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Gelijk maakt gezond



Corona ontwricht ons. De sociale ongelijkheid, die nu meer dan ooit tevoor-
schijn komt, toont zijn lelijke tanden. Het duwt meer mensen verder de diepe-
rik in. Niet alleen het virus, ook de groeiende ongelijkheid kost mensenlevens. 
Na ruim een jaar snakt iedereen terug naar ‘normaal’. Maar ik hoop samen 
met velen dat ‘normaal’ alstublieft vooral anders wordt.   
 
Gezondheid is ons hoogste goed. Om de toekomstige uitdagingen het hoofd 
te bieden moet de gezondheidszorg de mens en haar leefomgeving centraal 
stellen. Overheden kunnen veel leren van gezondheidsactivisten in landen als 
Zimbabwe of Bolivia. Zij springen in de bres waar een toegankelijke gezond-
heidszorg afwezig of gebrekkig is. Ze informeren mensen in hun kwetsbare 
wijken over gezondheidsthema’s en doen aan preventie. Ze versterken de 
gezondheidsvaardigheden binnen hun groep. 
 
Door te investeren in gezondheidsvaardigheden kunnen beleidsmakers de 
ongelijkheid in de maatschappij aanpakken. Het is hoog tijd voor actie.
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Vaardig in 
gezondheid

De Boliviaanse gezondheidsactivist Lupe Castro neemt de strijd op 
tegen diabetes. Ze sensibiliseert mensen binnen haar gemeenschap 
onder andere over gezonde voeding.
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Gelijk maakt gezond 
Samen met de ongelijkheid groeit de 
gezondheidskloof. Dat is het gevolg 
van alle sociale ongelijkheden in 
onze samenlevingen. De omstandig-
heden waarin we geboren worden, 
werken, opgroeien,  leven en ouder 
worden, de sociale normen en hoe 
onze samenleving georganiseerd is, 
hebben allemaal een invloed op onze 
gezondheid.  
 
Door gebrek aan geld, kennis en een 
ongelijke toegang tot gezondheids-
zorg hebben kwetsbare groepen een 
slechtere gezondheid en kennen zij 
door een minder gezonde levensstijl 
minder (gezonde) levensjaren. Dat 
fenomeen noemen we de gezond-
heidskloof. De helft van de wereldbe-
volking heeft niet voldoende toegang 
tot basisgezondheidszorg. 

Deze systeemcrisis schreeuwt om 
een systeemverandering. Gezond-
heidsdiensten, die veelal gericht zijn 
op het genezen van ziektes, zijn niet 
berekend op de uitdagingen van de 
21e eeuw. 

BETROKKEN BIJ JE GEZONDHEID
Een ondergewaardeerde ‘sociale 
determinant van gezondheid’ (zie 
FOS.ngo/iedereengezond) is het 
inzetten op betere ‘gezondheidsvaar-
digheden’.  Die term refereert naar 
de kennis, motivatie en het vermogen 
van personen om informatie over 
gezondheid te bekomen, begrijpen 
en te verwerken, zodat zij een pas-
sende keuze kunnen maken om hun 
gezondheid en levenskwaliteit te 
behouden of te verbeteren.  

Te vaak omwille van een slecht 
gezondheidsbeleid, springen gezond-
heidsactivisten wereldwijd in de bres. 
Ze informeren en activeren hun 
gemeenschappen over hun rechten. 
Ze doen aan preventie, zoeken naar 
de oorzaken van concrete gezond-
heidsproblemen in hun leefomgeving 
en pakken ze aan, en promoten een 
gezondere levensstijl. Gesterkt door 
hun werk trachten ze aansluiting te 
vinden bij de overheid om hun situa-
tie structureel te verbeteren.  

MENSGERICHT BELEID
Een beleid dat investeert in betere 
gezondheidsvaardigheden werkt 
actief de gezondheidskloof weg en 
werkt als katalysator voor meer 

gelijkheid. Het maakt de overgang 
naar gezondheidszorgsystemen die 
mensen in hun leefomgeving cen-
traal stellen mogelijk.   
 
Mensen die actief kunnen partici-
peren in hun gezondheid worden 
gezondheidsvaardig als mens en/
of patiënt.  Ze leven gezonder en  de 
nood aan medische zorg vermindert.  
Zo’n gezondheidszorg is bovendien 
beter voorbereid om te reageren op 
gezondheidscrisissen. 
 
De coronacrisis maakt duidelijk dat 
het anders moet. Het is hoog tijd om 
gezondheidszorgsystemen menselij-
ker te maken en dichter bij de men-
sen te brengen.

Vind jij dat ook? Surf dan naar gelijkmaaktgezond.be 
en schrijf samen met ons gelijkheid voor! 

Gesteund door de sociale organisatie 
Colectivo Rebeldía gaan Boliviaanse 
jongeren in gesprek over seksuele 
rechten in hun school. Door peer-to-
peer gesprekken worden de gezond-
heidsvaardigheden van kwetsbare 
jongeren versterkt en tienerzwan-
gerschappen teruggedrongen.

De gezondheidspromotoren van de 
Salvadoraanse sociale organisatie 
AMSATI bevragen patiënten over 
hun behandeling in het ziekenhuis: 
begrijpen ze welke ziekte ze hebben 
of welke behandeling nodig is? Wor-
den ze respectvol behandeld? Met 
deze feedback trekken ze naar lokale 
besturen. Op die manier krijgt de 
bevolking meer inspraak in de zorg.

NIVEAU GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN VAN EEN BEVOLKING

Laag   Sterk

• meer chronische ziekten  
• minder preventie   
• kortere levensverwachting 

• hogere levenskwaliteit  
• meer veiligheid  
• een meer gelijke samenleving
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INTERVIEW

“Samen met de lokale gemeenschap zetten we in 
op burgerparticipatie in gezondheid. Dankzij betere 
gezondheidsvaardigheden zijn we sterker gewapend 
tegen een natuurramp of pandemie.”

Pswarai Kester N.T.
Gezondheidsactivist bij CGWH - Zimbabwe

Ontdek het verhaal van Pswarai op

FOS.ngo/pswarai
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“Gezondheidsvaardig zijn belangt iedereen aan. 
Wat is gezond? Hoe maak ik gezonde keuzes?  
Het zou zelfs een vak op school moeten zijn.”

Chaima Rabhi
Stafmedewerker VIVA-SVV - België

Ontdek het verhaal van Chaima en Sarah op

FOS.ngo/sarahenchaima
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nemen. Mensen sensibiliseren om 
hun gezondheidsproblemen zelf aan 
te pakken is dus een tweede luik. 
Men moet bijvoorbeeld leren hoe ze 
muggenlarven in stilstaand water 
verwijderen, om zo ziektes als den-
gue en chikungunya te voorkomen. 
Tegelijk moeten gemeenschappen 
ook actief deelnemen aan het beleid 
door overleg en via inspraakorganen. 
De aanpak is dus telkens hetzelfde: 
informeren, actief aan gedragsver-
andering werken en tenslotte druk 
uitoefenen op het beleid om structu-
rele oplossingen te voorzien.

HOOPVOLLE TOEKOMST
Het gezondheidsactivisme in Nica-
ragua is diepgeworteld. Er is nog 
steeds een stevig basisgezondheids-
netwerk met veel jonge actieve vrij-
willigers. Tijdens de coronapandemie 
activeerde dit netwerk zich razend-
snel, wat heeft bijgedragen tot het 
indijken van de eerste golf. Dit stemt 
hoopvol voor een gezonde toekomst 
voor iedereen!

MONDIAAL

In Nicaragua is gezondheidspromotie 
populair. Het maakt er zelfs deel uit 
van het officiële gezondheidsbeleid. 
Mede dankzij honderden vrijwilligers 
van o.a. FOS-partner Movimiento 
Comunal Nicaragüense (MCN), 
wordt er actief ingezet op een goede 
gezondheid. Ze gaan resoluut voor 
een gezondere levensstijl en omge-
ving van de gemeenschappen. Maar 
hoe gaat dit nu precies in zijn werk, 
‘het promoten van gezondheid’?

PREVENTIE
Het versterken van gezondheids-
vaardigheden, zoals het kennen 
en kunnen begrijpen van de juiste 
informatie over je gezondheid, maakt 
deel uit van gezondheidspromotie. 
Van cruciaal belang is inzetten op 
preventie. Mensen moeten begrij-
pen wat ze kunnen doen om ziektes 

te voorkomen en hoe je een gezond 
leven uitbouwt. De talrijke gezond-
heidspromotoren brengen die infor-
matie aan en motiveren mensen om 
hun gedrag te wijzigen.

Vroeger was ‘gezondheid’ in Nica-
ragua iets dat je ging zoeken bij een 
dokter, of in een gezondheidspost. 
Maar die cultuur willen gezondheids-
brigadisten veranderen. Gezond zijn 
is nu zelf actief aan je gezondheid 
werken, door een gezonde levensstijl 
maar ook door de leefomgeving aan 
te pakken.

GEZONDHEID IN EIGEN HANDEN
Gezondheidspromotie gaat namelijk 
ruimer. Ook de participatie van de 
bevolking is belangrijk. De vrijwil-
ligers willen dat gemeenschappen 
hun gezondheid in eigen handen 

MONDIAAL

UITGELICHT
Op het Nicaraguaanse platteland komen heel wat gezondheidspro-
blemen voor. Zo hadden veel mensen last van diarree omdat ze geen 
toiletten hadden. Het veld en rivieroevers werden als openbaar toilet 
gebruikt, met besmetting van water en gewassen  tot gevolg. 
 
HOE PAK JE DIT GEZONDHEIDSPROBLEEM CONCREET AAN?
 

Gezondheidspromotie:  
een verhaal van de gemeenschap

• Bewust maken van het probleem: door de bevolking de juiste ken-
nis aan te reiken over de precieze oorzaken.

• Aanpakken van de leefomstandigheden: de gemeenschap en het 
bestuur zoeken voor structurele oplossingen zoals het installeren 
van latrines. 

©
 Erica Tom
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DOE MEE

SCHRIJF GELIJKHEID VOOR
Onder de slogan ‘Gelijk maakt gezond’ vragen FOS, Socialistische Mutuali-
teiten, S-Plus en VIVA-SVV aandacht voor gezondheidsvaardigheden. Betere 
gezondheidsvaardigheden zorgen voor meer gelijkheid in de samenleving. 
Gelijkheid is hét middel waar iedereen gezonder van wordt. Daarom vragen we 
actie van beleidsmakers.

Ook ik schrijf gelijkheid voor!

Naam:

Voornaam:

e-mailadres:

-  Versterk de gezondheidsvaardigheden van iedereen
-  Heb aandacht voor alle sociale determinanten van gezondheid

GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN 
zijn voorwaarden voor 

meer gelijkheid
-  Steun het mondiaal fonds voor sociale bescherming
-  Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
-  Blijf solidair en voldoende investeren

SOCIALE BESCHERMING 
is de bu�er tegen ongelijkheid

GEZONDHEID IS 
EEN MENSENRECHT

Recht op 
GEZONDHEID 

Zet in op:

-  Sociale rechtvaardigheid
-  Meer (gezondheids)gelijkheid
-  Sociale bescherming

GEZONDHEID CENTRAAL 
in alle beleidsdomeinen

-  Met sterke publieke diensten
-  Met een sterke ziekteverzekering
-  Met nabije zorg centraal

Toegankelijke en betaalbare 
GEZONDHEIDSSYSTEMEN

-  Bevorder en promoot inclusiviteit
-  Maak beleid samen met het 
    middenveld en burgers 

Bevorder
 PARTICIPATIE

-  Verzeker en promoot goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
-  Verklein de gezondheidskloof (SDG 10)
-  Doe dit zowel in eigen land als daarbuiten

Streef de DUURZAME 
ONTWIKKELINGS-
DOELEN na

-  Investeer in preventie en gezondheidspromotie
-  Vorm zorgpersoneel over gezondheidsvaardigheden
-  Zet doelgroepspecifieke acties op

IEDEREEN TELT MEE
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Schrijf samen met ons gelijkheid 
voor op gelijkmaaktgezond.be

Of knip onderstaand strookje uit 
deze Fosfor en stuur het op naar: 

FOS t.a.v. Stiene Billen 
Grasmarkt 105/46 
1000 Brussel

Doe jij dit ook? 



Grasmarkt 105/bus 46, 1000 Brussel
17e jrg. - nr 1 Januari-Februari-Maart 2021
v.u. Annuschka Vandewalle 
tel 02 552 03 00 - info@FOS.ngo
Afgiftekantoor Antwerpen X - P 308571

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Stop de patenten
Deel het vaccin

TEKEN DE PETITIE

Geen winst op de pandemie

1 miljoen Europeanen eisen


