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“It can be concluded that 
the quality of the available 
knowledge on mental 
health needs and its 
related services use is 
rather low.”



In den beginne…

• 2018: PZ/PAAZ-overleg op zoek naar regio-specifieke data ter 

ondersteuning van het zorgstrategisch beleid in de provincie Antwerpen

• 2019-2022: Leerstoel Public Mental Health (KVdB, GD, RR; JM; ER)

De leerstoel streeft naar een optimale geestelijke gezondheidszorg, inclusief 
preventie, het doorbreken van taboe, het verminderen van stigma en adequate 

geschakelde zorg. Het onderzoek van de leerstoel brengt de psychische 
zorgnoden en het zorgaanbod in kaart. Vervolgens worden aanbevelingen 

geformuleerd om het zorgaanbod op de noden af te stemmen.



“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.”



Tot dusver…
• Kwalitatieve studie naar niet-ingevulde 

zorgnoden

• Kwantitatieve studie naar normatieve en 

subjectieve (on)vervulde zorgnoden en 

zorggebruik

• iPSYcare

• + opportuniteiten (wachttijden, COVID, 

CAVAsa, zorg voor dak- en thuislozen, 

…)



Bevolkingsonderzoek:
 Psychisch welzijn en ggz-gebruik in Antwerpen

Eva Rens

PhD-student Leerstoel Public Mental Health



Een ‘onvervulde’ psychische zorgbehoefte?
1. De aanwezigheid van een psychische stoornis die het functioneren beperkt…
2. Die niet of onvoldoende behandeld wordt

Verschillende perspectieven:
• Volledig gebrek aan zorggebruik voor psychische redenen

bv. 1 gesprek met huisarts 🡪 vervulde nood

• Minimally Adequate Treatment (MAT) criteria 
Typisch: ≥ 4 contacten met arts of ≥ 8 psychotherapie sessies

• Subjectief criterium
De persoon vindt zelf dat de hulp voldoende was om geholpen te zijn



Populatieonderzoek Antwerpen

• Aselecte steekproef: 5000 personen uit 2 ELZ 
via Rijksregister (15 t.e.m. 80 jaar)

• Mei – augustus 2021

• Deelname online in 6 talen (NL, Engels, Frans, 
Duits, Pools, Arabisch) of via post (enkel NL)

• Uiteindelijke steekproef: N = 1205 (= 24%)

+ weging geslacht, leeftijd en nationaliteit 



Psychische noden 
(enkel ‘common mental disorders’)
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10.2% depressieve stoornis 
       ↗ jongeren, niet-Europese achtergrond, lagere opleiding

10.0% angststoornis
↗ vrouwen, jongeren, lagere opleiding

8.8% alcoholstoornis (CAGE + AUDIT-C positief)

• CAGE (afhankelijkheid): 8% V, 17% M

• AUDIT-C (freq. en hoeveelheid): 26% V, 36% M

↗ mannen, middelbare leeftijd, hogere opleiding

� 21.5% heeft minstens 1 positieve screening

�  Helft ervaart significante dysfunctie (werk/school, gezin, vrije 
tijd)

� 10.4% heeft klinisch significante psychische nood



Zorggebruik
17.1% had een zorgcontact voor psychische problemen in de afgelopen 12 maanden



Normatieve noden

Minstens 1 zorgcontact met professional voor psychische welzijn 

= vervulde psychische nood



Subjectieve noden

• 12% van degenen die geen hulp 
zochten, dacht dit wel nodig te 
hebben

• 23% van degenen die wel hulp 
zochten, vond dit onvoldoende



Drempels tot hulp

Geen hulp gezocht:

1. Ik los problemen liever zelf op (66%)
2. Ik dacht niet dat het zou helpen 

(30%)
3. Ik heb er geen tijd voor (28%)
4. Ik kon de kost niet betalen (25%)
5. Ik wist niet waar ik terecht kon (22%)

Wel hulp, maar was onvoldoende:

1. Ik kon de kost niet betalen (43%)
2. Ik los problemen liever zelf op (39%)
3. Ik wist niet waar ik terecht kon (26%)
4. Ik dacht niet dat het zou helpen 

(24%)
5. Ik was bang dat anderen slecht over 

me zouden denken (22%)
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Normatieve vs subjectieve noden?
1001 mensen gebruikt geen zorg voor psychische redenen
• 84.5% geen nood aan zorg
• 8.9% subjectieve nood, maar geen normatieve nood
• 3.4% normatieve nood, maar geen subjectieve nood
• 3.2% zowel normatieve als subjectieve nood

Subjectieve onvervulde noden

• Vrouwen > mannen
• Jongere leeftijdsgroepen (15 – 44j)
• Europese origine

Vaak in afwezigheid klinische nood (bv. stress of 
mildere klachten)

Normatieve onvervulde noden

• Mannen > vrouwen
• Jongste (< 25j) en oudste (> 65j) 

leeftijdsgroepen
• Niet-Europese origine

🡪 Minder inzicht in eigen psychische noden?



Conclusies
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• (onvervulde) psychische noden zijn hoog

• Voornamelijk omwille van attitude (zelf willen oplossen), motivatie en 
financiële redenen

• Verschillende methodes leiden tot verschillende conclusies, maar beiden 
zijn relevant
• Normatieve noden: 

• meer gestandaardiseerd voor wetenschappelijk onderzoek (vgl. populatienormen)
• capteren ook degenen zonder inzicht in eigen noden

• Subjectieve noden: 
• aandacht voor individueel perspectief
• meer gerelateerd aan hulpzoekgedrag



Wat is er nodig?
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Outreach naar kwetsbare groepen met hoge (onvervulde) psychische nood 
(bv. jongeren en ouderen, minderheden,…)

Informatie en sensibilisatie 🡪 mensen leren om eigen psychische noden te herkennen en 
waar hulp te zoeken

Financiële toegankelijkheid

Inclusief onderzoek in GGZ (bv. niet enkel via internet)

Verdere uitrol op lokale niveaus (bv. eerstelijnszones of GGZ-netwerken)



#CAVAsa: CAW en VAN samen
 De detectie en doorverwijzing van psychosociale noden door 

apothekers in samenwerking met de CAW

Aline Ghijselings, projectcoördinator



Project #CAVAsa
Achtergrond

COVID CRISIS

°maart 2021



#CAVAsa 1.0. 
Betrokken ELZ

Oost-Vlaanderen : 25 apotheken 

ELZ Waasland NO 
ELZ Waasland ZW 
ELZ Dender 

West-Vlaanderen : 15 apotheken 

ELZ Westkust en Polder
ELZ Westhoek

Limburg : 7 apotheken 

ELZ ZOLimburg Vlaams-Brabant : 20 apotheken

ELZ Leuven Noord 
ELZOH 

Antwerpen : 8 apotheken 

ELZ Klein-Brabant-Vaartland

71 apotheken 
9 eerstelijnszones 



Methodologie 
Verloop #CAVAsa 1.0

Verkennende 

enquête
Co-creatie 
materialen

Opleidings-
avonden

Pilootfase
Okt ‘21- jan ‘22

Online focusgroepen
Rapportering

1 maart 2021

28 feb. 2022

Positief onthaald
• Meer doorverwijsmogelijkheden dan enkel de arts

• Rol van de apotheker in de verf zetten

Apothekers voelen zich zelfzeker in detectie

• Patiënt moet hulpvraag stellen

• Achtergrondinfo over de patiënt is noodzakelijk

Lokaal contacten gelegd tussen CAW, zorgraad en apotheek

Het project en de maatschappelijke relevantie van het opnemen van deze 

nieuwe rol van de apotheker kenbaar gemaakt naar andere eerstelijns 

stakeholders 

79 patiëntencontacten
10 doorverwijzingen CAW 



#CAVAsa 2.0
Betrokken ELZ

CAW Limburg = 8 ELZ - 30 apo

Kemp en Duin, Maasland, Herkenrode, ZOLimburg, 
MidWestLim, NLimb, Haspengouw, WLimb

CAW Oost-Brabant = 5 ELZ - 40 apo

Leuven, ZOHageland, Demerland, Leuven Noord, 
Leuven Zuid

CAW Centraal-West-Vlaanderen = 4 ELZ - 46 apo

Westkust&Polder, Westhoek, RITS, Midden WVL, 
WE40

CAW Oost-Vlaanderen = 12 ELZ - 78 apo

Waasland NO&ZW, Dender, Scheldekracht, Gent, 
Vlaamse Ardennen, West-&Oost-Meetjesland, Dender Zuid, 
Panacea, Schelde&Leie, regio Aalst

CAW BoomMechelenLier = 5 ELZ - 24 apo

Klein-Brabant Vaartland, RupeLaar, Pallieterland, 
Bonstato, Mechelen-Katelijne

218 apotheken 
33 ELZ

Leuven Noord & ZOL                  geen nieuwe registraties.
Panacea en Kemp&Duin                     geen registraties.
Bonstato, Scheldekracht & Vl Ard       slechts 2 apo’s
RITS, WE40, Mechelen-Katelijne, Haspengouw, Herkenrode en N Limburg slechts 1 apo.



#CAVAsa 2.0 
e-learning 

E-learning werd voltooid door 127 apothekers (d.d. 7/09) - 5 apothekers uit 1.0

81 evaluaties: algemene kwaliteit 8.38/10 & inhoud 8.53/10



Methodologie 
Verloop #CAVAsa 2.0

Verkennende 

enquête
Co-creatie 
materialen

Opleidings-
avonden

Pilootfase
Okt ‘21- jan ‘22

Online focusgroepen
Rapportering

Aanpassen 
materialen
Verbreden

e-learning 
voltooien

Verbreden

Registratiefase
Aug ‘22 - jan ‘23

Praktijkavonden CAW
Rapporte

ring

1 maart 2021

28 feb. 2023



#CAVAsa 2.0
Interventies 

Sinds begin augustus 2022 reeds 47 interventies genoteerd uit 15 ELZ.

In totaal 12 toeleidingen naar CAW.

● gemengde problematiek, psychische problemen & gezinssituatie (zonder 
geweld) schieten opnieuw er bovenuit

● Vooral 46-65j (n=14) en 65-85j (n=15) : 14% man - 86% vrouw



#CAVAsa - TOEKOMST 
Verbreden & verduurzamen

● Project verbreden: meer ‘vindplaatsen’ installeren -> heel Vlaanderen & Brussel

○ Samenwerking tussen apothekers en CAW verduurzamen: laagdrempelig groepsaanbod

● Aanpak psychosociale zorgnoden in de apotheek: preventie & vroeginterventie

○ #CAVAsa meer kenbaar maken bij het brede publiek: ondersteuning in hulpvraag

● Inzicht krijgen in patiëntbeleving: value based

● Disseminatie van inzichten

● … #CAVAsa laten inkantelen in het 
beleid.



Ideeën, bezorgdheden en verwachtingen (ICE) over 
psychische zorg bij dak- en thuisloze personen in de 

stedelijke omgeving Antwerpen

Jeroen Demuys



iPSYcare database
Improved Psychiatric Care and Research



“It can be concluded that the quality of the available knowledge on 

mental health needs and its related services use is rather low.”



Wat met IMA 
en MPG?

• IMA

• Enkel terugbetaalde info

• Geen diagnostische info

• MPG

• Geen unieke identifier

• Weinig output

• 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?



Datakoppeling ziekenhuizen: iPSYcare

PZ / PAAZ
• Tabel Setting
• Tabel Afdelingsgegevens
• Tabel Patiëntgegevens
• Tabel Opnamegegevens
• Tabel Behandelingsgegevens

eHealth

eHealth / Coderingsdienst

UAntwerpen
• Tabel Setting
• Tabel Afdelingsgegevens
• Tabel Patiëntgegevens
• Tabel Opnamegegevens
• Tabel Behandelingsgegevens

Met INSZ- en RIZIV-nummers 
gepseudonimiseerd.

Encryptie-
sleutel

Alle data geëncrypteerd, tenzij 
INSZ-nummer, RIZIV-nummer 
behandelend arts(en) en 
opnamenummer

Alle data geëncrypteerd; 
RIZIV-nummer(s) gepseudonimiseerd; 
INSZ- en opnamenummer 
geanonimiseerd

Encryptie-
sleutel



Een hobbelige weg

Administratieve euvels

Ethische comités

Informatieveiligheidscomité

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



Vragen?


