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1 • Santé Mentale et exclusion sociale • www.smes.be

GeeStelijke Gezondheid iS een uitSluitinGS-
factor voor de beGunStiGden van de 
Sociale actieS van Spullenhulp. oM Meer 
te weten te koMen over dit coMplexe 
GeGeven, Staken we onS licht op bij 
chriStine noël, coördinatrice van SMeS-b1 
(partner van Spullenhulp SindS 2006).

C. N. : wij leven in een maatschappij die 
ongelijkheid en uitsluiting in de hand werkt, maar 
paradoxaal genoeg van al haar leden vraagt 
om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen 
gezondheid en hun eigen sociaal-economische 
situatie.

het probleem is dat hoe sterker iemand gewezen 
wordt op zijn eigen verantwoordelijkheid voor 
zijn situatie, hoe groter de druk op die persoon 
wordt. dat leidt tot stress, angst, breuken met 
de omgeving, isolement... beetje bij beetje gaat 
iemand zich dan zelf uitsluiten.

Wij werken met een publiek dat in ingewikkelde 
situaties zit, met allerlei problemen kampt en ten 
laste genomen wordt door diverse instellingen, 
in verschillende sectoren. Het is dus cruciaal om 
collectieve antwoorden te bieden.

wij hebben - politiek, beroepsmatig of gewoon als 
burger - een collectieve verantwoordelijkheid 
om die uitsluiting zoveel mogelijk tegen te gaan 
en oplossingen voor te stellen.

Volgens mij ligt de politieke verantwoordelijkheid 
vooral in preventie. dat wil zeggen een 
maatschappijmodel promoten dat situaties van 
extreme armoede voorkomt, dat een rem zet 
op uitsluitingsmechanismen. de politiek moet 
verder kijken en overkoepelend optreden, 
stroomopwaarts. haar eerste taak heeft te 
maken met risicopreventie.

De verantwoordelijkheid van de instellingen 
is erin slagen om de muren tussen hun 
respectief werk neer te halen, om zo de 
mensen in kwestie efficiënter te begeleiden. 
hier zijn de ordewoorden multidisciplinariteit en 
intersectoraliteit.

De burgerlijke verantwoordelijkheid bestaat 
uit banden smeden. openstaan voor mensen 
in nood en/of mensen die lijden. deze openheid 
moet het vertrouwen herstellen. en als ik het 
over banden smeden heb, dat kan overal: op de 
school van de kinderen, in de winkels van onze 
buurt, in alle openbare ruimtes, door iemand te 
helpen die dat nodig lijkt te hebben, in de manier 
waarop we de ander aanspreken ... het zijn 
die kleine gebaren van elke dag die het grote 
verschil kunnen maken.
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AlArmereNDe  
cijfers

we stellen sinds heel wat jaren 
vast dat de geestelijke ge-

zondheidsproblemen toenemen. 
een volksgezondheidsenquête 

van 2008 raamde het percentage 
van de bevolking met geestelijke 
gezondheidsproblemen op 26%. 
in 2013 was dit cijfer al gestegen 

tot 32% van de bevolking. en hoe 
lager op de sociale ladder, hoe 

hoger de cijfers.

CHristiNe Noël 
coördinatrice 

christine noël is maatschappelijk 
werkster van opleiding. ze werkte eerder 
in een medisch huis en coördineerde een 
dienst voor inschakeling via huisvesting. 
daarna startte christine bij SMeS als 
algemeen coördinatrice en coördinatrice 
van het netwerk. 
algemeen kadert haar loopbaan in de 
coördinatie en psychosociale interventie 
in eerste lijn, met een zowel individuele als 
communautaire benadering.

ZelfuitsluitiNg  
eN

 

collectieve  
verantwoordelijkheid
de vzw SMeS, facilitator en projectleider
C. N. :  laten we vertrekken van het voorbeeld van iemand die op straat leeft, 
schizofreen is en heroïne gebruikt. vandaag kan hij hulp krijgen van drie 
verschillende professionele sectoren: de daklozensector, de sector van de 
geestelijke gezondheid en de sector van de opvang van verslaafden. SMeS werd 
opgericht om de samenwerking tussen al die diensten te vergemakkelijken en 
te verbeteren, om de dingen meer intersectoraal aan te pakken en om de 
kwesties die met dit werk verband houden, meer uit te diepen.

hoe koMen MenSen terecht in deze Situatie? door hun 
GeeStelijke Gezondheid of door hun onzeker beStaan?

C. N. :  die vraag krijgen we vaak   en het antwoord is niet eenduidig, dat kunt u 
wel raden. een effect van bestaansonzekerheid is psychische vermoeidheid. 
Wanneer iemand maar in de armoede blijft zitten, brokkelt zijn geestelijke 
gezondheid af. waarom? omdat ze voortdurend uit hun laatste middelen en 
krachten moeten putten, om zich staande te houden in een systeem en een 
situatie van het minimum. Maar hun krachten worden met de tijd uitgehold. 
elke moeilijkheid die maar niet overwonnen wordt, kan tot nieuwe problemen 
leiden, die alsmaar zwaarder gaan wegen.

en dan zijn er ook geestelijke gezondheidsproblemen die tot situaties van 
bestaansonzekerheid leiden. psychiatrische stoornissen brengen soms een 
ingrijpende breuk teweeg of doen naar allerlei producten grijpen (drugs, 
alcohol of medicijnen) om de angstgevoelens te verminderen. Maar deze 
breuken, dit verlies van houvast, het gebruik, doen ‘sociaal afhaken’ en maken 
het bestaan erg onzeker. dan begint een slopend proces voor de persoon en 
zijn middelen, dat uitmondt in reflexen en houdingen van zelfuitsluiting. in dat 
stadium is hij zelfs niet meer in staat om hulp te vragen.

de dinGen beweGen

C. N.: het belangrijke is dat er dingen worden ingevoerd. de beroeps van de 
sector moeten in beweging blijven, we moeten de werkwijzen kunnen aanpassen. 
ons begunstigd publiek bestaat uit mensen die buiten het zogenoemd normaal 
kader vallen en niet beantwoorden aan de maatschappelijke normen. normaal 
en normen opdringen, dat werkt niet. we moeten vernieuwen, creatief zijn. 
voor SMeS, net als voor een deel van de sector, moeten we het beleid van de 
tenlasteneming intersectoraal bekijken. we zien in de sector – waar Spullenhulp 
deel van uitmaakt – trouwens dat er meer en meer pogingen worden gedaan 
om te netwerken, dat er denkgroepen worden opgericht, conferenties over 
intersectorale samenwerking worden georganiseerd.

2 • de projecten, die geënt zijn op het housing first model (tsemberis & al. 2004),  
 zijn bedoeld voor daklozen die verstrikt zitten in een combinatie van sociale  
 bestaansonzekerheid, geestesziekte, verslavingen en lichamelijke aandoeningen.  
 het basisidee is dat hun toegang tot en het behoud van een woonst, niet enkel mogelijk,  
 maar ook wenselijk is.
3 • volgens de definitie van geestelijke gezondheid van Santé mentale Québec - 
 http://www.acsm-ca.qc.ca/la-sante- mentale.html.

SMeS en het onthaaltehuiS van Spullenhulp

wij werken sinds juni 2006 samen met SMeS voor de mensen die kampen 
met geestelijke stoornissen, die niet beantwoorden aan de criteria van 
de klassieke kanalen. de maatschappelijk werkers doen een beroep 
op SMeS als ze een geestelijk gezondheidsprobleem merken, dat ze 
niet of maar zeer moeizaam kunnen aanpakken. de medewerkers van 
SMeS assisteren dan de maatschappelijk werkers, geven advies over de 
passende werkwijze en ontmoeten eventueel de gebruiker in kwestie 
om hem psychologische en/of psychiatrische opvolging voor te stellen.  
het werk met SMeS is onmisbaar geworden voor ons, om het hoofd 
te bieden aan de sterke toename, zowel in aantal als in ernst, van de 
geestelijke gezondheidsproblemen bij ons publiek.

GeeStelijke Gezondheid bij Spullenhulp: Syner’Santé

Syner’Santé is een dienst voor mensen die met verslavingen kampen. hij 
biedt de persoon ondersteuning en medisch-psychosociale begeleiding 
en bouwt een netwerk van hulp en zorgen rond hem uit. het team bestaat 
uit twee psychiatrische maatschappelijk assistentes en een psychiater. 
Stephan de Smet, psychiater bij Syner’Santé: “buitensporig alcohol- of 
druggebruik is soms de oorzaak en soms het gevolg van stoornissen, die 
we dus tegelijk moeten behandelen als we een einde willen maken aan de 
verslaving. het haalt niets uit om enkel de verslaving aan te pakken”.

GeeStelijke 
Gezondheid,  
wat is dat ?

Geestelijke gezondheid is een 
voortdurende beweging, een 
zoeken naar evenwicht tussen 
de verschillende aspecten van 
iemands leven: lichamelijk, geestelijk, 
spiritueel en gevoelsmatig. ze wordt 
beïnvloed door de levensoms-
tandigheden, de overheersende 
collectieve waarden en ook de 
eigen waarden van elke persoon. 

ze is dus zowel een collectieve als 
een individuele verantwoordelijkheid. 

het is belangrijk om te beklemtonen 
dat geestelijke gezondheid meer is 
dan niet ziek zijn. in die zin kan iemand 
met een geestesziekte leven en zich 
toch geestelijk in orde voelen, wat 
kan blijken uit bevredigende relaties 
of een job die voldoening geeft! 3

pistes voor de 
toekomst

1. WerkeN AAN bANDeN: de 
persoon ontmoeten in zijn eigen 
leefomgeving, in het onthaaltehuis, 
op straat, in het kraakpand 

2. De WerkWijZeN verDer 
oNtWikkeleN en de veldwerkers 
in eerste lijn ondersteunen 

3. De teNlAsteNemiNg uitbouWeN 
van mensen die al zeer lang 
dakloos zijn en in grote bestaan-
sonzekerheid leven (lage drempel). 

4. De beleiDslijNeN oNtWikkeleN 
voor eeN seCtoroversCHri-
jDeNDe AANpAk, zoals housing first2 
voor van mensen die al lang op 
straat leven en met een actief 
verslavingsprobleem en psychia-
trische problemen worstelen.
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 dit magazine wordt gedrukt op gerecycleerd papier. uit zorg voor het milieu, kan u kiezen voor een elektronische versie door een bericht te sturen naar : info@spullenhulp.be
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fiScale VrijStellingVoor giften Vanaf 40€ 

beZoek oNZe 
WiNkels
26 verkooppunten 
kwaliteit tegen lage prijs !

DePoneer uw kleDing  
in één van onze 800 kledingcontainers  
of in één van onze 26 winkels  
DepoNeer uW gifteN in één van onze  
5 inzamelplaatsen in belgië

NEEm coNtact op mEt 02/541 13 86  
voor eeN grAtis opHAliNg AAN Huis

u kuNt oNZe opeNstAANDe vACAtures viNDeN op oNZe site

Spullenhulp iS Meer dan

220
200
l o o n t r e k k e n d e n

en Meer  
dan 

vrijwilligers

spullenhulp.be

financiële giften  
steuN oNZe ACties

Voor € 35 
 Een begeleiding door een 

maatschappelijk werker, die gespe-
cialiseerd is in geestelijke gezondheid.

Voor € 50 
Gezondheidsbalans bij één 
van onze partners-artsen. 

Voor € 80 
diagnose door een psychiater.

Marc iS 47. hij iS vrijGezel 
en heeft een zoon die hij al 
Meer dan tien jaar niet Meer 
Gezien heeft. hij belandt 
in het onthaaltehuiS van 
Spullenhulp na een breuk Met 
zijn partner. 

hij zal zes maanden lang in het 
onthaaltehuis blijven. hij houdt 
zich op de achtergrond, oefent 
zijn activiteit met regelmaat uit 
en slaagt erin om zijn alcohol-
verslaving te verbergen, die 
hij niet als een probleem ziet. 
omdat hij erg schuchter is, helpt 
de drank om zich beter op het 
gemak te voelen in zijn relaties 

met anderen. het duurde lang tot 
Syner’Santé tot hem doordrong, 
maar vandaag, na anderhalf 
jaar, heeft hij aanvaard om 
zichzelf te vertrouwen en met 
onze steun wenste hij een 
zorgtraject op te starten. voor 
zijn eerste afkickpoging verbleef 
hij in het ziekenhuis. het werk 
heeft zijn vruchten afgeworpen, 
want daarna besliste hij om vier 
maanden lang een postkuur 
te volgen. Momenteel woont 
hij weer in zijn eigen woning 
en brengt hij zijn week door 
in een dagcentrum en een 
therapeutische boerderij.”

Success Story
ZiCHZelf vertrouWeN


