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De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (voorheen Vlaamse Vereni-
ging voor Geestelijke gezondheidszorg) is een onafhankelijke, niet-gouvernemen-
tele organisatie die haar huidige structuur kreeg in 1988. 

Zij groepeert alle geledingen van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen:
 zorgverstrekkers (vertegenwoordigers van ambulante en residentiële voor-

zieningen) 
 zorgontvangers (vertegennwoordigers van verenigingen van patiënten en 

van familieleden) 
 Door een statutenwijziging in december 2001 werden vanaf 2002 ook di-

verse belangrijke geledingen uit het maatschappelijk middenveld (onder-
wijs, justitie, economie, welzijn,…) direct bij het beleid en de werking be-
trokken.

Dit unieke samengaan van alle geledingen leidt tot een "samen-werken" dat alle 
traditionele tegenstellingen overstijgt. Zo zijn niet alleen de diverse levensbe-
schouwingen betrokken, maar ook openbare en privé-voorzieningen, ambulante 
en residentiële zorg, intra- en extramurale voorzieningen, zorgverstrekker en 
zorgontvanger, veldwerker en wetenschapper.

Het hoofddoel van de VVGG is de bevordering van de geestelijke gezondheid. In 
de praktijk betekent dit allereerst dat de vereniging de samenwerking binnen de 
geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel met diverse middelen sti-
muleert, ondersteunt en coördineert.
De VVGG-leden werken aan de verwezenlijking van een gemeenschappelijk pro-
ject:

De VVGG vraagt aandacht voor het belang van de geestelijke volksgezondheid 
als een essentieel element in de volksgezondheid, nauw verbonden met de soma-
tische gezondheid.

De VVGG zorgt voor de actieve verspreiding van een realistische visie op de 
geestelijke gezondheid: emotionele, psychosociale en psychiatrische problemen 
zijn reële problemen, die niet mogen worden overschat noch onderschat, onder-
drukt noch genegeerd.

De VVGG zet zich in voor de actieve bekendmaking van het bestaande, gediffe-
rentieerde aanbod van voorzieningen waar men terecht kan met vragen of pro-
blemen over geestelijke gezondheid.

De VVGG komt in alle omstandigheden op voor een respectvolle bejegening van 
de gebruiker en zijn onmiddellijke omgeving.
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De VVGG heeft als hoofddoel het bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg 
in Vlaanderen.

Dit gebeurd door acties gericht op het 
 Het verstrekken van informatie
 Het werken aan een positieve beeldvorming
 Het verdedigen van de rechten van de patiënt en zijn omgeving
 Het bieden van permanente en multidisciplinaire wetenschappelijke onder-

steuning van de geestelijke gezondheidszorg 
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Het Groenboek 
van de Europese Commissie

Op 14.10.2005 werd door de Europese Commissie een Groenboek bekendge-
maakt, onder de titel:

“De geestelijke gezondheid van de bevolking verbeteren. Naar 
een strategie inzake geestelijke gezondheid voor de Europese 
unie”

Dit document werd geagendeerd op de VVGG raad van bestuur van maart 2005. 
Aan de leden werd gevraagd hun reacties en commentaren te geven.

De tekst en de binnengekomen reacties  werd aan een grondige analyse onder-
worpen en becommentarieerd op de bijeenkomst van de Werkgroep Rechten van 
de Patiënt van 9 mei.

Onderhavig document werd aan de VVGG raad van bestuur voorgelegd op 1 juni 
2006.

Antwoord op vraag 1

Hoe belangrijk is de geestelijke gezondheid van de bevolking voor de be-
leidsdoelstelling van de EU ?

De VVGG is het erover eens dat het een goede zaak is dat het Groen Boek er ge-
komen is en sluit zich aan bij de optie dat het bewaken en promoten van de 
geestelijke gezondheid ook een van de belangrijkste opdracht moet zijn voor de 
EU. 

De EU, die zich meestal vooral bezighoudt met economische zaken, zal steeds 
meer aandacht dienen te schenken aan sociale thema's en meer in het bijzonder 
de geestelijke gezondheid (dit komt het economische beleid immers ook ten goe-
de). 
Deze ontwikkeling kan enkel toegejuicht worden. 
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Antwoord op vraag 2

Zou de totstandbrenging van een allesomvattende EU strategie inzake 
geestelijke gezondheid een toegevoegde waarde inhouden voor de huidi-
ge en geplande maatregelen

Tot nog toe bleven de Europese initiatieven inzake geestelijke gezondheid veelal 
gesitueerd binnen één vakgebied of maatschappelijk/politiek kader.
Dergelijke acties zijn ongetwijfeld waardevol.

De zorg voor en de preventie inzake geestelijke gezondheid omvatten het totale 
maatschappelijke en politieke veld.

Het inbrengen van een het geestelijke gezondheidsthema als kern-element bin-
nen de globale EU strategie inzake volksgezondheid is ongetwijfeld een meer-
waarde.

Antwoord op vraag 3

Kunnen de voorgestelde initiatieven de coördinatie tussen de lidstaten 
ondersteunen, de integratie van de geestelijke gezondheid in het ge-
zondheidsbeleid en andere beleidssectoren alsook in de maatregelen van 
de belanghebbenden bevorderen en het onderzoek en het beleid inzake 
aspecten van geestelijke gezondheid beter met elkaar in verbinding 
brengen

Bij de voorgestelde initiatieven wenst de VVGG volgende opmerkingen te 
formuleren:

De economische invalshoek
De economische invalshoek wordt zowel positief als negatief ervaren, afhankelijk 
van het feit hoever men deze visie doordrijft. Enerzijds is het introduceren van 
het vrijemarktidee een verfrissende visie in deze sector, die ervoor zorgt dat men 
financieel realistisch te werk gaat.
Anderzijds mag een economische visie niet lijden tot het feit dat niet alle EU-on-
derdanen toegang kunnen krijgen tot betaalbare, goede hulp en bepaalde verze-
keringen. 
Ook voor pathologie-financiering dient men waakzaam te zijn; dit zou op zijn 
minst transparant moeten zijn. De genoemde voorbeelden zouden een negatief 
aspect kunnen worden een te eng doorgevoerd kapitalisme in de sociale sector. 
Over de economische visie dient zeker nog gereflecteerd te worden en de even-
tuele negatieve gevolgen dienen geminimaliseerd te worden door het stellen van 
bepaalde voorwaarden. 
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Preventie
Het wordt als positief ervaren dat er zoveel nadruk op preventie ligt. Er wordt 
echter benadrukt dat de opvolging van de preventie-acties ook zeer belangrijk is, 
anders heeft het weinig nut.
Preventiemaatregelen zouden ongeveer gelijk moeten zijn in alle lidstaten. 

De deïnstitutionalisering (p.12)
De deïnstitutionalisering van de geestelijke gezondheidsdiensten en de integre-
ring hiervan in de eerstelijnsgezondheidszorg, moet gepaard gaan met vorming 
en opleiding van de eerstelijnsgezondheidszorg. Dit is eigenlijk een voorwaarde 
tot het uitvoeren van de deïnstitutionalisering. Bovendien is de eerstelijnsgezond-
heidszorg van onschatbare waarde. Het personeel in deze lijn moet goed opgeleid 
zijn om geestelijke gezondheidsproblemen te herkennen, om gericht te kunnen 
verwijzen. 

Het zou nog beter zijn mocht men naar welzijn in het algemeen streven ipv enkel 
naar het vermijden van geestelijke gezondheidsproblemen op zich en dit gegeven 
sluit goed aan bij een deïnstitutionalisering. Kortom de samenwerking tussen 
geestelijke gezondheidszorg en de welzijnsinstellingen dient sterk te zijn maar 
ook de samenwerking tussen de verschillende niveau's in de gezondheidszorg is 
van groot belang. 
Toch is een volledige deïnstitutionalisering niet wenselijk: sommige patiënten 
hebben grote, gespecialiseerde instellingen nodig. 

Algemene opmerking
Het Groen Boek is eigenlijk vooral toegespitst op het wegwerken van symptomen 
van de onderliggende, maatschappelijke problemen. Het zou beter zijn om alge-
meen welzijnsbevorderende initiatieven op te zetten en mensen te leren hoe ze 
met de tijdsgeest om kunnen gaan zonder geestelijke gezondheidsproblemen te 
krijgen.
Maar toch is het belangrijk dat de geestelijke gezondheidszorg gedeeltelijk apart 
blijft functioneren, naast de welzijnszorg in het algemeen, omwille van specifieke 
stoornissen (vb. schizofrenie, bipolaire stoornis, ...) die om gespecialiseerde 
geestelijke gezondheidszorg vragen. 
Ook hier is een nuancering dus op zijn plaats: over geestelijke gezondheidszorg 
kunnen eigenlijk geen algemene opmerkingen gemaakt worden. Er is een gepast 
beleid nodig naargelang aandoening, stoornis en zorgvorm. 
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This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 


