwerk met zich. Iedere maand moeten 
er papieren doorgestuurd worden naar de 
verschillende mutualiteiten. Soms duurt 
het ook lang vooraleer de huisarts het geld 
teruggestuurd krijgt van de mutualiteiten. 

Voorschrijven van generische 
geneesmiddelen
We hebben als huisarts niet altijd een zicht 
op wat de patiënt moet betalen. We kennen 
het statuut niet van de patiënt of weten niet 
goed wat de prijzen zijn van de medicijnen. 
Als dokter sta je er niet altijd bij stil dat 
medicatie duur is! We schrijven niet syste-
matisch generische geneesmiddelen voor. 
De patiënt mag gerust zeggen dat hij/zij 
veel heeft moeten betalen voor zijn medi-
cijnen, de dokter kan daar dan rekening 
mee houden. Als de patiënt daarom vraagt, 
kan ik een brief opmaken voor de apothe-
ker. De apotheker kan eventueel een rege-
ling treffen waarbij de patiënt in schijven 
de medicatie betaalt.
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We gaan er vaak vanuit dat de patiënt zijn 
medicatie neemt, maar we zijn er ons niet 
van bewust dat mensen in armoede keuzes 
moeten maken. Kiezen tussen medicijnen 
of de elektriciteitsrekening, voeding,…

Meer begrip voor de situatie van 
mensen in armoede, geeft meer 
kansen tot het uitbouwen van 
een vertrouwensrelatie
De patiënt moet durven opkomen voor 
zichzelf en ook de dokter moet meer 
aandacht hebben, tijd nemen, luisteren,… 
het moet van de twee kanten komen. Ik 
geef toe dat de meeste huisartsen er zich 
onvoldoende van bewust zijn dat er men-
sen in armoede in hun patiëntenbestand 
zitten. Soms heb ik patiënten met serieuze 
gezondheidsproblemen die niet meer op 
consultatie komen. De meeste dokters zul-

len op eigen initiatief geen contact opne-
men met die patiënten.
We zijn van goede wil, maar kennen de 
situatie van de mensen niet of staan er 
onvoldoende bij stil.  Het zou interessant 
zijn dat de huisartsen getuigenissen horen 
van mensen in armoede. 
Met de artsenkring ondersteunen we een 
project in Roemenië, waar ze gezondheid 
toegankelijker willen maken voor de arme 
bevolking.  Maar we staan er misschien 
onvoldoende bij stil dat het probleem van 
armoede ook bestaat in onze gemeente 
onder onze eigen neus!

Ik vind het belangrijk dat er een organisatie 
bestaat zoals Welzijnsschakel, die de stem 
laat horen van mensen in armoede en die 
opkomt voor de belangen van mensen in 
armoede.  Het is belangrijk dat jullie actief 
deelnemen aan de uitwerking van het 
lokaal sociaal beleid. 

HUISARTS

EERSTE 

AANSPREEKPUNT

als je ziek bent

PROBLEMEN VOOR-

KOMEN (PREVENTIE)

vaccins, stoppen 

met roken, borstkanker-

onderzoek, ...

HUISBEZOEK

VERTROUWENSRELATIE

kent je situatie, luistert 

naar je problemen, je volet 

je op je gemak, vertrouwen 

(beroepsgeheim)

STUURT JE DOOR 

NAAR HET

 ZIEKENHUIS

BIJHOUDEN 

MEDISCH DOSSIER

overzicht van je 

gezondheid van je 

kindertijd tot nu

SCHRIJFT 

MEDICAMENTEN 

VOOR

ONDERZOEKT JE
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VOORSTELLEN UITWERKEN:
UITWERKEN VAN HAALBARE 
CONCRETE VOORSTELLEN

Waarom?
Het is belangrijk te komen tot structurele 
veranderingen, als we armoede en gezondheid 
echt willen aanpakken. Gezondheidszorg  
is vooral een federale  bevoegdheid.  
Gezondheidspreventie  is een Vlaamse 
aangelegenheid.   Wil je met je groep op dat 
niveau meewerken dan doe je dat het best 
via netwerken zoals het Vlaams 
netwerk waar armen het woord nemen 
(www.vlaams-netwerk-armoede.be).  Wel-
zijnsschakels vzw (www.welzijnsschakels.be) 
is ook  lid van dit netwerk.  

Maar ook lokaal in jouw gemeente kan er heel 
wat gebeuren op het vlak van gezondheid. 
Heel wat gezondheidswerkers staan onvol-
doende stil bij het feit dat armoede bestaat. 
Heel wat gezondheidswerkers weten niet 
goed hoe ze moeten omgaan met mensen in 
armoede. Er bestaan sociale maatregelen die 
beschikbaar zijn, maar niet worden toegepast. 
Overleggen met gezondheidswerkers, het 
probleem aankaarten en haalbare voorstel-
len uitwerken kunnen wel degelijk op korte en 
lange termijn iets veranderen. 

Vooral is het belangrijk dat mensen in armoe-
de actief deelnemen aan dit proces. We komen 
tot inzicht dat armoede in de hand wordt ge-
werkt door de maatschappij. Mensen komen 
op voor zichzelf en de groep, worden sterker 
en herwinnen of verstevigen hun waardigheid.

Voorbereidingen
• neem het verslag van het infomoment met 

de mutualiteit, de huisarts en het slotver-
slag van de getuigenissen. Zoek naar ge-

meenschappelijke knelpunten en mogelijke 
oplossingen die aangereikt worden. Maak 
een overzicht per drempel;

• maak een lijst van alle mogelijke oplos-
singen. Test ze op haalbaarheid. Op welke 
termijn zouden we die oplossingen kunnen 
bereiken? Welke tegenstand zullen we on-
dervinden? Welke zijn de betrokken par-
tijen? Kunnen deze oplossingen lokaal iets 
veranderen?

Bijeenkomst
• Volg de tips “verloop bij iedere bijeenkomst”;
• overloop nog eens de drempels die mensen 

in armoede ondervinden op het vlak van 
gezondheid;

• maak op een bord een overzicht van de 
drempels en de mogelijke oplossingen; 

• laat de groep aanbrengen wat ze vinden van 
iedere oplossing volgens enkele vragen:
> Kan dit voorstel mensen in armoede echt 

vooruit helpen?
> Welke zijn de betrokken partijen: wie kan 

ons helpen (partners), wie moeten we 
overtuigen?

> Mogelijke resultaten op korte, middellan-
ge en lange termijn? Dingen veranderen, 
neemt tijd, we moeten geduldig zijn, ons 
niet laten ontgoochelen. 

> Welke tegenstand kunnen we ondervin-
den voor onze oplossing? bv. geen tijd, te 
veel administratie, de mensen in armoede 
moeten zelf het probleem aanbrengen,…
Hoe kunnen we die tegenstand aanpak-
ken? 

• kies met de groep per drempel  2 mogelijke 
oplossingen;

• werk de 2 oplossingen zo concreet mogelijk 
uit. 
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Als voorbeeld 

CONCRETE VOORSTELLEN OM GEZONDHEID TOEGANKELIJK 
TE MAKEN VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN

Oprichting van een werkgroep 
“gezondheid en armoede” met 
vertegenwoordiging van mutualitei-
ten, huisdokters, gezondheidswer-
kers, welzijnsschakel ommekeer 
en het OCMW.

Deze werkgroep zou een samen-
werkingsovereenkomst tussen de 
verschillende spelers kunnen uit-
werken.

Mogelijke engagementen
 van de mutualiteiten
• De sociale dienst van de mutualiteit be-

paalt of de cliënt voldoet aan de criteria 
om recht te hebben op sociaal derde beta-
ler. De cliënten die in aanmerking komen 
krijgen een attest die geldig is voor een 
periode van 1 jaar.  

• Bij de cliënten die zich aanbieden wordt 
onderzocht of zij in aanmerking komen 
voor het omnio-statuut en wordt zonodig 
de aanvraagprocedure gestart. 

• Uitbouwen van een vertrouwensrelatie 

door begrip en een positieve houding te-
gen over de leefwereld van mensen in ar-
moede: Tijd nemen, inspanningen positief 
bevestigen, mensen in armoede betrekken 
in de keuzes, realistische verwachtingen 
voorop stellen, niet alle verantwoordelijk-
heid bij de mensen in armoede leggen, 
vertrekken vanuit de aangevoelde nood,…

• toegankelijke infomomenten (in samen-
werking met welzijnsschakel Ommekeer, 
OCMW)  organiseren rond rechten en 
plichten, sociale wetgeving 

 voor mensen in armoede.
• Duidelijk informeren: tijd nemen, infor-

matie herhalen, heldere uitleg (medische 
en technische termen vermijden), visueel 
werken, infofolders aanpassen,… 

• Deelname aan een jaarlijkse vorming rond 
armoede en gezondheid.

Mogelijke engagementen
 van de huisartsen 
• De huisdokter past systematisch sociaal 

derde betaler toe bij patiënten die zich 
aanmelden met een attest.

• Werken met een tariferingsdienst kan 
de administratieve belasting van de arts 
verlagen.

• De huisarts vraagt het GMD (globaal me-
disch dossier) aan via derde betaler

14    HET WELZIJNSSCHAKEL OMMEKEER DOE-BOEK
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• Schrijft systematisch generische genees-
middelen voor in overleg met de patiënt.

• Uitbouwen van een vertrouwensrelatie 
door begrip en een positieve houding te-
gen over de leefwereld van mensen in ar-
moede: Tijd nemen, inspanningen positief 
bevestigen, mensen in armoede betrekken 
in de keuzes, realistische verwachtingen 
voorop stellen, niet alle verantwoordelijk-
heid bij de mensen in armoede leggen, 
vertrekken vanuit de aangevoelde nood,…

• Duidelijk informeren: tijd nemen, infor-
matie herhalen, heldere uitleg (medische 
en technische termen vermijden), visueel 
werken, infofolders aanpassen,… 

• Deelname aan een jaarlijkse vorming rond 
armoede en gezondheid.

Mogelijke engagementen
van andere 
gezondheidswerkers
• Uitbouwen van een vertrouwensrelatie 

door begrip en een positieve houding te-
gen over de leefwereld van mensen in ar-
moede: Tijd nemen, inspanningen positief 
bevestigen, mensen in armoede betrekken 
in de keuzes, realistische verwachtingen 
voorop stellen, niet alle verantwoordelijk-
heid bij de mensen in armoede leggen, 
vertrekken vanuit de aangevoelde nood,…

• Duidelijk informeren: tijd nemen, infor-
matie herhalen, heldere uitleg (medische 
en technische termen vermijden), visueel 
werken, infofolders aanpassen,… 

• Deelname aan een jaarlijkse vorming rond 
armoede en gezondheid.

Mogelijke engagementen
van Welzijnsschakel 
ommekeer en OCMW 
• Toeleiden van gezinnen die in aanmerking 

kunnen komen voor sociaal derdebetaler.
• Aanbieden van jaarlijkse vorming rond 

“armoede en gezondheid” voor gezond-
heidswerkers en welzijnswerkers.

• Infomomenten organiseren voor de leden 
ism mutualiteiten en huisartsen.

• Uitbouwen van een vertrouwensrelatie 
door begrip en een positieve houding te-
gen over de leefwereld van mensen in ar-
moede: Tijd nemen, inspanningen positief 
bevestigen, mensen in armoede betrekken 
in de keuzes, realistische verwachtingen 
voorop stellen, niet alle verantwoordelijk-
heid bij de mensen in armoede leggen, 
vertrekken vanuit de aangevoelde nood,…

• Duidelijk informeren: tijd nemen, infor-
matie herhalen, heldere uitleg (medische 
en technische termen vermijden), visueel 
werken, infofolders aanpassen,… 

• Het OCMW reikt  een medische kaart uit 
aan gezinnen in armoede die zich in een 
noodsituatie bevinden.  Met deze kaart is 
er een verhoogde tegemoetkoming in de 
medische kosten voor een bepaalde tijd. 

15
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OVERLEGMOMENT MET SIT 
(SAMENWERKING INITIATIEF 
THUISZORG), MUTUALITEITEN 
EN OCMW 

OVERLEGGEN

Zoek een breed draagvlak: 
hoe meer gezondheidsinstanties en sociale 
instanties betrokken zijn bij het overleg, hoe 
meer kans op slagen. 
• Neem contact op met de mutualiteiten: zij 

zijn partners in de campagne van welzijns-
zorg en ondertekenden de campagne-eisen.   

• Neem contact op met het OCMW: vraag naar 
de mogelijkheid om de voorstellen op te 
nemen in het lokaal sociaal beleidsplan. 

• Neem contact op met een platform van ge-
zondheidswerkers in je gemeente: in onze 
gemeente bestaat de artsenkring en het SIT 
(samenwerkingsinitiatief voor de thuiszorg). 
Het SIT bleek het meest toegankelijke plat-
form te zijn en bereikt buiten huisartsen ook 
verpleegkundigen, kinesisten, ...

Organiseer samen een infoavond 
rond “gezondheid en armoede”: 
nodig zoveel mogelijk gezondheidswerkers en 
sociaal werkers uit.  Vertrek vanuit de getui-
genissen en voorstellen van de mensen in ar-
moede. Bespreek in kleine groepen. Probeer 
een groep gezondheidswerkers en sociaal 
werkers warm te maken om zich engageren 
om deel te nemen aan een permanente werk-
groep “gezondheid en armoede”.

Vanuit een permanente werkgroep met 
breed draagvlak kunnen acties groeien 
die gezondheidszorg toegankelijker ma-
ken voor mensen in armoede.  Tracht in 
deze fase erover te waken dat ook nu 
nog steeds wordt vertrokken vanuit de 
ervaringen van mensen in armoede.

Waarom? 
De mutualiteiten zijn een belangrijke speler in 
de gezondheidszorg. Ze zijn tevens partners in 
de campagne van welzijnszorg en engageren 
zich de ongelijkheden in de gezondheidszorg 
weg te werken. 

Het SIT is een overlegorgaan van iedereen die 
instaat voor de thuiszorg.  De belangrijkste 
groepen gezondheidswerkers maken deel uit 
van dit overlegorgaan. 

Doel?  
• Deelname aan het uitwerken van een info-

avond rond “armoede en gezondheid”
• Voorleggen van ons voorstel.
• Opstart van een permanente werkgroep wie 

voorstellen uitwerkt om gezondheid toegan-
kelijker te maken. 

Hoe? 
Voorbereidingen:  
• neem contact op met het SIT en vraag of je 

op een vergadering van het SIT het slotver-
slag en voorstellen mag komen voorstellen. 

• per brief zoveel mogelijk mutualiteiten 
uitnodigen.  Een mutualiteit wil enkel in de 
boot stappen als de meerderheid van de 
mutualiteiten meedoet. 

Overlegmoment:
• volg de tips “ verloop bij iedere bijeenkomst”;
• geef een overzicht van het slotverslag rond 

ziekte en gezondheidszorg. Verschillende 
personen kunnen een deel voorstellen met 
hun eigen woorden of voorlezen;
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• leg de  concrete voorstellen voor: 
> is dit voor jullie haalbaar? 
> wat zijn volgens jullie de concrete stappen 

om deze voorstellen werkbaar te maken?
> kunnen jullie zich engageren om achter dit 

voorstel te staan? 
• nodig de mutualiteiten en SIT uit om samen 

een gespreksavond rond “armoede en ge-
zondheid” uit te werken.

INFOAVOND  
“ARMOEDE EN GEZONDHEID”

Waarom? 
De infoavond is in de eerste plaats een vor-
mingsmoment en bewustmakingsmoment 
voor gezondheidswerkers en sociaal wer-
kers. Heel wat gezondheidswerkers zijn er 
zich onvoldoende van bewust dat er mensen 
in armoede in hun patiëntenbestand zitten. 
Ze kennen vaak onvoldoende de realiteit van 
mensen in armoede, staan er onvoldoende 
bij stil. Vaak weet men niet goed hoe met het 
armoedeprobleem om te gaan en bestaan er 
vooroordelen.  

Getuigenissen van mensen in armoede rond ge-
zondheid kan gezondheidswerkers sensibiliseren. 

We moeten realistisch zijn dat een gespreks-
avond een goede aanzet is, maar als het daar-
bij blijft zal er weinig veranderen. Het uitein-
delijke doel is een permanente werking vanuit 
gezondheidswerkers, sociaal werkers op te 
zetten rond armoede en gezondheid. Vanuit 
een gespreksavond met een brede basis kan 
er een werkgroep ontstaan die zich op lange 
termijn engageert.  

Voorbereidingen
• 2 voorbereidende vergaderingen met OCMW, 

SIT, mutualiteiten…;
• zorg ervoor dat er steeds vertrokken wordt 

vanuit de realiteit van de mensen in ar-
moede aan de hand van de getuigenissen.  
Gebruik eventueel een powerpoint voorstel-
ling;

• Geef een schematisch overzicht van de voor-
stellen;

• zorg dat er ruimte is voor nabespreking in 
kleine groepen met enkele concrete vra-
gen. Een groepje werkt rond de fi nanciële 
drempel : Derde betaler en omnio-statuut.  
Een groepje werkt rond sociale drempel : 
vooroordelen en leefwereld van menen in 
armoede.  Een groepje werkt rond informa-
tieve drempel;

• zorg dat bij de nabespreking in iedere groep 
mensen met armoede-ervaring deelnemen. 
Op die manier kunnen vooroordelen, misver-
standen rechtgezet worden;

• nodig de deelnemers uit zich te engageren 
in een permanente werkgroep.
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• De mensen die onderaan de sociale ladder staan, sterven gemiddeld 3 tot 5 jaar 
vroeger dan de mensen die bovenaan die ladder staan.

• De mensen met een laag opleidingsniveau die al minder lang leven, verkeren 
gemiddeld ook nog 18 tot 25 jaar minder in goede gezondheid dan mensen die 
een hoog opleidingsniveau hebben.

• Lager opgeleiden  kampen meer met chronische aandoeningen zoals  allergie, 
hoge bloeddruk, artrose, rugaandoeningen van hardnekkige aard, migraine,…

• Zwangere laaggeschoolde vrouwen hebben bijna vier keer meer kans op ba-
bysterfte dan hoger geschoolde vrouwen.

• Het risico op vroeggeboorte, laag geboortegewicht en kans op misvormingen is 
er groot bij mensen in armoede.

• 53% van de lager opgeleiden met een chronische aandoening hebben een 
voordurende beperking, terwijl “slechts” 24% van de hoger opgeleiden voordu-
rende beperkingen heeft.

• Depressieve gevoelens komen vaker voor bij minder geschoolde bevolking 
(13% bij mensen met een diploma lager onderwijs tegen 5% bij mensen met 
een diploma hoger onderwijs).

• Er zijn meer angststoornissen (10%) en slaapstoornissen(25%) bij personen die 
minder opleiding genoten hebben, dan bij personen die meer opleiding genoten 
hebben ( respectievelijk 4% angststoornissen en 17% slaapstoornissen).

• Depressies komen vaker voor bij laaggeschoolden(9%) dan bij hooggeschool-
den(5%).  Ben je bovendien een vrouw die in armoede leeft, dan maak je 40% 
meer kans op een depressie dan mannen.

• Niet minder dan één op acht niet  bejaarden personen in armoede, geeft aan 
dat ze door gevoelens van eenzaamheid in hun functioneren worden beperkt.

• De netwerken van mensen in armoede zijn doorgaans kleiner en beperken zich 
vaak tot de overige huishoudleden of tot personen die ook met armoede wor-
den geconfronteerd.

• 53% van diegenen die geen of slechts een diploma lager onderwijs heeft, geeft 
aan nooit deel te nemen aan het verenigingsleven.26% bij diegenen met een 
diploma hoger onderwijs. 

• Personen met een beperkte opleiding geven in hogere mate aan slechts op 
een povere sociale ondersteuning te kunnen rekenen (15% personen zonder 
diploma). 5% bij personen met een diploma hoger onderwijs. 

Bron:  Beleidsaanbevelingen Ongelijkheid in gezondheid,
Koning-Boudewijnstichting  en Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004. 

Afdeling Epidemiologie, 2006; Brussel.  Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK 
ARMOEDE EN GEZONDHEID

Een goede 

gezondheid...

Ik heb een fi t 

lichaam!

Een goede 

gezondheid...

Ik ben fi t in 

mijn hoofd!

Een goede 

gezondheid...

Ik hoor erbij!

BIJLAGEN
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• Bij de laagste inkomenscategorie wordt 14% van het huishoudbudget inge-
palmd door kosten voor gezondheidszorgen.  Voor de hoogste inkomenscatego-
rie maakt dit slechts 3% uit van het budget.

• Tandverlies is vaak het gevolg van armoede. Tandzorg staat op de tweede 
plaats van uitstel (na het op beroep doen op specialisten). Tandzorg wordt 
uitgesteld in  25% van de gezinnen. De plaatsing van een kunstgebied wordt in 
10% van de gezinnen uitgesteld. 

• Een derde van de apothekers wordt steeds vaker geconfronteerd met klanten 
die hun medicijnen niet kunnen betalen. Het einde van de maand wordt steeds 
penibeler voor veel mensen. Ze maken een keuze uit de doktersvoorschriften 
en kopen enkel de medicijnen die ze noodzakelijk achten.  Het is opvallend dat 
veel mensen hun medicijnen in het begin van de maand kopen.  Het remgeld in 
ons land blijft hoog (28% van de totale prijs), in het buitenland ligt het gemid-
deld rond 10%. 

• 56% van de huishoudens van het laagste inkomensniveau vinden de uitgaven 
voor gezondheid te hoog.  In het hoogste inkomensniveau gaat het om nog 9% 
van de huishoudens.

• Huishoudens van de het laagste inkomensniveau geven meer aan (16%) van-
wege fi nanciële redenen medische zorgen uit te moeten stellen. 

• De noodzaak medische kosten uit te moeten stellen, treft vooral eenouderge-
zinnen, 29% van deze huishoudens moet vanwege fi nanciële redenen uitstellen. 

Bron:  Gezondheidsenquête door middel van interview, België, 2004. 
Afdeling Epidemiologie, 2006; Brussel.  Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. 

• vaak vormt de administratieve molen die mensen moeten doorlopen voor het 
aanvragen van tegemoetkomingen of bij opname in het ziekenhuis een belang-
rijke drempel.

• Knelpunten met betrekking tot de communicatie en informatie-uitwisseling 
tussen hulpverlener en hulpvrager kunnen de toegankelijkheid van de gezond-
heidszorg belemmeren. Obstakels in de communicatie hebben te maken met:

>  de levensgeschiedenis van mensen in armoede: bij voorbeeld plaatsing in een 
instelling als een kind, waardoor wantrouwen ontstaat tegenover de samenle-
ving in het algemeen en/of meer specifi ek de hulpverlening;  

> de houding van de hulpverlener:
 - te hoge verwachtingen t.o.v. de patiënt:  Inzicht hebben in zijn problemen, 

verbaal sterk zijn, zijn hulpvraag duidelijk kunnen weergeven, gemotiveerd 
zijn om iets te doen aan zijn situatie,…  Dit kan de patiënt een gevoel van 
onmacht geven;

- stigmatisering: Diensten staan er ook niet altijd bij stil wat het betekent 
voor de patiënt om hulp te moeten  vragen.  Gevoelens van stigmatisering, 
schaamte en onmacht kunnen hiermee gepaard gaan en  een drempel voor 
de hulpverlening betekenen;

- luisteren naar de patiënt en de patiënt betrekken in het zorgproces:    dit 
houdt in: voldoende uitleg geven over de onderzoeken, de resultaten en de   
behandelingsmogelijkheden,...

 > een globale benaderingswijze:  Betekent niet enkel rekening houden met de 
concrete hulpvraag, maar met alle specifi eke levensomstandigheden van de 
hulpvrager.

Bron: De toegankelijkheid van de gezondheidszorg gezien door mensen in armoede. In op-
dracht van Minister van sociale zaken en pensioenen Dhr. Frank Vandebroucke, 2004.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK:  ARMOEDE EN GEZONDHEID

Financiële

drempel

Informatieve 

en sociale

drempel
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Praktische info wegwerken sociale drempel:
Een techniek (motivationeel interview MI) die gebruikt wordt om mensen op een 
positieve manier aan te zetten tot gedragsverandering. Terug te vinden op de web-
site van domus medica: 
http://www.domusmedica.be/gedragsverandering/inleiding_wat.html

Interessante vorming voor hulpverleners (maatschappelijk werkers, thuiszorg, ge-
zinshelpers, verpleegkundigen, dokters,…) rond o.a. gezondheidzorg en armoede: 
www.bindkracht.be

Vorming rond armoede algemeen: www.welzijnsschakels.be

Praktische info wegwerken fi nanciële en administratieve drempel 
Medicatie slorpt een groot deel van het budget van mensen in armoede: Zoek het 
goedkoopste alternatief op de website van het Belgisch centrum voor farmacothe-
rapeutische informatie. Wanneer je medicatie zoekt kan je een prijsvergelijking 
doen door op het euro icoon te klikken: www.bcfi .be    

De administratieve rompslomp van het derdebetalersregeling bij de huisarts kan 
men verminderen door het gebruik van een tariferingdienst, informatie terug te 
vinden op website domus medica: 
http://www.domusmedica.be/page.aspx?id=1063

20 tips om op een verstaanbare manier informatie op papier over te brengen.  
Terug te vinden op de website van wablieft.be 
http://www.wablieft.be/tekstadvies/fi les/20_Tips_van_Wablieft.pdf

Wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid en armoede:
Wetenschappelijk instituut volksgezondheid: Gezondheidsenquete 2004:  
http://www.iph.fgov.be/EPIDEMIO/EPINL/crospnl/hisnl/table04.htm

PRAKTISCHE INFORMATIE 
VOOR HULPVERLENERS
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Welzijnsschakel Ommekeer vzw
Nesteveldstraat 1, 9420 Erpe-Mere

Tel. 053 83 87 61
welzijnsschakelommekeer@live.be

Wat doet de Welzijnsschakel 
ommekeer concreet ?
 
1.  De basis: Huisbezoeken…  

werken aan vertrouwen!
We bezoeken maandelijks 50 gezinnen met een laag 
inkomen.  We trachten los van vooroordelen en begripvol 
te luisteren naar het verhaal van de gezinnen. Door dat 
regelmatig contact bouwen een vertrouwensrelatie op.
 
2. Kans tot ontmoeting…  

sociale en culturele groepsactiviteiten
Mensen met een laag inkomen komen niet vaak buiten. 
Naar het toneel gaan of naar de film kost geld.  We organi-
seren  heel wat groepsactiviteiten die toegankelijk zijn aan 
kansenpastarief ( 1euro50).  Zo organiseren we bijvoor-
beeld een daguitstap met het hele gezin naar Bokrijk, een 
petanquewedstrijd, een wandelzoektocht, een Sint-Maar-
tenfeest, …
 
Deze laagdrempelige groepsbijeenkomsten zorgen voor 
ontspanning en cultuur, zorgen ervoor dat mensen met 
een laag inkomen en medestanders elkaar leren kennen.
 
3. Werken rond recht op onderwijs
Via de werkgroep “Onderwijs” van het lokaal sociaal 
beleidsplan nemen we deel aan de uitwerking van een 
schoolcode die onderwijs moet toegankelijk maken voor 
gezinnen in armoede.  We willen er ook over waken dat 
de schoolcode wordt toegepast.  
 
4. Werken rond recht op gezondheidszorg
Ons werk rond gezondheid kun je lezen in dit boekje.
 
5. Werken rond het recht op  

vrijetijdsparticipatie
We hebben met het OCMW en de gemeente een samen-
werkingsovereenkomst rond “vrijetijdsparticipatie”.  
Via deze overeenkomst willen we alle sociale, culturele 
en sportieve activiteiten toegankelijk maken  voor men-
sen met een laag inkomen.  Het kansenpassysteem is 
een van die concrete projecten.  

 Met de steun van:




