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    Urgentieplan Mentaal Welzijn 

Het coronavirus trof onze samenleving midscheeps. Heel onze manier van leven werd on hold gezet. 

Om de volksgezondheid en het gezondheidssysteem te redden, kwamen er draconische maatregelen. 

Vooral bij fysiek zwakke slachtoffers deelde COVID-19 zware klappen uit. Ondertussen staat de teller 

al op het droeve aantal van meer dan 20.000 doden. 

Groen pleitte voor maatregelen om de pandemie in te dijken en vond het cruciaal om daarbij te 

luisteren naar de experts. Daarnaast ijverden we er altijd voor om de menselijkheid niet uit het oog te 

verliezen. Termen als huidhonger, eenzaamheid en depressie werden niet voor niets plots herkenbaar 

voor vele mensen.   

Het virus confronteert ons met mentale kwetsbaarheid. De psychisch meest kwetsbare mensen 

hadden het voor de coronacrisis al moeilijk. Zij betalen – samen met vele anderen – een hoge 

psychische prijs voor tien maanden lockdown. Niet alleen de fysieke veiligheid van onze bevolking, 

maar ook de psychische veiligheid komt door corona in gevaar. 

Kinderen en jongeren worden zwaar op de proef gesteld. Dat blijft nog te vaak onderbelicht. 

Onbekommerd spelen, ravotten en uitgaan gaan plots niet meer. Acht uur op de schoolbanken zonder 

ook maar even je mondmasker af te zetten, niet meer napraten aan de schoolpoort na een examen, 

eerstejaarsstudenten die hun medestudenten niet leerden kennen: de impact van de maatregelen 

voor wie het leven nog moet ontdekken, weegt extra zwaar. Dat blijkt ook uit onderzoek; Groen bracht 

enkele cijfers bij elkaar.  

Mentaal welzijn van de bevolking onder druk – enkele gemiddelde cijfers: 

• Onderstaande grafiek toont dat het mentaal welzijn de maatregelen volgt. (Bron: Mentaal welzijn 

in tijden van COVID-19: ups en downs van een bevolking onder druk - Coronablog UAntwerpen - UZA) 
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Ook andere studies bevestigen dit: 

• Sciensano: 

- Angst en depressieve stoornissen bij de volwassen bevolking in december 2020 (respectievelijk 
23% en 20%) zijn frequenter dan in de enquêtes van juni en september. 

- In twee van de vijf COVID-19-gezondheidsenquêtes (die van 20 september en 20 december 
2020) werd levenstevredenheid bevraagd. De gemiddelde levenstevredenheid bedroeg 6,8 in 
september en 6,1 in december, een statistisch significant verschil. Ter vergelijking: de 
gemiddelde levenstevredenheidsscore* in de Nationale Gezondheidsenquête 2018 was 7,4 
voor de volwassen bevolking. (*Levenstevredenheid is een subjectief oordeel over het leven als geheel. Het 

werd door Sciensano bevraagd via de Cantril ladder, een schaal van 11 punten gaande van 0 = helemaal niet 
tevreden tot 10 = helemaal tevreden. Deze maatstaf wordt vandaag als een van de beste beschouwd om subjectief 
welzijn te meten.) 

 

Een aantal groepen in de bevolking hebben het duidelijk lastiger  

De coronacrisis heeft de maatschappelijke verschillen in onze samenleving nog duidelijker gemaakt, 
ook op vlak van psychisch welbevinden. Jongeren, singles en financieel kwetsbare mensen zijn de 
grootste slachtoffers, zo blijkt uit de cijfers.  

1. Jongeren en studenten 

• Veel psychologen melden dat ze een stijging zien van het aantal jonge mensen dat worstelt 
met klachten als angst, eenzaamheid en depressieve gevoelens. (Cfr.  "We zijn eenzaam, bang en 

ongelukkig": de wachtrij van jongeren bij de psycholoog wordt steeds langer | VRT NWS: nieuws.) 

• UZA-studie: 16- tot 25-jarigen rapporteren een slechter mentaal welzijn dan de algemene 
bevolking. 

2. Singles 

• UZA-studie: singles (alleenwonenden en alleenstaanden) rapporteren een lager mentaal 
welzijn dan de bredere bevolking. 

• Sciensano: angst- en depressieve stoornissen komen significant meer voor bij alleenstaanden: 

- Angststoornissen: 22% voor alleenstaanden versus 16% voor koppels zonder kinderen; 32% 
voor alleenstaanden met kinderen versus 25% voor koppels met kinderen; en dat zelfs na 
correctie voor leeftijd en geslacht.  

- Depressieve stoornissen: koppels met kinderen: 20%, koppels zonder kind(eren): 15%, 
alleenstaanden met of zonder kind(eren): respectievelijk 30% en 24%. Ook hier zijn de  
verschillen significant na correctie voor leeftijd en geslacht.  

3. Werk en opleiding  

• UZA-studie: 26- tot 45-jarigen van wie het inkomen de voorbije periode daalde, rapporteren 
gemiddeld een slechter mentaal welbevinden. 

• Sciensano: sinds het begin van de crisis is de professionele status van individuen een 
belangrijke onderscheidende factor voor angst- en depressieve stoornissen. Betaald werk 
hebben is een beschermende factor als je het voorkomen van angst (24%) en depressie (22%) 
in deze groep vergelijkt met de cijfers bij werkzoekenden (33% en 34%) en invalide personen 
(46% en 41%).  

• Sciensano: het opleidingsniveau als indicator van de sociale en economische status is ook een 
beïnvloedende factor. Zo hebben mensen met toegang tot hoger onderwijs minder last van 
angst (20%) en depressie (18%) dan mensen met hoogstens een middelbareschooldiploma 
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(respectievelijk 25% en 24%). De verschillen tussen deze groepen zijn statistisch significant na 
correctie voor leeftijd en geslacht. 

• Ook de studie van Sciensano bevestigt het bestaan van de volgende risicogroepen: jonge 
leeftijd, alleenstaand met of zonder kind(eren) en recht hebbend op sociale 
uitkeringen. Jongeren van 18 tot 24 jaar, zowel meisjes als jongens, worden het meest 
getroffen door deze stoornissen (39% van hen lijdt aan angst), een percentage dat aanzienlijk 
hoger ligt dan dat van alle (!) andere leeftijdsgroepen. 
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Urgentieplan Mentaal Welzijn  

• De federale regering besliste om vanaf 2021 een extra enveloppe van 200 miljoen euro te 
voorzien voor geestelijke gezondheidszorg. Als groenen hebben we hiervoor gevochten in de 
onderhandelingen. Een deel van die middelen zullen gaan naar de verbeterde terugbetaling 
van psychologische zorg.  

• Bovendien zal er binnen het kader van de enveloppe voor kwetsbare groepen – in het totaal 
75 miljoen euro – een budget voorzien worden: 

o van 10 miljoen euro voor lokale projecten ter ondersteuning van de strijd tegen 
vereenzaming en voor psychologische bijstand. 

o van 11 miljoen euro om de terugbetaling voor psychologische zorg uit te breiden naar 
zelfstandigen.  

Deze stappen waren broodnodig, maar zijn helaas niet genoeg. Er moeten inspanningen geleverd  
worden om de maatregelen mentaal draaglijk te houden voor onze bevolking. Daarom pleit Groen 
voor een Nationaal Urgentieplan voor Mentaal Welzijn.  

Er is geen alternatief voor de fysieke restricties: de risico’s zijn nog steeds te hoog. Wat er ook gebeurt, 
we moeten blijven doorgaan. Dat neemt niet weg dat het na tien maanden meer dan hoog tijd is om 
een tandje bij te steken en de stijgende coronamoeheid en coronadepressies aan te pakken, op alle 
niveaus. Daartoe hebben wij tien concrete voorstellen.  

Federaal 

1. Terugbetaling psychologische zorg – Een optimale benutting van de 200 miljoen euro voor 

een toegankelijke psychologische zorg in samenwerking met de sector. Groen vraagt daarbij 

specifieke aandacht voor jongeren, ouderen en financieel kwetsbare mensen, en voor wie 

een dierbare verloor. 

2. Burn-outs bij verpleegkundigen, welzijnsmedewerkers en medewerkers uit de zorgsector in 

kaart brengen – Veel verpleegkundigen en zorgpersoneel werken al een jaar onder hoge 

druk door de aanhoudende coronacrisis. Zij krijgen binnenkort een vaccin, maar dat neemt 

die werkdruk niet weg.  

 

Een beleid dat burn-outs aanpakt, moet gestoeld zijn op cijfers en data, want anders vaart 

het blind. Daarom vragen we aan de federale – én de Vlaamse regering – om het probleem in 

kaart te brengen en op te volgen. Op basis daarvan kan er een plan uitgedokterd worden om 

het aantal burn-outs een halt toe te roepen.  

Vlaams 

3. Dringend extra toegang tot psychologische zorg voor kinderen, jongeren en studenten – 
Zeker gezien de alarmerende cijfers voor mentale gezondheid en de lange wachtlijsten. 

4. Een jongerenpraatpunt voor elke gemeente – Heel wat gemeenten zetten zich naar best 
vermogen in om kwetsbare beroepen extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een 
laagdrempelig jongerenpraatpunt is een ideale manier om jongeren te bereiken. We vragen 
dat de Vlaamse regering de gemeenten daar financieel en organisatorisch bij ondersteunt.   

De bedoeling is om op het terrein proactief de noden van jongeren op te sporen en ermee aan 
de slag te gaan, om zo de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en te kanaliseren. Dat zou 
dan tijdelijk zijn, tot het einde van dit jaar, en in samenwerking met lokale jeugddiensten, 
CAW’s, CGG’s, de Tejo-huizen, Awel, Uit De Marge, enzovoort. 
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5. Wachtlijsten drastisch verminderen – Voor jongeren die meer zorg nodig hebben, is er een 
vervolgoptie nodig. Daarom staat of valt dit Urgentieplan met een versterking van de Centra 
voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en de CAW's. De wachttijden in deze sector zijn nog 
altijd veel te lang. Dat wordt ook bevestigd door de nieuwe cijfers die werden opgevraagd door 
Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout:   

=> Waar je woont, bepaalt hoelang je moet wachten op psychische hulp. De wachttijd voor 
hulp loopt enorm uiteen, tot wel 80 dagen. 

=> Een Vlaming in de Westhoek moet 25 dagen wachten, een Vlaming in Vlaams-Brabant maar 
liefst 104 dagen. Ook al kampen ze met dezelfde mentale problematiek.  

=> Ondanks de steeds groeiende uitdagingen zien we een afname van de budgetten tussen 
2019 en 2020. Die afname werd later deels gecompenseerd door de corona-investeringen die 
acute problemen aanpakten in de geestelijke gezondheidszorg.  

=> Vlaanderen investeert niet evenveel in de geestelijke gezondheid van iedere Vlaming. Voor 
de ene Vlaming heeft de Vlaamse regering 6 euro veil, voor de andere Vlaming 12,5 euro. 

=> Er is weinig of geen opvolging van de besteding van de middelen richting het effectief 
afbouwen van de wachtlijsten.  

Het kan anders. Vlaanderen moet de wachtlijsten in de CGG gerichter aanpakken. Iedere 
Vlaming verdient dezelfde zorg. Groen vraagt concreet om:  

• een masterplan geestelijke gezondheid 2021-2030 dat de wachtlijsten moet oplossen 
tegen 2030. Er moet een vast budget geprikt worden over de legislaturen heen om de 
wachtlijsten weg te werken. 

• een groeipad richting gelijke zorg voor iedere Vlaming. Dankzij een gericht groeipad 
voor de CGG kunnen we over een jaar iedere jongere binnen de vier weken helpen, en 
over vijf jaar iedere Vlaming binnen de vier weken. Voor de wachttijd bij CGG wordt 
de tijd tot het tweede consult geteld, omdat dat het moment is waarop de 
behandeling kan starten. Het eerste gesprek is namelijk enkel een 'intakegesprek’.  

• permanente monitoring van de wachtlijsten én een objectivering van de historische 
gegroeide budgetten, net als in het VK en in Nederland. Daar is er een maandelijkse 
tot zelfs wekelijkse opvolging. 

6. ‘Eerste Hulp bij Psychische Problemen’ – We leren onze jongeren rekenen en grammatica, 
hoofdsteden en rivieren. Maar we leren hen niet hoe ze moeten omgaan met psychische 
problemen. Geef jongeren les over eerste hulp bij psychische problemen, net zoals ze nu les 
krijgen over EHBO. Bespreek hun welzijn en geef leerkrachten niet enkel de opdracht om te 
vertellen, maar geef hen ook de tijd om te luisteren. (Zie: Eerste hulp bij psychische problemen 
| Rode Kruis.) 

Concreet wil Groen dat ‘Eerste hulp bij psychologische gezondheid’ op scholen, in 
vrijetijdsomgevingen en op de werkvloer een prominente plek krijgt, om zo psychologische 
problemen bespreekbaarder te maken en sneller hulp te kunnen inschakelen. De Vlaamse 
logo’s kunnen hier de nodige werkmethodieken aanbrengen. 

 

Lokaal 

Dit niveau is erg belangrijk voor twee redenen: het staat het dichtst bij de mensen en het kan het 
gevoel van verbinding op de meest concrete manier herstellen. 

7. Bellen tegen eenzaamheid – De gemeente organiseert een belronde. Vrijwilligers bellen 
inwoners van de gemeente op, met een focus op 75-plussers en alleenstaanden die een risico 

https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/eerste-hulp-bij-psychische-problemen/%23krijg-ik-een-certificaat-als-ik-de-opleiding-heb-gevolgd
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/eerste-hulp-bij-psychische-problemen/%23krijg-ik-een-certificaat-als-ik-de-opleiding-heb-gevolgd
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lopen op vereenzaming. Dit initiatief kan volledig coronaproof opgezet worden met lokale 
verenigingen, waarvan de reguliere werking nu vaak stilligt. (Zie ook het partijoverschrijdende 
initiatief ‘Fred en Frieda’:  https://www.fredenfrieda.be/.) 

8. Tejohuizen en jongerenwerkingen die hun werking aan corona aanpassen – Dat gaat van 
opbouwwerkers die stoepgesprekken hebben met jongeren tot organisaties die bij gezinnen 
aankloppen met spelletjes of zogenaamde balkongesprekken houden. Enkele voorbeelden ter 
illustratie: 

o In Sint-Niklaas werd een specifieke COVID-aanpassing van het jongerenaanbod 
Jong.Wild.Goud bedacht: https://www.sint-niklaas.be/jong-wild-goud-container: “De 
doelstelling van het project is om jongeren in deze moeilijke coronatijden moed te 
geven en te steunen tijdens de examens. Daarnaast willen we hen wegwijs maken in 
het zorgaanbod. Want naast de school zijn er heel wat instanties en organisaties waar 
jongeren, al dan niet anoniem, terechtkunnen voor een luisterend oor.” 

o Vzw ‘t Lampeke, Betonne Jeugd, Ajko kortrijk, Jong gent in actie: allemaal organisaties 
die kwetsbare jongeren blijven helpen ondanks strikte coronamaatregelen.   

9. Wandelbuddy’s – Zelzate, Genk, Balen, Brussel: met dit project koppelen deze gemeenten 
mensen die graag wandelen. Op die manier wordt de eenzaamheid tegengegaan. Ook 
organisaties als Uit de Marge doen dit en koppelen eenzame jongeren aan een medewerker 
om op een coronaproof manier toch aan hulpverlening te kunnen doen. 

10. ‘Compassionate cities’ – Brugge werd de eerste ‘compassionate city’ van België, in navolging 
van onder meer Ottawa (Canada) en Melbourne (Australië). België telt intussen ruim 20.500 
coronadoden, en afscheid nemen moet vaak in zeer moeilijke omstandigheden. De aandacht 
voor nabestaanden is door de coronacrisis nodiger dan ooit. In een compassionate city is die 
aandacht er en probeert men burgers op een laagdrempelige manier te verbinden bij rouw- 
en verlieservaringen. 

Een compassionate city maakt gevoelens rond rouw delen gemakkelijker, bespreekbaarder en 
zichtbaarder. Concreet gaat het over een netwerk dat opbelacties doet, babbelbuddy’s voorziet 
en troostplaatsen opricht, zoals in Duffel en Zwijndrecht.  

 

Tezamen erdoor 

COVID-19 is een virus dat niet onderhandelt. Daarom moeten we als beleidsmakers alle maatregelen 

nemen om ervoor te zorgen dat onze gezondheidszorg niet bezwijkt. Maar ook onze bevolking zelf 

mag niet bezwijken. Dit plan is een aanzet en een expliciete uitnodiging om – over beleidsnota’s heen 

– na te denken over hoe we samen door deze crisis komen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.fredenfrieda.be/
https://www.sint-niklaas.be/jong-wild-goud-container
http://lampeke.be/sites/default/files/nieuws/attachments/2020-10-29_coronamaatregelen.pdf
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Achtergrondinfo 
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Wetenschappelijke studies:  

LINK SCIENSANO STUDIE WAARUIT GECITEERD WORDT  

Mensen willen deel zijn van het antwoord, voor inspiratie zie: https://sociaal.net/achtergrond/wat-
belgie-kan-leren-van-andere-virusuitbraken/ 

 

Onderzoek UAntwerpen: https://blog.uantwerpen.be/corona/mentaal-welzijn/ 

https://www.ugent.be/psync/nl/projecten/coronacrisis.htm 

Studie Oxford:  

Outdoor Transmission of SARS-CoV-2 and Other Respiratory Viruses, a Systematic Review  

https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa742/6009483  

  

Sciencedirect:  

SARS-CoV-2 concentrations and virus-laden aerosol size distributions in outdoor air in north and south 

of Italy  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020322108  

  

Rapid Scoping Review of Evidence of Outdoor Transmission of COVID-19  

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.04.20188417v2   

https://sociaal.net/achtergrond/wat-belgie-kan-leren-van-andere-virusuitbraken/
https://sociaal.net/achtergrond/wat-belgie-kan-leren-van-andere-virusuitbraken/
https://blog.uantwerpen.be/corona/mentaal-welzijn/
https://www.ugent.be/psync/nl/projecten/coronacrisis.htm
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa742/6009483
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020322108
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.04.20188417v2
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