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geef elke wijk 3. Gezonde stad

standpunt

Geen sector steunt méér op mensenwerk dan de gezondheidszorg. Elke dag geven duizenden mensen het 
beste van zichzelf om wie ziek is te helpen. Het geeft een goed gevoel samen te mogen bouwen aan een 
goede gezondheid voor zo veel mogelijk mensen. Toegankelijke gezondheidszorg is een basisrecht. Toch 
moeten steeds meer mensen een bezoek aan de dokter uitstellen om financiële redenen, wachtlijsten zijn 
vaak lang en de dienstverlening in de ziekenhuizen verbetert er niet op. Voor Mechelen willen we beter. 
We stimuleren wijkgezondheidscentra en investeren in toegankelijke tandzorg en geestelijke gezondheids-
zorg. We zetten ook volop in op preventie.

onze VooRsteLLen

EEn. Zonder geld naar de huisarts, in elke wijk van de stad

•	 We	gaan	voor	de	uitbouw	van	wijkgezondheidscentra:	medische	huizen	waar	 je	zonder	geld	naar	de	
huisarts kunt, zoals bij Geneeskunde voor het Volk. Het is onze ambitie dat tegen 2024 minstens 10 
procent van de Mechelaars in zo’n praktijk ingeschreven is. Daarvoor is meer ondersteuning nodig.

TwEE. toegankelijke tandZorg
•	 We	laten	de	stad	het	probleem	van	groeiende	wachtlijsten	bij	de	tandarts	in	kaart	brengen.	We	stellen	

informatie ter beschikking over waar men terecht kan.

DriE. Prioriteit aan onZe mentale geZondheid

•	 We	zetten	vooral	in	op	het	wegwerken	van	de	wachtlijsten	voor	betaalbare	psychotherapie.	We	investe-
ren in de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Daar wordt op basis van je inkomen bepaald wat je 
voor	de	psycholoog	betaalt.

•	 We	zoeken	naar	manieren	om	de	drempel	naar	de	psycholoog	verder	te	verlagen.	In	stedelijke	werkin-
gen	zoals	het	Sociaal	Huis	maar	ook	in	verenigingen	zorgen	we	voor	een	aanbod	van	psychologen	die	
ook preventief kunnen werken. We geven extra aandacht aan kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld 
door het inzetten van ervaringsdeskundigen en brugfiguren.

•	 Om	het	taboe	te	doorbreken	en	het	aanbod	bekend	te	maken,	willen	we	een	sensibiliseringscampagne	
op stadsniveau over mentale gezondheid.

ViEr. Polikliniek
•	 We	ijveren	voor	een	polikliniek	in	het	centrum	van	de	stad	om	korte	consultaties	bij	een	arts-specialist	

vlot bereikbaar te houden. 
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Vijf. voorkomen is beter dan geneZen 

•	 We	zetten	actief	in	op	het	identificeren	van	mogelijke	problemen	in	samenspraak	met	andere	overheden	
en	gezondheidswerkers:	huisartsen,	Kind	&	Gezin,	CLB’s,	...

•	 Speciale	aandacht	gaat	daarbij	uit	naar	de	meest	kwetsbare	groepen:	armen,	daklozen,	vluchtelingen,	…

Visie 

Gezondheid is één van de thema’s die mensen het belangrijkst vinden. Het recht op gezondheid is veel bre-
der dan het recht op geneeskundige verzorging. Preventie, in de ruime betekenis, is gebaseerd op een goe-
de sociale zekerheid, een gezond leefmilieu, een betere bescherming op het werk en degelijke woningen. 
Als de stad op die terreinen goed voor haar inwoners zorgt, is dat de beste preventieve gezondheidszorg.

Gezondheidszorg	 is	 voor	 ieder	mens	 een	 prioriteit.	 Logisch,	wie	met	 gezondheidsproblemen	 te	maken	
heeft, wordt gehinderd in het ontwikkelen van een kwalitatief leven. Gezondheid, zowel lichamelijk als 
geestelijk,	wordt	in	onze	moderne	samenleving	uitermate	belangrijk	geacht.	In	die	mate	zelfs	dat	we	kun-
nen spreken van een gezondheidsobsessie. Dagelijks worden we via media en publiciteit bestookt met wat 
we allemaal wel en niet moeten doen om gezond te blijven. 

Helaas is die obsessie vooral commercieel. Gezondheid lijkt vooral een product dat je voor veel geld moet 
kopen. Het gevolg is dan ook dat er op vlak van gezondheid grote tegenstellingen bestaan tussen hogere 
en	lagere	klassen.	Iemand	met	een	universitair	diploma	leeft	7,5	jaar	langer	dan	iemand	zonder	diploma.	
De verwachting om in goede gezondheid te blijven, ligt voor een arbeider of werkloze achttien tot twintig 
jaar lager dan voor een hoogopgeleide met een goede baan. Werksituatie, huisvesting en inkomen bepalen 
veel als het op gezondheid aankomt.

Ook	in	Mechelen	zien	we	de	gevolgen	van	een	toenemende	commercialisering	en	privatisering	van	gezond-
heidszorg.	De	Mechelse	ziekenhuizen	werden	in	2005	al	geprivatiseerd	en	worden	binnenkort	onderge-
bracht in een nieuw ziekenhuis buiten de stad. Door die privatisering heeft de stad zichzelf de mogelijkheid 
ontzegd om een toegankelijke gezondheidszorg verder uit te bouwen en te bewaken.

De PVDA geeft prioriteit aan de eerstelijnsgezondheidszorg. De huisarts kent de patiënt het beste. Hij/zij 
beheert het medische dossier, is de vertrouwenspersoon en is het best geplaatst om de patiënt, indien no-
dig, naar een specialist door te verwijzen. De huisarts kan ook alarm slaan bij de overheid als een gezond-
heidsprobleem niet alleen met individuele zorg moet aangepakt worden (bv. bij lokale milieuproblemen). 

Onze	voorstellen	zijn	vooral	gericht	op	de	versterking	van	preventie	(sport,	ondersteuning	van	kwetsbare	
groepen,	gezond	wonen	en	werken,	leefmilieu)	en	de	eerstelijnszorg	(huisartsen,	tandartsen).	Omdat	de	
ziekenhuizen binnenkort verdwijnen uit het centrum van Mechelen, dringt een versterking van de tweede 
lijn (artsen-specialisten) zich eveneens op. 

In	een	samenleving	waarin	mensen	onder	enorme	druk	staan	om	te	presteren,	is	een	goede	en	toeganke-
lijke	geestelijke	gezondheidszorg	geen	luxe.	Centra	voor	geestelijke	gezondheidszorg	moeten	voldoende	
capaciteit hebben om met de noden die door huisartsen worden vastgesteld verder aan de slag te gaan. 
Omdat	gezondheidsproblemen	dikwijls	samenhangen	met	sociale	problemen,	 is	het	belang	van	verdere	
ondersteuning van algemeen welzijn niet te onderschatten.

Onze	voorstellen	die	ook	kaderen	binnen	een	preventieve	gezondheidszorg	kan	je	terugvinden	in	de	hoofd-
stukken over wonen, mobiliteit, ontspanning, groene stad, armoede. 
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EEn. Zonder geld naar de huisarts, in elke wijk van de stad

Gezondheidszorg moet zo breed mogelijk toegankelijk zijn en mag de patiënt niet onnodig op kosten jagen. 
Steeds meer mensen, in hoofdzaak mensen met weinig inkomen, stellen een bezoek aan een dokter of 
tandarts veel te lang uit omwille van de hoge kosten.

In	2007	opende	op	de	Wollemarkt	het	wijkgezondheidscentrum	Wel	en	Wee.	Het	centrum	biedt	een	kwali-
tatieve en laagdrempelige gezondheidszorg voor iedereen, maar met extra aandacht voor wie socio-eco-
nomisch	zwak	staat.	Het	centrum	werkt	met	een	forfaitair	betalingssysteem,	wat	betekent	dat	de	patiënt	er	
gratis terecht kan. 

De PVDA is een pionier op het vlak van gratis gezondheidszorg. De partij heeft, verspreid over het hele land, 
elf	groepspraktijken	die	werken	met	het	forfaitair	betalingssysteem.	

In	Gent	bestrijken	de	wijkgezondheidscentra	het	hele	grondgebied	van	de	stad.	Een	op	de	vijf	Gentenaars	
wordt er verzorgd. De uitbreiding van gratis eerstelijns gezondheidszorg moet voor de stad Mechelen een 
prioriteit zijn. Gezondheidscentra naar het voorbeeld van Wel en Wee of de PVDA-groepspraktijken moeten 
aangemoedigd worden. De stad moet hierin een extra inspanning leveren door het beschikbaar stellen van 
gebouwen of renteloze leningen en het in kaart brengen van de meest geschikte locaties. 

TwEE. toegankelijke tandZorg
Er is een algemeen tekort aan tandartsen in Mechelen. Het opstarten van een tandartsenpraktijk is een 
grote financiële uitdaging voor beginnende tandartsen. Ter compensatie van de financiële risico’s wijken 
heel wat tandartsen af van de afspraken met de ziekenfondsen en de ziekteverzekering en vragen ze een 
stuk meer dan het afgesproken tarief. 

De stad moet opstartende praktijken ondersteunen op voorwaarde dat ze werken aan de prijzen die over-
eengekomen zijn met de ziekteverzekering (geconventioneerd). 

DriE. Prioriteit aan onZe mentale geZondheid
De	laatste	jaren	is	er	een	sterke	toename	van	psychologische	problemen.	Er	moet	een	analyse	gebeuren	
van de behoeften in de stad om vervolgens het aanbod te sturen. Het kan niet dat het steeds moeilijker 
wordt	om	op	tijd	hulp	te	krijgen	bij	de	psychologen	van	de	centra	voor	geestelijke	gezondheidszorg.	Noch-
tans	zijn	er	genoeg	psychologen	die	graag	 in	een	van	die	centra	willen	werken.	We	voorzien	voor	deze	
centra dan ook meer middelen om de zorg verder uit te breiden.

Centra	voor	Algemeen	Welzijn	komen	tegemoet	aan	andere	behoeften	dan	gezondheid	in	de	strikte	zin.	
De verbetering van algemeen welzijn kan echter heel wat gezondheidsklachten voorkomen of verlichten. 
Daarom moet de stad algemeen welzijn sterker ondersteunen en ervoor zorgen dat projecten voldoende 
oog hebben voor de diversiteit die een stad als Mechelen kenmerkt.

ViEr. Polikliniek
Na	de	verhuis	van	de	stadsziekenhuizen	naar	de	rand	van	de	stad	zal	een	korte	consultatie	bij	een	arts-
specialist van de stadsziekenhuizen voor heel wat mensen een hele onderneming worden. De stad steunt 
daarom de oprichting van een polikliniek in het centrum van Mechelen. Daar zijn alle specialisaties aanwe-
zig die in de binnenstad ondervertegenwoordigd zijn omwille van de verhuis. Het stadsbestuur moedigt 
artsen-specialisten actief aan om de prijsafspraken met de ziekenfondsen te respecteren en geen ver-
hoogde erelonen te vragen. 
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Vijf. voorkomen is beter dan geneZen 

Preventie van gezondheidsproblemen kan veel kwaad voorkomen. Daarom moet de stad actief inzetten op 
het identificeren van mogelijke problemen die een goede gezondheid in de weg kunnen staan en in samen-
spraak	met	de	andere	overheden	en	gezondheidswerkers	(huisartsen,	Kind	&	Gezin,	CLB’s,	…)	maatregelen	
nemen:	verminderen	van	fijn	stof,	verbeteren	van	woningen	(schimmels),	het	stimuleren	van	deelname	aan	
grote screeningsprogramma’s voor borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker, het versterken van 
de	begeleiding	van	zwangerschappen,	ondersteuning	bij	de	zorg	voor	baby’s,	...	.	De	bedoeling	is	dat	de	
meest kwetsbare groepen (vluchtelingen, daklozen, armen) ondersteund worden in het waken over hun 
gezondheid. 
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