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Armoede – leefwereldperspectief, gezondheid

en lokaal beleid

Inhoud

• Het Netwerk tegen armoede

• Armoede is…

• Armoede en gezondheid

• Hefbomen voor armoedebestrijding op lokaal niveau 

Wat is het Netwerk tegen armoede?

• Netwerk- en rechtenorganisatie van 59 erkende verenigingen waar armen het woord 
nemen in Vlaanderen en Brussel

• Unieke rol: enige armoedeorganisatie die vanuit ervaring van mensen in armoede vertrekt

• Verenigingen: basiswerk en beleidsdialoog

• Netwerk tegen Armoede:

• Ondersteuning verenigingen

• Beleidsdialoog rond diverse thema’s

• Juridisch spoor

• Co-creatie met bedrijven

• Beeldvorming/communicatie

De 6 criteria
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Armoede is…

• armoede gaat over verschillende 
levensdomeinen,        slechte 
huisvesting, laag inkomen, …

• armoede gaat over uitsluiting op 
meerdere domeinen

• armoede gaat over de 
toegankelijkheid van onze 
samenleving

gezin

Arbeid en tewerkstell ing

Justitie Welzijn

Inkomen en schulden

Huisvesting

Gezondheid

Onderwijs Cultuur

Sociale contacten

Verwevenheid van armoede

• armoede gaat over het op elkaar 
inspelen van al die verschillende 
domeinen (meestal negatief!)

• deze verwevenheid vormt geen vangnet 
eerder een net waar je in vastplakt en 
zeker geen hangmat! 

• van oorzaak – gevolg denken naar de 
vicieuze cirkel 

gezin

Arbeid en tewerkstell ing

Sociale contacten

Justitie Welzijn

Inkomen en schulden

Huisvesting

Gezondheid

Onderwijs Cultuur

Binnenkant van armoede

• Wat doet het met een mens om in 
armoede te leven?

• Het gaat niet over iets niet of wel ‘hebben’, 
het gaat over de effecten hiervan op het 
‘zijn’ 

• Mensen in armoede voelen zich meestal 
niet (h)erkent en hebben een zeer groot 
wantrouwen tegenover de samenleving 

• Het bepaalt je zijn, je denken, je handelen 

gezin

Arbeid en tewerkstelling

Sociale contacten

Justitie Welzijn

Inkomen en schulden

Huisvesting

Gezondheid

Onderwijs Cultuur

Mensen in armoede         → maatschappij         

Mensen niet in armoede  → maatschappij 

negatievere ervaring

negatieve gedachten

positievere ervaring

positieve instelling 

kansen of keuzes …
mogen of moeten …

!
!
!
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• Aandachtspunten
• Wantrouwen als uitgangspunt

Uitsluiting leidt tot opsluiting …

We durven het achterste van onze tong niet laten zien…

meerwaarde van dit leefwereldperspectief

in strijd tegen armoede 

Belang van leefwereldperspectief
Armoede en gezondheid

Armoede en gezondheid
Armoede en gezondheid

• De zorgkloof neemt toe
• 2008: 1,4% raakt niet aan de nodige zorg

• 2016: 7,9% raakt niet aan de nodige zorg

• Gezinnen met kinderen worden het hardst getroffen
• 44% gedepriveerde gezinnen moest afgelopen jaar afzien van 

noodzakelijke medische zorg

• Ook de middenklasse wordt getroffen
• 26% kan zorguitgaven moeilijk in budget passen

• 20% vindt tandzorg en mentale zorg onbetaalbaar
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Armoede en gezondheid

Een valkuil:

We gaan er te snel vanuit dat mensen in armoede 
meer dan anderen ongezond leven : 

“er zit geen fruit in de brooddoos, maar ze kopen wel 
junkfood”
“ze roken te veel en poetsen hun tanden te weinig”
“ze gaan niet naar de huisarts, maar naar de spoeddienst”
“ze komen niet naar de afspraak en volgen hun therapie 
niet op” 

Gezondheidsongelijkheid is geen leefstijlprobleem!

Armoede en gezondheid

Andere factoren:

• Arm maakt ziek, ziek maakt arm

• Blootstelling aan risicofactoren

• Medische preventie

• Toegang tot zorg

Armoede en gezondheid

Drempels tot zorg:

• Is het zorgaanbod bereikbaar? (mobiliteitsarmoede!)

• Beantwoord het antwoord aan de vraag van mensen in armoede? 

• Is het begrijpelijk?

• Voelen mensen in armoede zich er op hun gemak?

• Is het aanbod bekend?

• …

Enkele aanbevelingen mét lokale insteek

• Betaalbare gezondheidszorg: 
• sterkere ziekteverzekering zonder verdere 

uitholling

• Lokaal
• Aansluiting bij ziektefonds

• Achterstallige bijdragen inhalen

• Budgetbeheer met ruimte voor aanvullende 
verzekeringen

• bv. tandzorg
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Enkele aanbevelingen mét lokale insteek

• Toegankelijke eerstelijnszorg: 
• Financiële drempels eerstelijnszorg 

wegnemen

• Lokaal
• Vanuit lokaal gezondheidsbeleid en 

eerstelijnszones bredere toepassing en 
uitbreiding derdebetalersregeling

• Wijkgezondheidscentra

• Uitbouw eerstelijnpyschologische functie

Enkele aanbevelingen mét lokale insteek

• Rechtenrealisatie
• Automatische rechtentoekenning

• Lokaal
• Rechtenrealisatie prioritair bij OCMW’s, CAW’S, 

mutualiteiten (GBO)

• Pro-actieve hulpverlening

• Outreach

Enkele aanbevelingen mét lokale insteek

• Toegang tot zorg bieden voor meest kwetsbaren (vaak geen enkele 
band meer met zorgsysteem

• Lokaal
• Outreach
• Wegnemen culturele en administratieve drempels bij dringende medische 

hulp

• Algemeen
• Met participatie van mensen in armoede
• Signaalfunctie!

Dank voor uw aandacht!

Website: www.netwerktegenarmoede.be

Twitter: @netwerktegenarm

Facebook: 
www.facebook.com/netwerktegenarmoede 

david.devaal@netwerktegenarmoede.be

cindy.vangeldorp@netwerktegenarmoede.be
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