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Verdere

vermaatschappelijking van zorg

Experimentele en gefaseerde realisatie van 
‘zorgcircuits’ en ‘zorgnetwerken’

Art 107 (Wet betreffende de ziekenhuizen en 
andere verzorgingsinrichtingen) laat reallocatie 

van middelen toe om outreachende zorg te 
installeren
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Meer doorgedreven zorg op maat /

vraaggestuurde zorg

“Dit nieuwe zorgaanbod is gebaseerd op de 
noden van personen met psychische 

problemen en vertrekt vanuit hun concrete 
leef-, leer- en werkomgeving”
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Toegenomen focus op 

herstel

En verder…

De intrede en ontwikkeling van de 
eerstelijnspsycholoog

De uitbouw van eerstelijnszones en 
ziekenhuisnetwerken

…



Hoe moeten we – in deze complexe 
en veranderende context – onze 
zorg organiseren, zodat het aanbod 
maximaal is afgestemd op de 
zorgvragen die er zijn?



Leerstoel Public Mental Health 
(Uantwerpen, 2019-2022)

• Kris Van den Broeck

• Eva Rens, Roy Remmen, Geert Dom, Joris Michielsen

• De Leerstoel Public Mental Health streeft naar een 
optimale geestelijke gezondheidszorg, inclusief 
preventie, het doorbreken van taboe, het verminderen 
van stigma en adequate geschakelde zorg.



Public mental health

• Adequate, kostenefficiënte zorg 
organiseren in functie van de 
noden

• ‘Data-driven’: info nodig over de 
noden, efficiëntie, kosten, 
aanbod



Public bakery

• Kwaliteitsvolle, 
kostenefficiënte brood 
en aanverwanten in 
functie van de vraag

• ‘Data-driven’: info nodig 
over de noden, 
efficiëntie, kosten, 
aanbod



Welke noden zijn er? Welke zorg wordt geboden?
Opportuniteiten: COVID, 

wachttijden, interprofessioneel 
samenwerken, …

Leerstoel Public mental health

Welke informatie is 
beschikbaar?



Wat weten 
we wel? 
(noden)

• 26% van de Belgen voelt 
zich niet goed in zijn vel

• 3 zelfdodingen per dag in 
Vlaanderen; 27 pogingen 
op de spoeddiensten

• Psychische klachten bij 
+/- 10% van de 
consultaties in de 
huisartsenpraktijk

• ESEMeD-studie dd 2000
• …Itinera, 2013; Zorg & Gezondheid, 2015; GM Psychische 

klachten in de huisartsenpraktijk, 2017;



“… it can be concluded that the quality of the 
available knowledge on mental health needs and its 
related services use is rather low.” (p. 64)



Welke zorg wordt er 
aangeboden?

Welke lokale 
noden zijn er?

Welke noden 
blijven 

onbeantwoord?



Welke noden blijven
onbeantwoord (en
waarom)?

• Kwalitatief onderzoek
• 4 focusgroepen
• 2 interviews

• 2 ELZ
• 34 eerstelijnsprofessionals
• 2019 – 2020

Antw-
Oost
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• Onderfinanciering
• Onderbestaffing en administratieve overlast
• Gefragmenteerd en oneerlijk verdeeld aanbod
• Gebrek aan terugbetaling en wachttijden
• Strikte in- en exclusiecriteria

Drempels aan de aanbodzijde

• Verhoogd risico op crisis
• Gefrustreerde en machteloze professionals
• Overbelaste dienstverlening

Gevolgen van onbeantwoorde noden

• Eerlijke regionale verdeling van het aanbod
• Inzetten op milde klachten en ambulante hulp
• Een overzichtelijke sociale kaart
• Meer outreachende zorg
• Betere multidisciplinaire en intersectorale 

samenwerking, voor meer continuïteit van zorg
• Meer zorg op maat
• Meer cultuursensitiviteit
• Meer focus op preventie, mantelzorg en 

herstelgerichte zorg

Suggesties voor oplossingen



Discussie

• Beperkingen en sterktes

• Stedelijk = landelijk (al is het aanbod daar beperkter)

• Cumulatief effect van factoren: socio-demografische factoren + drempels aan vraag- en 
aanbodzijde

• Er is onvoldoende gespecialiseerd aanbod voor mensen met complexe zorgnoden

• Er is onvoldoende gespecialiseerd (outreachend) aanbod voor ‘zorgwekkende’ zorgmijders

• Zowel ggz-professionals als eerstelijnsprofessionals lopen het risico ontmoedigd te raken door de 
huidige inflexibele zorgorganisatie

• Zet in op betaalbaarheid van zorg, gezondheidsgeletterdheid, preventie en stigma-reductie



Welke lokale 
noden zijn er?

Antw-
Oost

• Steekproef:
• n = 5000; 15 – 85 jaar
• Online + papier
• 6 talen
• Zomer 2021

• Screening op:
• Common mental disorders
• Impact op functioneren
• Subjectieve noden
• Zorggebruik
• Drempels



Resultaten • Respons:
• 1208 (24,2%)
• Vooral NL
• Resultaten worden statistisch

gewogen naar leeftijd, geslacht en
nationaliteit

Man; 
50,2

Vrouw; 
49,8

< 25; 
16,5

26-44; 
32,4

45-64; 
33,7

> 65; 
17,3

EU; 88,9

non-EU; 
11,1

geen SO; 
13,9

SO; 45,0

HO; 41,1

Stedelijk; 
55,6

Landelijk; 
44,4



21.5% scoort positief op 
min. 1 screeningslijst

De helft ondervindt 
disfunctioneren

(10.4% van de hele sample)

Meer problemen bij 
respondenten 25-, lager 

opgeleiden, financiële 
problemen, stedelijke

afkomst

Depressie:
10.2%

Middelen:
8.8%

Angst:
10.0%



Mannen, ouderen, financieel zwakkeren



Vrouwen, jongere deelnemers, financieel zwakkeren, Europese rootsVrouwen, jongere deelnemers, financieel zwakkeren, Europese roots



Drempels voor zorg



Discussie
• Jongeren: meer + screenings, zoeken meer hulp, 

maar zijn er ook vaker ontevreden over

• Stad vs platteland: meer problemen in de stad; 
geen verschillen qua hulpzoeken / unmet needs

• Financiële problemen komen overal terug: als 
predictor van een + screening, als drempel tot 
zorg, als predictor van unmet needs en minder 
hulp zoeken
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Discussie

• Weinig input van anderstaligen, 
ondanks specifieke aandacht

• Periode: covid

• Screeningsmaten

• Beperkte focus

• Respons

• Er is nog lang geen vraaggestuurd aanbod; veel 
mensen (14%) met hulpvragen krijgen geen 
(gepaste) hulp (en eel mensen zijn in hulp 
zonder duidelijke reden?)

• Het ‘profilen’ van zorgvragers kan helpen om 
het juiste aanbod te creëren.

• Er kan ingespeeld worden op de drempels tot 
zorg

• Jongeren: meer + screenings, zoeken meer hulp, 
maar zijn er ook vaker ontevreden over

• Stad vs platteland: meer problemen in de stad; 
geen verschillen qua hulpzoeken / unmet needs

• Financiële problemen komen overal terug: als 
predictor van een + screening, als drempel tot 
zorg, als predictor van unmet needs en minder 
hulp zoeken



Wat weten 
we wel? 
(aanbod)

• 51 PZ
(11.279 + 2.416 bedden)
(2018: 66.142 verblijven)

• 67 PAAZ
(3.684 + 495 bedden)
(2018: 56.261 verblijven)

• 19 CGG
(2018: 55.527 actieve 
zorgperiodes)

• Organisch gegroeid 
aanbodFod Volksgezondheid, 2021; Zorg & Gezondheid, 2019



Wat weten 
we wel? 
(aanbod)

• 103 dagen wachten 
vooraleer behandeling in 
een CGG kan starten

• Torenhoog verbruik van 
psychofarmaca in Belgë

• Psychologen en 
psychiaters worden 
vooral opgeleid voor de 
derdelijnRens et al., 2020; Devos et al., 2019; De Donder, 2019



Systematische 
dataverzameling?

• IMA (Intermutualistisch Agentschap)
• Enkel terugbetaalde info
• Geen diagnostische info

• MPG (Minimale Psychiatrische Gegevens)
• Geen unieke identifier
• Weinig output

• Nochtans worden dagelijks veel data 
gegenereerd...



Welke zorg wordt er 
aangeboden?

Welke lokale 
noden zijn er?

Welke noden 
blijven 

onbeantwoord?



iPSYcare
Improved PSYchiatric
Care And REsearch



Relevante vragen

• Foto: wie is in zorg?
• Komen verwezen patiënten aan bij hun 

verwijzer?
• Wie zijn de draaideurpatiënten?
• Welke zorg wordt geleverd?
• Hoe bewegen mensen zich doorheen de 

zorg?
• Is zorg geografisch gelijk verdeeld?



Een hobbelige weg

Administra-
tieve euvels

Ethische comités
Informatieveilig-
heidscomité

Juridische en 
ethische 
kwesties

Toestemming vereist
Praktische bezwaren

Algemeen belang
Recht op bezwaar
Recht op terugtrekking

Informatieplicht

Technische 
moeilijkheden

Governance en 
financiële 
noden



Verdere stappen

Technische test

Proof of concept analyse van beschikbare 
data

Verdere datacollectie en middelen ophalen 
(?)

Governance installeren, incl. ‘huishoudelijk 
reglement’

Ethisch advies per onderzoeksvraag



Wat weten 
we wel? 
(kostenefficiëntie)

• Depressie tweede 
grootste ‘burden of 
disease’

• EPA verantwoordelijk 
voor 12% van de DALY’s
(15-59j)

• Directe en indirecte 
kosten psychische 
klachten in België > 5% 
BNP (4de in Europa)

• Psychische klachten 
belangrijk(st)e reden 
voor invaliditeitWHO, 2017; OESO, 2018; RIZIV, 2018 
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Psychische stoornissen Ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel
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Ongevalletsels en vergiftigingen Ziekten van het hartvaatstelsel

Andere Onbekend



Wat weten 
we wel? 
(kostenefficiëntie) • 6% van het 

gezondheidszorgbudget 
voor ggz…

• … of toch niet?

• 80% naar residentiële 
zorg voor volwassenenWHO, 2005; WHO, 2011; KCE, 2019



Conclusies

• De beschikbare kennis is 
fragmentarisch, en volstaat niet om 
een degelijk beleid uit te bouwen



“Er was en er is nog steeds een gebrek aan 

gegevens over de prevalentie van geestelijke 

gezondheidsproblemen onder de bevolking, de 

behoefte aan zorg en het zorgaanbod […]

Er is een gebrek aan hoogwaardig onderzoek 

[fundamenteel, qua innovatie in de zorg en 

implementatie ervan] […]

Bijgevolg wordt bij het beantwoorden van 

beleidsvragen en maatschappelijke uitdagingen niet 

op de meest efficiënte manier gebruik gemaakt van 

bestaande deskundigheid.”



Conclusies
• Het is mogelijk en waardevol om op lokaal / regionaal 

niveau onderzoek te doen, i.s.m. zorgpartners, resulterend 
in:

• een nieuw en/of meer vraaggestuurd aanbod 
(relevantie: lokaal niveau)

• Bijv. personen met complexe zorgnoden

• Bijv. sofa-surfers

• Bijv. wat bepaalt ontevredenheid over zorg?

• meer efficiëntie en kwaliteit (relevantie: lokaal niveau)
• Bijv. draaideurpatiënten, triviale contacten, …

• Bijv. continuïteit van zorg

• een toegankelijker aanbod (relevantie: beleid)
• Preventie, sensibilisatie, kostprijs, …



Dank u!


