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ADVIES 

Beleidsnota Gezondheid 

 

 
 

Datum: 4 augustus 2020        Advies-nr. JR/20/12 
 

Strekking van het advies:     
Positief mits opmerkingen 

Reglement/decreet:  

Artikel 2 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 

Het advies werd besproken door de leden van het bestuur van de Jeugdraad 

Wie werd betrokken?  

Vertegenwoordigers uit de Gentse Studentenraad (voor hoofdstuk rond mentaal welzijn) 

Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 

Nvt  

Minderheidsstandpunt (indien nodig) 

Nvt  

 

Zowel de Jeugdraad als de betrokken vertegenwoordigers van de Gentse Studentenraad adviseren 

deze nota graag positief, al geven wij hieronder graag nog enkele opmerkingen en 

aandachtspunten mee. 

 

We vatten graag aan met het uiten van onze waardering voor het feit dat er in deze beleidsnota 

(terecht) specifieke aandacht gaat naar kinderen en jongeren, zeker binnen het hoofdstuk 

rond het versterken van de geestelijke gezondheid (mentaal welzijn). Misschien kan er nog wat 

meer worden gefocust op initiatieven op dat vlak voor de doelgroep studenten (zoals bv. 

het promoten van de website contentingent.be)?  

 

We zijn vervolgens heel blij te lezen dat er reeds in het voorwoord van de nota wordt gewezen op 

het belang van preventie én het bespreekbaar maken van (psychische) 

gezondheidsproblemen. Zo schrijven jullie: “Ze moeten eerst durven zeggen wat er scheelt: voor ons 

zijn er geen taboes, alles is bespreekbaar. Daarna gaan we samen op zoek naar de juiste zorg”. Klinkt heel 

mooi. We zijn wel benieuwd hoe jullie dit concreet zullen aanpakken. Voor het bestuur zijn er 

misschien geen taboes, maar jammer genoeg zijn die wel nog steeds merkbaar in de samenleving en 

voor de mensen die kampen met dergelijke problemen. Zij worstelen nog al te vaak met gevoelens 

van schaamte om openlijk te kunnen praten over hun problemen en/of gevoelens. 
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In het voorwoord schrijven jullie ook: “We ondersteunen de Gentenaars om actief en gezond te leven”. 

Daarna volgt vooral een opsomming van omgevingsfactoren die beweging aanmoedigen en waarbij 

het aspect ‘voeding’ volgens ons wat wordt vergeten. In 2.6. komen jullie daar wel even op terug 

door te wijzen op een sterke inzet op duurzaam voedsel. Er is evenwel een verschil tussen duurzame 

voeding en gezonde voeding waardoor het inzetten op duurzame voeding alleen wat ons 

betreft dus niet volstaat als aandachtspunt voor gezondheid. 

 

In 2.5. komen ook de randvoorwaarden aan bod voor het voeren van een goed gezondheidsbeleid. 

Er wordt daarbij verwezen naar de Dienst Data en Informatie van stad Gent en VIVEL, maar misschien 

is hier ook een samenwerking met UGent mogelijk?  

 

In diezelfde paragraaf hebben jullie het ook over de signalenprocedure. Meer concreet wordt 

gesteld: “We stimuleren onze partners om signalen door te geven en we engageren ons om signalen rond 

gezondheid op te volgen en de aanpak ervan te coördineren”. Uiteraard juichen wij dit toe, maar we 

vragen ons wel af hoe structureel die stimulatie wordt ingebed? Iedereen moet de kans krijgen om 

zaken te signaleren en sommigen (zeker de meest kwetsbaren) hebben daar meer voor nodig dan 

enkel ‘het mag’. De jongeren zelf bevragen of in samenspraak met hen (of de organisaties 

die hen vertegenwoordigen) acties uitwerken blijft dus zeker aangewezen.  

 

Die opmerking komt overigens terug na het doornemen van hoofdstuk 4 waarin onder meer wordt 

verwezen naar het belang van duidelijke en juiste informatie over de werking van 

gezondheidszorg.  Zo lezen we op p.17: “Voor het wegwerken van informatieve drempels werken we 

samen met de partners van de Eerstelijnszone Gent aan een goede communicatiestrategie en duidelijke 

informatie op alle onthaalpunten waar burgers zich informeren. Daarbij denken we o.a. aan de herwerking 

van de brochure “wegwijs in gezondheidszorg”, filmpjes en vormingen voor o.a. anderstalige nieuwkomers, 

jongeren en hulpverleners in de gezondheids- en welzijnssector”. Super dat jullie hier aandacht voor 

hebben, maar om er zeker van te zijn dat deze initiatieven ook tot bij de jongeren zelf geraken, is het 

ook hier misschien raadzaam om hierover het gesprek aan te gaan met de jongeren zelf of met 

organisaties zoals Overkop of vzw Jong. 

 

Tot slot worden in 7.4. de initiatieven overlopen rond inclusie van specifieke kwetsbare doelgroepen. 

Het gaat daarbij onder andere over het stimuleren van inclusie van dak- en thuislozen, kwetsbare 

ouderen en mensen met een beperking. De initiatieven voor de inclusie van kwetsbare 

kinderen, jongeren en studenten lijken hier te zijn vergeten. Kan dit alsnog worden 

toegevoegd? 

 

Jeugdige groeten en tot binnenkort. 

 
  

 

 

 

 

 

Maïté Coppens 

Voorzitter 

 

  

 

 

Lieselot Depredomme 

        Voorzitter 

   

 


