Memorandum Gezondheid 2009
Een memorandum is een document om een aantal zaken in de kijker te plaatsen. In het licht van de
verkiezingen van juni 2009 willen een aantal organisaties, actief op het vlak van gezondheidszorg met
thuislozen, enkele problemen aankaarten ivm gezondheidszorg voor straatbewoners. De tekst wil het
debat starten.
De ondertekenende organisaties:
De Fontein, Centrum voor hygiëne, onthaal en verpleegkundige zorg voor straatbewoners
Antoine D’Hoop 02/510.09.10
Diogenes, Dienst voor ontmoeting, steun en doorverwijzing voor straatbewoners
Laurent Demoulin 0476.58.35.07
Straatverplegers, verpleegkundige zorg, preventie, doorverwijziging en begeleiding voor
straatbewoners
Emilie Meessen 0477/48.31.50
Artsen van de Wereld, Raadpleging toegang tot gezondheidszorg
Frank Vanbiervliet 02/513.25.79
Mobiele Cel van het SMES-B, Mobiel psychiatrisch team dat werkt met professionelen die met een
fragiel publiek levend in armoede werken en problemen tonen op het vlak van geestelijke
gezondheidszorg.
Jenny Krabbe 02/502.69.49
Geestelijke gezondheid: ruimere ambulante hulpverlening
Vaststelling: er zijn te weinig tussenschakels en er is te weinig overleg tussen intramurale diensten en
beschut wonen voor psychiatrische patiënten.
Het resultaat is dat een aantal van deze patiënten op straat terecht komen bij gebrek aan aangepaste
hulpverlening.
Aanbeveling : Creëren en ondersteunen van alternatieven in de ambulante hulpverlening : wonen met
toezicht, begeleid wonen, onthaalfamilies, ….
Voor patiënten die niet gehospitaliseerd zijn maar in een stabiele omgeving leven is een betrokken
hulpverlening het meest aangewezen om te voorkomen dat de situatie achteruitgaat.
Bronnen:
http://sansabri.typepad.fr/conference_de_consensus/files/confrence_de_consensus_fiche_2.pdf
http://www.dhcarenetworks.org.uk/IndependentLivingChoices/Housing/Topics/browse/H
omelessness/?parent=980&child=2667

Verslaving: alcohol: meer mogelijkheden tot aangepaste begeleiding
Vaststelling: Veel straatbewoners lijden aan een alcoholafhankelijkheid die een ernstige bedreiging
vormt voor hun fysieke, psychische en sociale gezondheid. Bij gebrek aan aangepaste antwoorden
zijn een aantal mensen veroordeeld om op straat te leven.
De sociale werkers die hen begeleiden raken ontmoedigd tijdens de zoektocht naar een aangepaste
oplossing of verbetering van hun situatie.
Aanbevelingen: alternatieven ontwikkelen voor de begeleiding, opvolging en behandeling van
personen die op straat leven en die een alcoholafhankelijkheid hebben. De alternatieven moeten
aangepast zijn aan dat specifieke publiek.

O.a. de beschikbaarheid, toegankelijkheid en prijs van alcohol moeten het voorwerp worden van
doordachte preventie.
Bronnen:
http://sans-abri.typepad.fr/conference_de_consensus/files/confrence_de_consensus_fiche_2.pdf
http://www.webzinemaker.com/admi/m6/page.php3?num_web=42627&rubr=2&id=353902

Tandheelkunde: terugbetaling prothesen
Vaststelling: mensen die op straat leven hebben vaak tandbederf, met voedings- en
verteringsproblemen tot gevolg. Doordat de prothesen niet terugbetaald worden hebben zij die er het
meeste nood aan hebben er de minste toegang toe.
Aanbeveling: terugbetaling van tandprothesen, eventueel onder controle of op voorschrift van een arts
van een mutualiteit of OCMW.
Bronnen:
http://sansabri.typepad.fr/conference_de_consensus/files/confrence_de_consensus_fiche_2.pdf
http://74.125.77.132/search?q=cache:Mo8AN3duf9YJ:infodoc.inserm.fr/inserm/ethique.
nsf/937238520af658aec125704b002bded2/90689f3545490804c12570a50051519a%3FO
penDocument+dentaires+sans+abri&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=be
Continuïteit van zorg: de uitbouw van een netwerk van toegankelijke huisartsen
Vaststellingen: medische centra bieden een goed antwoord voor de toegang tot gezondheidszorgen
voor de zwaksten. Ze bieden een oplossing op financiële vlak (forfait) en er zijn meer
begeleidingsmogelijkheden. Een groot aantal huisartsen is zelf bereid gratis de meest fragiele mensen
te ontvangen.
Het gebeurt vaak dat patiënten het ziekenhuis verlaten zonder dat iets is georganiseerd rond
thuiszorg. Of de administratie rond de dringende medische hulpverlening is niet in orde gebracht. Of
opvolging van therapie en medicatie is niet verzekerd.
Aanbevelingen : een voor iedereen toegankelijk huisartsennetwerk uitbouwen (al of niet werkend in
medische centra). De diensten voor thuisgezondheidszorg in de ziekenhuizen installeren, de sociale
diensten in ziekenhuizen uitbouwen.
Bronnen:
http://www.maisonmedicale.org/IMG/pdf/art27.pdf

Toegang tot medicijnen: gratis moet kunnen
Vaststelling: in sommige gevallen kan iemand medicijnen niet betalen.
Aanbeveling: In bepaalde omstandigheden moeten medicijnen gratis zijn.

