
 

Doelstelling 3: “Goede gezondheid en welzijn” 

De volledige titel van doelstelling 3 is: “Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor 

alle leeftijden”. 

In goede gezondheid verkeren, is zeer belangrijk. Opdat eenieder in goede gezondheid verkeert, is 

het volgende nodig 

• betaalbare gezondheidszorg, geneesmiddelen en vaccins  

• op regelmatige basis naar de dokter gaan 

• epidemieën voorkomen en ze snel stoppen wanneer ze opduiken 

• informeren over wat niet goed is: alcohol, tabak, drugs, … gebruiken, te vet- en suikerrijk 

eten 

• het aantal wegongevallen met de helft verminderen  

• chemische en biologische vervuiling drastisch verminderen 

Dit moet voor iedereen op een duidelijke en gemakkelijk te begrijpen manier worden toegelicht.  

Goed verzorgd worden, is niet altijd gemakkelijk, zelfs niet in België. Dat is ook een probleem van 

personen met een handicap. 

Tekst van de video: 

Een kwalitatieve, inclusieve en vlotte toegang tot de gezondheidszorg is niet 
vanzelfsprekend voor personen met een handicap. 

Zo krijgen personen met een handicap doorgaans geen informatie over hun gezondheid in 
een voor hen toegankelijke vorm. 

Bijgevolg kunnen zij geen geïnformeerde beslissingen nemen over hun gezondheid en 
andere medische kwesties. 

Als we Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 3 - Goede Gezondheid en Welzijn - bereiken, 
kunnen personen met een handicap ten volle genieten van een snelle en efficiënte 
gezondheidszorg. Veerle heeft nu toegang tot duidelijke en begrijpelijke informatie over 
haar gezondheid. Ze zal niet meer bang zijn om naar de dokter te gaan. 

Link naar de video 

De feiten 

• Van 2014 tot 2019 bedraagt de norm voor jaarlijkse groei van de gezondheidszorg 1,5%, 

terwijl ze werkelijk rond 3% ligt 

• Het Belgische gezondheidssysteem is altijd gebaseerd geweest op een doeltreffende 

eerstelijnsgeneeskunde. De vertrouwensrelatie tussen de patiënt en zijn behandelend arts is 

essentieel, met name in het kader van de wet betreffende de rechten van de patiënt.  

• België biedt het hoofd aan een algemene veroudering van zorgverleners en, in het bijzonder, 

huisartsen. Het probleem is bijzonder ernstig in het Waals Gewest.  

http://bdf.belgium.be/nl/thema-s/sdg-s-video-s.html


• Zowel wat betreft de Covid-crisis als tijdens de overstromingen van juli 2021 heeft België 

ontdekt dat er geen echte rampenplannen bestaan, aan de hand waarvan behoorlijk voor 

alle personen met een handicap kan worden gezorgd.  

Wat betreft de situatie van personen met een handicap in België, is het volgende nodig om 

een goede gezondheid te verzekeren en het welzijn voor alle leeftijden te promoten:  

• Het is noodzakelijk het financieringssysteem van de gezondheidszorg te herzien: het is niet 

aanvaardbaar dat in een zogenaamd “ontwikkeld” land heel wat personen een keuze 

moeten maken tussen: zich voeden, zich verwarmen of zich verzorgen 

• Om de rechten van de patiënt na te leven, moeten de bevoegde autoriteiten  

o de financiële toegankelijkheid tot verzorging voor alle burgers vrijwaren 

o medische structuren invoeren die het ganse land billijk dekken 

o ervoor zorgen dat de medische structuren voldoen aan de vereisten op het vlak van 

de universele toegankelijkheid, met inbegrip van de bewegwijzering en de toegang 

met een assistentiehond 

o garanderen dat de gezondheidsinfrastructuren en de medische raadplegingen 

rekening houden met de behoeften op het vlak van de nodige specifieke 

communicatie,  met inbegrip van gebarentaal en eenvoudige taal, naar 

omstandigheid 

o garanderen dat het medisch en paramedisch personeel opgeleid wordt voor onthaal 

van en de relatie met de personen met een handicap 

o garanderen dat de personen met een handicap volledige informatie krijgen die is 

aangepast aan hun gezondheidstoestand en aan de voorgestelde 

tussenkomstmogelijkheden. Deze informatie moet nuttige gegevens wat betreft de 

kosten bevatten. Ze moet duidelijk de voor- en nadelen van elke mogelijkheid 

toelichten. 

• Concrete maatregelen nemen om te beantwoorden aan de toenemende behoefte aan 

thuiszorgdiensten: verpleegsters, zorgkundigen, enz. 

• Het responsvermogen bij rampen verbeteren: situaties als “Covid” en “overstromingen” 

hebben aangetoond dat de meest kwetsbare personen zwaarder getroffen zijn dan de 

bevolking in het algemeen:  

o Volgens de regels opgemaakte rampenplannen zijn noodzakelijk. Zij moeten de 

behoeften van de personen continu en globaal identificeren 

o Het “sorteren” in geval van een noodsituatie mag in geen geval gebeuren op basis 

van criteria in verband met de handicapsituatie van de betrokken persoon 

o Een “gezondheidscrisis” mag niet rechtvaardigen dat essentiële zorgen voor 

bepaalde personen met een handicap worden uitgesteld, bijvoorbeeld 

kinesitherapie, chemotherapie, logopedie, …  
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