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Mental Gesondheet : en “Etat des lieux” vun der 
Situatioun zu Lëtzebuerg
Bei der Grënnung vum Europäesche Pakt 
fir Mental Gesondheet a Wuelbefannen 
am Joer 2008 war 1 vun 10 Persoune vu 
psychesche Problemer betraff, ënner 
anerem : Depressioun, Angschtzoustänn, 
Alkoholproblemer, Drogenofhängegkeet 
a Psychose.i  

1/5 vun de Residenten huet 
scho min. eng kéier eng De-
mande fir ee Remboursement 
fir Psychotrope gemaach

Am Joer 2010, hunn der CRP-Santé no, 
1/5 vun der Lëtzebuerger Populatioun 
op d’mannst ee mol ee Remboursement 
fir Psychotropen ugefrot, dorënner An-
ti-Depressiva, Berouegungsmëttel a 
Schlofpëllen ( 24,9% vun de Fraen a 15,1% 
vun de Männer a Lëtzebuerg).ii

 
An de Joren 2011 an 2012 huet 
d’CRP-Santé och festgestallt datt 
Selbstmord d’Nummer 1 Doudesur-
saach ass bei de 15-34 Joer alen.ii  
 

Laut enger Studie vun der Preventioun 
Suicide zu Lëtzebuerg ass de Selbst-
mordrisiko bei de fortgeschrattenen 
Altersgruppen dräi bis véier Mol méi 
héich wéi bei jonke Leit ënner 25 Joer. 
Et schéngt och datt Leit vu 75 Joer a 
méi den héchste Risiko presentéieren.iii  
 
D’Weltgesondheetsorganisatioun(WHO) 
huet festgestallt, dass en negatiivt 
Aarbechtsëmfeld zu physeschen a 
mentale Gesondheetsproblemer féiert.  
D’mental Problemer kënnen och en 
negativen Impakt op d’Produktivitéit, 
d’Effektivitéit an d‘kierperlech Gesond-
heet vun de schaffende Léit hunn.iv

 
Leider schéngt et, wéi wann d’Co-
vid-19 Pandemie de steigenden 
Trend vun de mentale Gesond-
heetsproblemer verstäerkt huet.  
 
Enger Etüde vum Kanner-Jugendtele-
fon no sinn zënter dem Joer 2019 d’Zue-
le vun Uriff am Bezuch zu spezifesche 
Symptomer eropgaangen : bei Ängscht a 
Suergen (13 am Joer 2019 géint 27 am Joer 
2020), bei Depressioun (14 am Joer 2019 
géint 33 am Joer 2020), bei Einsamkeet 
(5 am Joer 2019 géint 8 am Joer 2020) 
oder bei selwer-zerstéierendem Verhalen 
(3 am Joer 2019, géint 12 am Joer 2020).v

 
De Statec, huet fir säin Deel, festges-
tallt datt fir 1 vun 3 Awunner sech 
d’psychesch Gesondheet wärend der 
Covid-19 Kris verschlechtert huet.vi

Dës Zuele weisen déi kloer Neigung
vun der Lëtz. Bevëlkerung ëmmer méi 
ënner mentale Gesondheetsproblemer

ze leiden, eng zäitgenëssesch Plo wou an 
all EU-Land bekannt ass.

Wärenddeems verschidde Fakteuren eng 
entscheedend Roll spille kënnen, wéi den 
Alter, déi sozio-ekonomesch Situatioun, 
d’Ethnie, d’Hautfaarf oder d’Geschlecht, 
sinn dës Facteuren net eleng ofhängeg 
vun der Existenz vu mentale Gesond-
heetsproblemer. Dozou kënnt, dass Stig-
ma a sozial Exklusioun, déi béid Risiko-
facteuren a Konsequenze vu mentale 
Stéierunge sinn, d’Sich no Hëllef an Hee-
len oft verhënneren.vii  

 
En vue vun der wuessender Unzuel vu 
mentale Gesondheetsproblemer bei de 
Lëtzebuerger Awunner ass et logesch, 
datt vill Awunner Hëllef bei mentale Ge-
sondheetsberuffer sichen. 
 
Déi verschidde Gesondheetsberuffer an 
der mentaler Gesondheet
 
Tëscht den verschiddene mentale Ge-
sondheetsberuffer wéi Psychologen, Psy-
chiateren a Psychotherapeute kann ee 
mol schnell duerchernee ginn. 

- De Psychiater :  

De Psychiater gëtt zu Lëtzebuerg als Fa-
chmedeziner unerkannt an ass dofir au-
toriséiert Medikamenter ze verschreiwen. 
Seng Ausbildung besteet aus engem 
Studium an allgemenger Medezin vu 6 
bis 7 Joer, souwéi enger medezinescher 
Spezialiséierung an der Psychiatrie vu 4 
bis 5 Joer. 

Am klineschen Feld schaffe Psychiater a 
Psychologen dacks zesummen als Deel 
vun engem Behandlungsteam.viii

 
- De Psycholog :  

Zu Lëtzebuerg ass de Psycholog e Pro-
fessionellen, spezialiséiert op psychescht 
Behuelen an op interperséinlecht Funk-
tionéieren. Klinesch Psychologe  spezia-
liséieren sech op psychesch 
Stéierungen. De Psycholog ass oft den 
éischten Uspriechpartner vun de Bier-
ger, ob am Privatsecteur oder an engem 
Service wéi de SePAS , SPOS, de Plan-
ning Familial, d’Rout Kräiz, d’ Fondation 
Cancer asw., dës Fachleit hunn eng Aus-
bildung als Psycholog, bestoend aus en-
gem Bachelor an engem Master an der 
Psychologie.

Zu Lëtzebuerg gëtt et kee Gesetz a kee le-
gale Kader fir d’Psychologen, hir Servicer 
sinn net vun der Caisse Nationale de San-
té (CNS) rembourséiert, mat der Ausnam 
vun e puer Servicer déi psychesch Hëllef 
mat enger finanzieller Ënnerstëtzung 
oder souguer gratis Servicer ubidden

( wéi zum Beispill den Office National de 
l’Enfance, d’Rout Kräiz an d’Fondation 
Cancer).

- De Psychotherapeut :  

Laut dem Gesetz vum 14. Juli 2015 gëtt de 
Psychotherapeut definéiert als 
“toute personne physique qui utilise, 
dans le cadre de son activité profession-
nelle, la méthode thérapeutique qui fait 
exclusivement appel à des moyens psy-
chologiques reconnus afin de traiter les 
troubles mentaux chez l’adulte, l’adoles-
cent et l’enfant“.ix  

An de meeschte Fäll si Psychothera-
peuten hirer Ausbildung no entweder 
Psychologen(Psycho-Psychothera-
peuten) oder Psychiateren (Psychiater 
-Psychotherapeuten) mat enger speziel-
ler Ausbildungen a verschiddenen thera-
peutesche Methode fir als Psychothera-
peut unerkannt ze ginn.

No dëser allgemenger Aféierung invitéie-
ren Iech déi Jonk Sozialisten op hir Woch 
vun der Mentaler Gesondheet : eng the-
matesch Sensibiliséierungswoch iwwert 
d’mentaler Gesondheet zu Lëtzebuerg a 
wéi et eis all betrëfft.
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En vue vun der wuessender Un-
zuel vu mentale Gesondheetsproble-
mer bei de Lëtzebuerger Awunner 
ass et eendeiteg,  datt vill Awunner 
Hëllef bei mentale Gesondheetsberuf-
fer sichen an se och brauchen.  
Mee egal op punkto Formatioun, legale 
Kader oder Betreiung, déi verschidde 
Gesondheetsberuffer ginn nach laang 
net all d’selwescht behandelt. 
Zu Lëtzebuerg kascht e Psycholog bis 
zu 145.- € d’Stonn, déi net rembourséiert 
ginn, d’Consultatioune beim Psychia-
ter ginn awer deels rembourséiert...

Dëst werft hautdesdags e puer Froen 
zum legale Kader vun der Hëllef an zur 
finanzieller Ënnerstëtzung bei men-
tale Gesondheetsproblemer  op! 

I. Analys vum Gesetz vum 14. Juli 2015

De 14. Juli 2015 gouf d’Gesetz zum Beruff 
vum Psychotherapeut am Mémorial pu-
blizéiert. Dëst Gesetz beschäftegt sech 
nëmme mat Psychotherapeuten, wärend 
Psychologen, komplett vum legale Kader 
zu Lëtzebuerg ausgeschloss ginn. 
Den Zweck vun dësem Gesetz war et (i) 
e legale Kader fir de Beruff vum Psycho-
therapeut ze schafen, (ii) Psychotherapie 
ze definéieren, an (iii) déi Haaptprinzippie 
vum Beruff z’encadréieren an (iv) d’Kon-
ditioune fir den Zougang zum Beruff 
vum Psychotherapeut zu Lëtzebuerg ze 
reguléieren.I  

D’Gesetz vum 14. Juli 2015 definéiert d’ 
Psychotherapie als ‘‘traitement psycho-
logique pour un trouble mental, pour des 
perturbations comportementales ou pour 
tout autre problème entraînant une souf-
france ou une détresse psychologique, et 
qui a pour but de favoriser chez le ou les 
patient(s) des changements bénéfiques, 
notamment dans le fonctionnement co-
gnitif, émotionnel ou comportemental, 
dans le système interpersonnel, dans la 
personnalité ou dans l’état de santé. Ce 
traitement va au-delà d’un accompagne-
ment sous forme d’aide psychologique vi-
sant à faire face aux difficultés courantes 
ou d’un rapport de conseils ou de soutien” II

Den Artikel 2 vum Gesetz gesäit déi ver-
schidde Konditioune vir, fir den Zougang 
zum Beruff vun Psychotherapeut ze 
kréien. Dës Konditioune gi vum Collège 
Medical an dem Wëssenschaftleche Rot 
vun der Psychotherapie verifizéiert. Et 
ass no der Berodung vu béiden Acteuren 
dann um Santesministère eng Entschee-
dung ze treffen déi den Zougang zum 
Beruff vum Psychotherapeut jeeweils 
autoriséiert oder refuséiert.III 

De Psychotherapeut exerzéiert säi Beruff 
autonom, a verflicht sech och säi Wëssen 

Juristesche Kader a Remboursement: Psychiater, 
Psychologen a Psychotherapeute – d’Saga geet weider

um neiste Stand ze halen a seng Pa-
tienten eventuell op aner Fachleit wéider-
zeleede wann de Besoin do ass.IV    
Trotzdeem, an dëst am Géigesaz zum po-
puläre Glawen, huet dëst Gesetz, usech, 
keng Ënnerstëtzung a kee Rembourse-
ment fir psychotherapeutesch Servicer 
agefouert.

II. Wéi geséit daat dann elo mam 
Remboursement zu Lëtzebuerg aus?

- Fir Psychiateren :  

Am Hibléck op de Status vum Psychiater 
als Fachmedeziner ënnerleien d’Servicer 
vun engem Psychiater der Nomencla-
ture, dat heescht, datt Tarificatioun an de 
Remboursement vun der Caisse Natio-
nale de santé (CNS) gereegelt sinn. V  Esou 
gi fir Consultatioun bei engem Psychia-
ter em 88% fir Erwuessener, an 100% fir 
Kanner rembourséiert. 

- Fir Psychotherapeuten: 

Wéinst der Tatsaach datt d’Gesetz vum 
14. Juli 2015 och de Code de la sécurité 
sociale geännert huet, an den Punkt 13 
am Artikel 61 Paragraf 2 bäigesat gouf, 
huet d’Relatioun tëscht Gesondheetsver-
sécherung a Psychotherapeute missen 
definéiert ginn. Doweinst misste schrëft-
lech Accorden tëscht der CNS an de repre-
sentativenBeruffsgruppen ofgeschloss 
ginn - hei representéiert ‘‘Fédération des 
associations representant des psycho-
thérapeutes au Grand-Duché de Luxem-
bourg’’ (FAPSYLUX) d’Psychotherapeuten 

zu Lëtzebuerg. D’Verhandlungen tëscht 
dësen zwee Gespréichspartner, a Presenz 
vum Collège Médical, hunn 6 Méint ge-
dauert, ouni Erfolleg. VI

Et ass also gewosst, dass een Ofkommes 
tëscht der CNS an der FAPSYLUX feelt, 
soudass och d’Generalinspektioun 
vun der Sozialversécherung d’Ges-
préichspartner aberuff huet fir als Media-
teur z’agéieren. VII

 
De Vermëttler,  deen den 1. Oktober 2018 
ernannt gouf, hat dräi Méint Zäit fir 
d’Parteien ze versönen. Aus Mangel un 
engem Accord iwwer déi obligatoresch 
konventionell Bestëmmungen, gouf en 
procès-verbal de non-conciliation vum 
Vermëttler den 31. Dezember 2018 aus-
geschaft.  VIII  
 
Laut dem Artikel 70 Paragraf 2, alinéa 
2 vum Code de la Sécurité sociale, sinn 
déi obligatoresch Bestëmmunge vum 
Ofkommes duerch groussherzoglecht 
Reglement fixéiert ginn, e Projet den viru 
kuerzem dem Staatsrot virgeluecht gouf.   
De 17. November 2020 huet de Staatsrot 
en zimlech negativen Avis iwwer de Pro-
jet vum groussherzogleche Reglement 
erausginn, deen d’Bezéiungen tëscht der 
CNS an der FAPSYLUX reguléiert. IX  
De Staatsrot kritiséiert, datt d’Autonomie 
vun de Psychotherapeuten durch de Ré-
glement Grand-Ducal géing beschränkt 
ginn. Déi genannte Restriktioune iwwer-
schreiden de legale Kader, dee vum 
Gesetz vum 14. Juli 2015 ausgeschafft 
gouf.X  
Laut dem Réglement Grand-Ducal misste 
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Patienten an éischter Linn als alleréischt 
bei ee Generalist goen, deen een dann op 
een Psychotherapeut referéiert. Wéi ké-
int ee Psychotherapeut  esou dann eng 
gewëssen Autonomie genéissen wann 
den Zougang zu senge Servicer limitéiert 
géing ginn?  
 
Et ass aktuell gewosst, datt d’FAPSYLUX 
an d’CNS a Verhandlunge sinn iwwer 
eng méiglech Konventioun. D’Diskus-
sioune schéngen op der No-
menclature ze hänken, an dëst 
wärendems d’Tariffer nach ëm-
mer net ofgeschwat goufen.
Also bleift d’Zukunft a Froe Rem-
boursement vu psychothera-
peutesche Servicer onsécher... 
D’Jonk Sozialiste begréissen d’Ge-
setz vum 14. Juli 2015 a bedaue-
ren awer d’schleefe vum aktuelle 
Prozess an de Mangel u Conci-
liatiounen tëscht de Gespréichspartner, 
an Zäite wou d’mental Gesondheets-
problemer ëmmer méi zouhuelen. 

- Fir Psychologen :   

Leider existéiert kee legale Kader fir Psy-
chologen zu Lëtzebuerg, mat Ausnam 
vu Psychologen aus dem CPOS, SEPAS 
asw.   

Am aktuellen Zoustand schéngt et e 
grousse Meenungsënnerscheed ze ginn, 
wat de Besoin u legale Kader fir Psycho-
logen zu Lëtzebuerg ugeet, an och, virun 
allem, wat méiglech Remboursementer 
fir hir Servicer ugeet. 

Engersäits kéint een automateschen a 
large Remboursement vun de psycho-
logesche Servicer den Budget ronderëm 
d’Betreiung an de Remboursement vu 
schwéiere mentalen a neurologesche 
Gesondheetspathologien negative bea-
fléissen em déi de Psychiater sech als 
Fachmediziner bekëmmert.
De Remboursement vu psychologesche 
Servicer hätt leider och kee richtegen Im-
pakt op d’Entlaaschtung vun de Psychia-
teren an de Manktem u Psychiateren zu 
Lëtzebuerg. 

Anerersäits, kann een och net zouloossen 
dat d’Servicer vu Psychologen net rem-
bourséiert ginn, wann déi tëscht 70.-€ 
an 145.-€ d’Stonn kaschte kënnen an eng 
Therapie periodesch ass an iwwert Méint 
oder Joren dauere kann. Esou eng Zomm 
kann ee richtegt Hindernis fir d’Sich no 
Hëllef a Betreiung duerstellen an dréit 
nëmmen zur Stigmatiséierung an Tabui-
séierung vun de mentale Gesondheets-
problemer béi. 

Wärend d’Meenungen divergent sinn 
tëscht de verschiddene Gespréichspartner 
bedauere mir Jonk Sozialisten de 
Manktem u sou engem legale Kader a 

fuerderen d’Aféierung vun engem Projet 
de loi, deen de Beruff vum Psycholog ers-
tellt , wéi d’Gesetz vum 14. Juli 2015, dëst 
a Verhandlungen tëscht Gesondheets-
versécherung an der Société Luxem-
bourgeoise de Psychologie (SLP). 

D’ Jonk Sozialisten sinn der Meenung 
dat dëst déi bescht Initiativ ass fir eng 
Zukunft wou psychologesch Betreiung 
net nëmmen unerkannt gëtt, mee och 

deels rembourséiert gëtt. Dëst zemools 
mam Hibléck op de Fakt dat psycho-
logesch Hëllef eng Hëllef fir Alldagssi-
tuatiounen ass, esou wei implizitt vum 
Gesetz vum 14. Juli 2015 definéiert.  

III. De Pflegesystem vum ONE : ee 
gudden Zukunftsmodell? 

Den Office National de l’Enfance (ONE), 
deen duerch ee Gesetz vum 16. Dezember 
2008 ënner dem Educatiounsministère 
gegrënnt gouf, bitt e finanzielle Bäitrag 
vu bal 80% un fir Therapie-Sessiounen.XI 
Dës Méiglechkeet ass geduecht fir de Kan-
ner, Jugendlechen a jonken Erwuessenen 
tëscht 0 a 27 Joer kënnen eng abordabel 
an néideg Therapie z’erméiglechen.XII 

   
Fir vun esou enger Betreiung kënnen 
ze profitéieren, muss de Patient sech 
op e Psycholog oder Psycholog-Psy-
chotherapeut bezéien, deen eng Ufro 
fir d’Betreiung vum Patient muss un 
den ONE formuléieren. Dës Ënnerstët-
zungsufro muss, ënner annerem, eng 
Diagnos vum Patient, d’Unzuel vun de 
Sessiounen, souwéi d’Ursaache vun 
der Ufro fir d’ Ënnerstëtzung enthaalen.
 
No sou enger Ufro ass et um ONE esou 
eng Ofdeckung z’accordéieren oder ze re-
fuséieren. D’Grënn fir ee Refus, wärend se 
zimmlech rar bleiwen, dréinen sech dacks 
ronderëm de Fakt datt e SePAS oder SPOS 
oder en aneren Hëllef-Zentrum an der 
Géigend existéiert and gratis Betreiung 
ubitt. Esou kënnen Ufroe fir Ënnerstët-
zung méi dacks refuséiert gi fir jonk Leit, 
déi am Zentrum oder am Süde vum Land 
wunnen, wéi déi wou am Norden, Osten 
oder am Weste vum Land wunnen. 

Déi Prise en Charge ass ganz favorabel 
fir de Patient wärend maximal ee nid-
derege finanzielle Bäitrag pro Sessioun 
vum Patient, respektiv vun den Elte-
ren, erfuerdert gëtt, am Verglach zu de 

puer Honnerte vun Euro pro Sessioun.

Den ONE plädéiert fir subjektiv Pflegede-
cisiounen a mécht domat eng Fall-fir-Fall 
Analyse fir d’Betreiung z’acceptéieren 
oder ze refuséieren.  Jiddwerfalls schéngt 
de Pflegesystem vum ONE ouni grouss 
Problemer gutt ze fonctionéieren. 
Mir Jonk Sozialiste sinn der Meenung dat 
ee Pflegesystem fir mental Gesondheets-
problemer fir Erwuessener, deen sech, 

ënner anerem, op d’Prinzippien 
vum ONE baséiert - wéi d’Faculté 
contributive vun der Persoun, de 
Besoin un Betreiung, d’Unzuel un 
néidege Seancen, d’geographesch 
Proximitéit zu de Strukturen déi 
gratis/ abordabel Betreiung er-
méiglechen, de Prinzip vun der 
Autonomie vum Psycholog a 
Psychotherapeut, deen de Patient 
direkt kontaktéiere kann asw, - fa-

vorabel wier fir eng gutt Mëtt ze fannen. 
Esou kéint ee subjektive Remboursement 
erméiglecht ginn an eng Autonomie erla-
ben, wéi och eng Fall-fir-Fall Analyse vun 
de Patienten ze maachen déi eng Thera-
pie bräichten oder och nëmmen eng Be-
treiung an Alldagssituatiounen.  

IV. Conclusioun 

Mental Gesondheet ass e wichtegen Deel 
vum Wuelbefanne vum Mënsch. Et ass e 
Schlësseldeterminant vun der gesamter 
Gesondheet vun all Bierger. Tatsächlech 
ass eng global national Strategie déi 
eenzeg koordinéiert Äntwert op eng Plo 
déi quasi eis all betrëfft. 

Mir Jonk Sozialiste fuerderen d’Mise en 
place vun engem legale Kader fir Psycho-
logen esou wéi eng besser Kooperatioun 
fir eng Léisung ze fannen um Niveau 
vum Remboursement vu Psychologen 
a Psychotherapeuten. Dëst wäert den 
eendeitegen Effekt hunn de Wee fir eng 
Entstigmatiséierung vum Beruff an och 
vun der psychologescher Betreiung fir a 
Richtung vun engem gesonde Geescht 
an engem gesonde Kierper ze goen.

Déi Jonk Sozialiste fuerderen d’Grënnung 
vun engem Pflegesystem fir Psycho-
logen a Psychotherapeute den sech op 
den existente Pflegesystem an der Prise 
en Charge vum ONE , baséiert, ee Sys-
tem deen zënter 2008 gudd fonctionéiert. 
Esou wier net nëmmen d’Autonomie vun 
de betraffene Beruffer respektéiert, awer 
och d’Gestioun vu psychesche Gesond-
heetsproblemer fir all d’Bierger a Nout 
erméiglecht.  

Mir fuerderen d’Mise en Place vun 
engem legale Kader fir Psychologen 
esou wéi eng besser Kooperatioun 

fir eng Léisung ze fannen um 
Niveau vum Remboursement vu 

Psychologen a Psychotherapeuten.



D’Pénurie un Personal am Secteur vun der 
mentaler Gesondheet
Wärend dëser Pandemie dréint sech 
villes ëm eis physesch Gesondheet, 
obwuel déi aktuell Situatioun och eng 
immens Belaaschtung fir eis psychescht 
Wuelbefanne ass. Do kënnt virun allem 
eppes zum Virschäi wat laangfristeg 
zu engem grousse Problem ka ginn: de 
grousse Mangel un Aarbechtskräften 
um Terrain vun der mentaler Gesondheet 
zu Lëtzebuerg. Dobäi gëllt ze betounen 
dass dëse Manktem scho viru Mäerz 
2020 bekannt war, mee duerch déi ak-
tuell Situatioun huet sech dee wuel nach 
méi verstäerkt. Wärend dëser Pandemie 
dréint sech villes ëm eis physesch Ge-
sondheet, obwuel déi aktuell Situatioun 
och eng immens Belaaschtung fir eis 
psychescht Wuelbefanne ass. Do kënnt 
virun allem eppes zum Virschäi wat 
laangfristeg zu engem grousse Problem 
ka ginn: de grousse Mangel un Aar-
bechtskräften um Terrain vun der men-
taler Gesondheet zu Lëtzebuerg. Dobäi 
gëllt ze betounen dass dëse Manktem 
scho viru Mäerz 2020 bekannt war, mee 
duerch déi aktuell Situatioun huet sech 
dee wuel nach méi verstäerkt. Eng Etüd 
vun der Mme. LAIR-HILLION fir de Ge-
sondheetsministère souwéi d’Direktioun 
vun der SantéI  huet 2019 schonn op déi 
dramatesch Situatioun wat Personal am 
Gesondheetssecteur betrëfft higewisen. 
Et ass also gewosst dass et zu Lëtze-
buerg allgemeng un Personal an deem 
Secteur feelt, woubäi verschidde Beruffer 
méi staark betraff si wéi anerer, dozou 
zielen och d’Beruffer ronderëm d’mental 
Gesondheet.80% vun deenen am Mo-
ment aktive Psychiatere wäerten an dee-
nen nächste 15 Joer an d’Pensioun goen.

Am alarmantsten ass d’Situatioun bei de 
Psychiateren : den Altersduerchschnëtt 
vu Psychiateren hei am Land läit ak-
tuell bei ronn 54 Joer.II Dëst bedeit, dass 
an deenen nächste 15 Joer 80% vun 
deenen am Moment aktive Psychiate-
ren an d’PensiounIII wäerte goen. Wéinst 
dem steigende Besoin un psychescher 
Hëllef mussen elo souguer pensio-
néiert Psychiateren asprangenIV. An de 
lëschte Jore goufen ëmmer just déi Psy-
chiateren déi a Pensioun gaange sinn 
ersat, wat awer elo mat der wuessender 
Bevëlkerung an och der aktueller Situa-
tioun sécher net méi duer goe wäert.V

Dobäi kennt, dass zu Lëtzebuerg virun 
allem och de Beräich vun der Pedopsy-
chiatrie (Kannerpsychiatrie) betraff 
ass. Et feelt un Pedopsychiateren an 
och PedopsychologeVI woubäi virun 
allem och d’Kanner mental Schwie-
regkeeten an der aktueller Situatioun 
hunnVII. Iwwregens entwéckelen sech 
iwwert déi lescht Jore ëmmer méi men-
tal Krankheeten a méi fréiem AlterVIII, 
wat mat sech bréngt dass d’Personal 

an der Pedopsychiatrie och gefrot ass. 
D’Situatioun bezüglech vu Psychiateren 
ass also kritesch, mee net nëmmen si 
sinn betraff. Nieft hinne spillen d’Psycho-
logen, d’Psychotherapeuten  a grad esou 
d’Infirmieren an d’Infirmièrë psychia-
triques eng wichteg Roll. Virun allem dës 
spezialiséiert Infirmieren an Infirmièrë 
si ganz rar um lëtzebuergeschen Aar-
bechtsmaartIX.  De Manktem un Psychia-
tere manifestéiert sech nach méi kloer 
wann een d’Unzuel vu Psychiateren, 
Psychotherapeuten an och Psychologen 
zu Lëtzebuerg vergläicht. 

D‘Société Luxembourgeoise de Psycho-
logie (SLP) zielt méi wéi 400 Fachleit op, 
dorënner 150 Psychotherapeute woubäi 
nëmmen 138 Psychiatere beim Collège 
médical gemellt sinnX,  vun deenen eng 
Réi schonns pensionéiert sinnXI. 

I. D’Situatioun an den ënner-
schiddleche Strukturen

1. D‘Privatpraxissen: 

Wat privat Praxisse betrëfft, manifes-
téiert sech do de Manktem un Psychia-
teren ëmmer méi, obwuel ongeféier 
d’Hallschent vun de Psychiateren zu 
Lëtzebuerg an Privatpraxisse schaffenXII. 
Déi grouss Demande hänkt méigle-
cherweis och domat zesummen dass 
Patiente léiwer Psychiatere consultéiere 
well déi am Géigesaz zu de Psycho-
logen a Psychotherapeute vun der Kran-
kekeess rembourséiert ginn.

2. De Spidolssecteur:
 
Wat d’Situatioun an de Spideeler betrëf-
ft, si virun allem si vun dësem Defizit 
betraff. Dëst hänkt mat der extremer 
Aarbechtsbelaaschtung duerch déi vill 
Bereetschaftsdéngschter a Garden ze-
summen. Donieft gëtt et awer och ëm-
mer méi schwéier fir Infirmieren an Infir-
mièrë psychatriques, déi spezifesch dofir 
geschoult si fir Patienten ze betreien déi 
mental net sou stabil sinn, ze fannen.
 
3. D’extraspideelesch Psychatrië: 
 
 U leschter Stell bidden dann extraspidee-
lesch Psychiatrië verschidde Servicer an 
Aktivitéite fir Betraffener un (« Liewen 
dobaussen » am Norden, « RéseauPsy » 
am Süden an der Ligue am Zentrum). 
Dës ASBL’en bidden, gréisstendeels ouni 
Käschten, Berodungsstelle un wou Be-
traffener Rendezvous’en bei Psychiater, 
Psychologen oder Psychotherapeute 
kréien, gläichzäiteg ginn och thera-
peutesch oder kënschtleresch Aktivi-
téite souwéi ee Service d’information et de 
prevention offréiert. Donieft stellen si och 
Wunnméiglechkeeten zur Verfügung, 
wou Patienten direkt a Wunnengen oder 
a Foyere betreit ginn, a just fir Käschte 
wéi Loyer etc. mussen opkommen. 
Des Servicer sinn immens wichteg fir 
d’Betreiung vu Patienten, an dat virun 
allem fir Léit, déi sech selwer keng 
Hëllef leeschte kennen, vue dass just 
d’Consultatioune vu Psychiatere vun der 
Krankekeess rembourséiert ginn. Dobäi 



weisen etlech Etüden dass Léit mat fi-
nanzielle Probleemer méi oft betraff si 
vu mentale KrankheetenXIII. Leider ass 
d’Situatioun fir des ASBL’en, déi finanziell 
deels vum Ministère de la Santé an deels 
vun der CNS ënnerstëtzt ginn, net vill 
besser wéi am Praxis- a Spidolsberäich. 
Eng grouss Demande fir des wichteg Ser-
vicer besteet ëmmer. Een anere wichte-
gen Aspekt ass, dass des ASBL’en och den 
Defizit un Psychiateren ze spiere kréien, 
vu dass d’Psychiateren nom Degréë vun 
de Staatsbeamtesecteur bezuelt ginn, 
verdénge sinn an dësen ASBL’en manner, 
si gi wéi Dokteren ouni Spezialiséierung 
unerkannt a bezuelt (carrière du méde-
cin généraliste de l’Etat)XIV. Et ass also 
däitlech méi attraktiv am privaten oder 
am Spidolssec-
teur als Psychia-
ter ze schaffen, 
sou bléift och 
d’Rekrutement 
vu Psychiate-
ren nieft dem 
ganze Mangel u 
Personal nach 
méi schwéier. 
Dozou kennt, 
dass um Terrain vun der extraspidee-
lescher Psychiatrie grad wéi an de 
Spideeler, d’Demande un Infirmieren an 
Infirmièrë psychatriques present ass. 

II. Conclusioun
 
Als Fazit kann ee soen dass eng struk-
turell Pénurie an deene genannte Struk-
ture besteet, virun allem bei de Psychia-
teren. Eis mental Gesondheet ass genau 
esou wichteg wéi eis physesch Gesond-
heet an um Terrain ginn ëmmer nei Aar-
bechtskräfte gesicht. Dëse Besoin war 

virun der aktueller Pandemie schonn do 
an dee schéngt sech elo nach ze vergréis-
seren. Et mussen elo Mesurë geholl gi fir 
géint des Penurie fir ze goen ! 

Dofir fuerdere mir als Jonk Sozialisten:

Als alleréischt dass d’Aarbechtskondi-
tiounen um Terrain verbessert ginn, wéi 
d’Iwwerstonnen an déi vill Garden a Be-
reetschaftsdengschter. D’Psychiatere 
musse beispillsweis Garden iwwerhue-
len, ouni iwwerhaapt dozou verflicht ze 
sinn, mee aus rengem Manktem un Per-
sonal. Géing et méi Personal ginn, kéin-
ten si entlaascht ginn a soumat des Aar-
bechtskonditioune verbessert ginn. 
De Beruff vum Psychiater muss, am Be-

zuch zu der Aarbecht wou si leeschten 
an och wat hire Salaire betrëfft, reva-
loriséiert ginn. Eng Revalorisatioun 
vun hirer Nomenclature ass néideg, si 
gehéieren zu deene Spezialiste wou 
am mannste verdéngen, obwuel hier 
Aarbecht a Behandlung an der Reegel 
vill méi Zäit an Usproch hëlt. Hier Aar-
becht ass grad esou intensiv an d’Be-
handlunge grad esou effektiv wéi déi 
an der technescher Apparatemedizin.  
Dann hänkt d’Akzeptanz an d’Sensibili-
séierung vu mentale Krankheete souwéi 
de Beruffer um Terrain och mat der At-

traktivitéit vun dëse Beruffer zesummen. 
Esou kéint och de Beruff vum Infirmier 
an der Infirmière psychiatrique méi at-
traktiv ginn. D‘Stigmatiséiere vun der 
mentaler Gesondheet an dem Duerstelle 
vun de Psychiatrien als “Geckenhaus”, 
souwéi all aner ofwäertend Bezeech-
nung am Zesummenhang mat der 
mentaler Gesondheet, muss definitiv 
een Enn gesat ginn. Dowéinst ass d‘Sen-
sibiliséierung och ee wichtegt Schlës-
selwuert fir des Penurie unzegoen. 

Een anere wichtege Facteur spillt op alle 
Fall d’Ausbildungsméiglechkeet hei zu 
Lëtzebuerg. De Psychologie- souwéi de 
Psychotherapiemaster ginn op der Uni.lu 
ugebueden. Wat elo d’Psychiaterausbil-

dung betrëfft, kann 
hei zu Lëtzebuerg 
elo neierdéngs ee 
Bachelor a Medezin 
ofgeschloss ginn, 
mee fir de Master 
muss een egal wéi 
dono an d’Aus-
land fir d’Spe-
zialiséierung ze 
maachen. De Mede-

zinstudium mat Psychiatrie als Spezia-
liséierung misst och hei zu Lëtzebuerg 
agefouert ginn. Dëst kéint dozou bäidroe 
méi Personal an dem Secteur ze schafen.  

U leschter Stell, muss de Finanzement 
vun der extraspideelescher Psychiatrie 
iwwerduecht gi fir hinnen, hirer Wichteg-
keet entspriechend, méi Méiglechkeeten 
ze ginn an domat des wichteg gratis Ser-
vicer ze fuerderen an ze stäerken D‘Psy-
chiatere sollen an dëse Strukturen och 
dee Salaire kréien, deen hirer Spezialisa-
tioun gerecht ass
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Dem Duerstelle vun de Psychiatrien als 

“Geckenhaus”, souwéi all aner ofwäertend 

Bezeechnung am Zesummenhang mat der 

mentaler Gesondheet, muss een Enn gesat ginn



An eiser haiteger, schnelllieweger Ge-
sellschaft, wou héijen Erwaardungs-, 
Leeschtungs a Konkurrenzdrock 
op der Dagesuerdnung stinn, ass 
den Impakt ob déi mental Gesond-
heet vun de Jonken extrem grouss.

Der Weltgesondheetsorganisatioun 
(WHO) no, leiden weltwäit 10-20 % 
vun de Kanner a Jugendlechen u psy-
cheschen Erkrankungen. D’Hallschent 
vun dësen Erkrankunge fänken dobäi 
schonns am Alter vu 14 Joer un. An 
de Suizid ass déi drëtt meeschten 
Doudesursaach bei de Jugen-
dlechen tëscht 15 a 19 Joer.I 

Dass déi Jonk extreme mentale Be-
laaschtungen ausgesat sinn, weist 
sech och hei zu Lëtzebuerg.  Eng 
Etüde vum Kanner-Jugendtelefon 
stellt fest, dass zënter dem Joer 2019 
d’Zuele vun den Uriff a Relatioun mat 
Angscht a Suerg (2019: 13 an 2020: 27), 
mat Depressioun (2019: 14 an 2020: 
33), mat Einsamkeet (2019: 5 an 2020: 
8 ) oder selbstverletzendem Verhalen 
(2019: 3 an 2020: 12) eropgaange sinn.Ii

D’Ursaache vun dëse Belaasch-
tunge kennen zuelräich sinn, 
z.B. d’Bewäertung an der Schoul, 
oder d’Angscht net ze reusséie-
ren an kee gudden Ofschloss ze 
kréien. Gläichzäiteg féieren Digita-
liséierung an d’sozial Netzwierker 
dozou, dass ee vill mat Noriichten 
a Fake-News konfrontéiert ass, déi 
ee selwer muss verschaffe kënnen. 
Et muss ee permanent erreechbar 
sinn, et gëtt ee mat Cyber-Mob-
bing konfrontéiert, et vergläicht een 
sech duerch d’sozial Medien nach 
méi mat anere Leit an et freet een 
sech oft wat déi vun engem denken.

Zousätzlech zu dësen En-
twécklunge kommen och nach aner 
Zukunftsängschte. De Klimawandel 
dee vun der Politik nach net adequat 
ugaange gëtt, d’Suerg spéiderhin 
eng abordabel Wunneng ze fannen, 
ee sech verännerenden Aarbechts-
marché oder och d’Suerg dës Coro-
na-Kris z’iwwerstoe sinn Ëmstänn, 
déi mëttlerweil all Jonke beaflossen. 

I. Corona-Pandemie an hier Folgen

D’Corona-Kris huet d’Zukunft vun de 
Jugendlechen nach méi onsécher ge-
maach. Déi international Aarbecht-
sorganisatioun (ILO) warnt, dass sech 
méi schlecht Aarbechtschancen 
aus Faillitte vun Entreprisen, duerch 
Ënnerbriechungen an der Bildung 
an Ausbildung an duerch ee Réck-
gang vun der Wirtschaftsleesch-

tung, fir déi Jonk kënnen erginnIII. Wann 
een elo nach d’Jugendaarbechtslose-
gkeet vun November 2020 zu Lëtze-
buerg ukuckt, kann engem scho 
mulmeg ginn, déi louch bei 21,5%IV. 

Déi mental Belaaschtung betrëfft 
d’Kanner deemno genau esou wéi déi 
Erwuessen. Déi stänneg Präsens vu 
beonrouegenden Noriichten, souwéi 
Angscht a Krisenzoustänn hu misse 
kenne veraarbecht ginn. Hei orientéieren 
sech d’Kanner oft un de Reaktioune vun 
hiren Elteren, déi selwer och musse mat 
Ongewëssheeten an Ängschte kennen 
ëmgoen. Mee virun allem fir méi jonk 
Kanner war de Lockdown an déi domat 
verbonnen Tatsaach och keng Kolleegen 
an aner Familljememberen ze gesinn 
nach méi schlëmm, well et bei hinne 
méi laang gedauert huet, bis si richteg 
verstanen hunn, wat eigentlech geschitt.

De Kanner hire normalen Alldag, wéi dee 
vun eis all, ass komplett op d’Kopp ges-
tallt ginn. D’Fräizäit vun de Kanner misst 
komplett nei gestalt ginn, well d’Spor-
taktivitéite laang net accessibel waren, 
d’Spillplaze laang zou waren an et net 
einfach war, Kolleegen a Frënn kënnen 
ze gesinn. Grad des sozial Kontakter, de 
géigesäitegen Austausch an den Zesum-
menhalt, déi déi normal Entwécklung vun 
de Jonken ausmaachen, wiere wichteg 
gewiergt, fir kennen d’Ëmstänn vun der 
Pandemie ze verschaffen. Souguer wann 
een sech mat Kolleege getraff huet, war 
een der stänneger Suerg ausgesat, krank 
ze ginn an eventuell e Familljemember 
unzestiechen an domat eng Gefor fir 

anerer duerzestellen. Mat dëser Diskre-
panz tëscht wëllen erausgoen a Frënn 
gesinn, säi gewinnten Alldag erliewen a 
sollen doheem bleiwen an d’sozial Kon-
takter op dat Néidegst aschränke konnte 
vill Jugendlecher net einfach ëmgoen.

Wichteg ass, dass elo och d’Enseignanten 
an d’Professeren sech mam Wuelbe-
fanne vun hire Schüler befaassen, a 
wisou och d’Politik elo hier Méiglech-
keete notze muss, fir déi mental Ge-
sondheet vun de jonke Leit ze stäerken. 
Aus dësem Grond hunn mir als 
Jonk Sozialisten och folgend Pro-
posen ausgeschafft: 

 – Home-Schooling an d’Konsequenzen

D’Schoulliewen huet fir d’Schüler kom-
plett geännert. Wou d’Schoul laang zou 
war, hunn d’Kanner missen doheem 
léieren, waren deelweis net gutt connec-
téiert, konnten net ëmmer no Hëllef 
froen an haten och bal keng Méiglech-
keeten hier Klassekomeroden erëmze-
gesinn. Verschidde Schüler missten 
eleng mat hire schoulesche Schwiereg-
keeten eens ginn oder hate bei der Ren-
trée Réckstänn, déi elo mussen opgeholl 
ginn. Eng rezent Studie vun der Uni.
lu weist, dass wéinst dësen Erfarun-
gen, vill Schüler méi onglécklech am 
Lock-Down waren, wéi virun dësemV. 
Och wann d’Schoulliewen elo nees uge-
faangen huet, ass och do de Virus per-
manent present. Et muss ee sech u nei 
Reegelen upassen an et ass een nach 
ëmmer Onsécherheeten a méigleche 
Changementer an der Schoul ausgesat. 

Mental Gesondheet bei de Kanner a Jugendlechen
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D’JSL fuerdert dofir, dass all Schüler e 
Recht op eng Platz an engem Online-Ap-
pui huet. Den Appui bzw. d’Nohëllef, 
wou an der Schoul ugebuede gëtt, soll 
an Zäite vum Home-Schooling  digi-
tal ofgehale ginn. Sou 
kënnen d’Schüler Re-
tarden opschaffen an 
erëm Uschloss fannen. 
 
Am Home-Schooling 
geet och d’Relatioun 
tëschent de Schüler 
a Professeren ëmmer 
méi verluer, wat et de 
Schüler och net einfach 
mëscht en oppent Ouer ze fannen. Dowé-
inst muss de Schüler erkläert ginn, wou si 
bei Problemer Hëllef fannen. D’Aféierung 
vun engem komplett digitale Service, 
deen sech op d’Problemer vun de Schüler 
konzentréiert an hinnen och nolausch-
tert, ass dowéinst absolut noutwenneg.  

 – Präventioun an Informatioun (Mental 
Health App)

Déi Jonk brauchen déi néideg Informa-
tioune wou se Hëllef fannen a wéi se mat 
mentale Problemer kënnen ëmgoen. Dofir 
proposéiere mir Jonk Sozialisten eng App 
déi Jugendlecher genuch zum Thema 
Mental Gesondheet informéiert a hinnen 
och hëlleft. Dës App géing vum Ministère, 
zesumme mat den Acteure vum Terrain, 
entwéckelt ginn. D’Zil dovu wier et, alle-
guerten déi wichteg Komponenten zum 
Thema mental Gesondheet mateneen ze 
vereenegen. Sou soll d’App opklären, wou 
een sech bei eventuelle Problemer melle 
kann (SOS Détresse, KannerJugendTele-
fon, asw.) a wou d’Ulafstelle bei mentale 
Problemer an der Schoul virzefanne sinn. 

Niewebäi solle Selbsttester ugebuede ginn, 
sou wéi um Site prevention-depression.lu. 
Sou kënnen d’Schüler selwer erkënnen 
op se Hëllef brauchen oder eventuell eng 
psychologesch Stéierung kéinten hunn. 

Esou gëtt de Schüler eng iwwersiicht-
lech Plattform ugebueden, wou si déi 
néideg Hëllef fannen, falls si mental 
Problemer hunn. Duerch anonymiséiert 
E-Formulairë kéinten d’Schoule den 
allgemenge mentale Gesondheetszous-
tand vun hire Schüler erfaassen an 
op eventuell Opfällegkeete reagéieren. 

 – Problemer erkennen an ugoen (Men-
tal-Health-Formatioun)

D’Thematik vun der mentaler Gesond-
heet muss awer och e feste Bestanddeel 
an der initialer Formatioun vum En-
seignant ginn. Fir präventiv kennen ze 
handelen, gëllt et Unzeeche vu mentaler 
Instabilitéit richteg ze déiten an ze inter-
pretéieren. Aus deem Grond fuerdert d’JSL 
d’Aféierung vun enger obligatorescher 

„Mental-Health-Formatioun“, déi d`Ensei-
gnantë méi sensibiliséieren an opkläre 
sollen. D’Iddi heibäi ass, dass si d’Verhale 
vu Schüler, mat Bezuch op mentaler Ge-
sondheet, richteg déiten an esou präven-

tiv handele kënnen, mee och wéi een dat 
Thema mat de Schüler beschwätze kann.

 – Mental Gesondheet thematiséieren 
(Workshop a Methodenkoffer)

Deen mat Ofstand gréisste Problem stellt 
nämlech  den Tabu duer. Dëse gëllt et 
ze briechen fir  endlech oppen iwwert 
mental Gesondheet ze schwätzen. Mir 
proposéieren dofir d’Aféiere vun en-
gem Workshop am Secondaire, wéi en 
schonns vun der ALEP (Association luxem-
bourgeoise des étudiants en psychologie) 
ausgeschafft gëtt, deen d’Thema mental 
Gesondheet a psychesch Erkrankunge 
vollëmfänglech thematiséiert. Dëse 
Workshop soll dozou bäidroen sech der 
Wichtegkeet vun der mentaler Gesond-
heet bewosst ze ginn an d’Unzeeche 
vu mentalen Erkrankunge z’erkennen.

Fir d‘Grondschoul soll den Educatiouns-
ministère zesummen mam Gesondheets-
ministère e Methodenkoffer erstellen, 
deen den Enseignanten erméigleche soll 
d‘Thema Mental Gesondheet op eng spil-
leresch Aart a Weis och fir Kanner am 
klengen Alter verständlech ze maachen.

 – Sensibiliséierung an Ent-Tabui-
séierung (Mental Health Dag an In-
formatiounscours)

Aner Approchë mussen awer gläichzäiteg 
genotzt ginn, fir datt dës Tabue komplett 
verschwannen. Mental Gesondheet muss 
ëffentlech vill méi ugeschwat ginn, sou-
dass d’Kanner gesinn, dass och jidderee 
vu mentale Problemer ka betraff sinn. 
 
An de Schoule muss d’psychesch Ge-
sondheet vill méi ugeschwat ginn, an 
dat mat engem Mental-Health-Dag. Hei 
kënne, wéi beim Informatiounsdag vun 
der Arméi, extern Acteure vun der men-
taler Gesondheet an d’Schoule kommen 
a mat Informatiounsstänn de Schüler 
weisen, wou se Hëllef kënne fannen. 
 
En Informatiounscours, a Connectioun 
mat dem schonn erwäänten Workshop 
soll d’mental Gesondheet kloer an de 
Virdergrond stellen an de Schüler weise 

wou si och an de Schoulstrukturen Hëllef 
kënne fannen. Dëst soll och de Schüler 
d’Bild vermëttelen, dass zu all Moment 
a Situatioun eng Persoun do ass, wou si 
sech uvertraue kënnen. De Schüler muss 

vun Ufank un kloer ge-
maach ginn, dass de 
SEPAS eng schoulesch 
Ariichtung ass, déi ee 
net fäerte muss ze be-
trieden. Duerch wei-
der Opklärung soll den 
Tabu ronderëm dem 
SEPAS a senge Ser-
vicer gebrach ginnvi. 
D’Schüler sollen och mat 

de Gesiichter vun deene Persoune wou am 
SEPAS schaffe vertraut gemaach ginn. 
 
De SEPAS sollt dofir awer nei opgestallt 
ginn, well d’Schüler do oft net déi Hëllef 
kréien déi se brauchen. De SEPAS sollt 
virun allem bei der Orientatiounsfro a bei 
Konflikter mat anere Persounen hëllefen 
an eng generell Berodungsstell sinn. Do-
géint soll awer en externe Schoulpsycho-
log dofir do sinn, fir kënnen de Schüler bei 
hire mentale Problemer ze hëllefen.

 – Schoulpsycholog als wichteg Instanz

Schoulpsycholog als wichteg Instanz 
Mir plädéieren och fir d’Aféierung vun 
engem Schoulpsycholog, dee wärend de 
Schoulzäiten disponibel ass (vgl. Schoul-
dokter). Et soll heibäi ganz kloer keng 
Flicht sinn, dësen an Usproch ze huelen. 
 
Wéi schonn an der leschter Fuerderung 
ugedeit, soll de Schüler vum éischten Dag 
un kloer gemaach kréien, dass esou eng 
Persoun do ass an hinnen nolauschtert.

II. Conclusioun

Déi momentan immens Aschnëtter an 
eist privat Liewen, déi hoffentlech gläich 
un en Enn kommen, sinn, wéi den Om-
budsmann vun de Kanner a Jugendle-
cher sot, en “schläichenden Trauma” 
dee sech iwwer eng laang Zäit , de Jon-
ke vill Energie kascht a sech domat op 
de mentalen Zoustand vun de Kanner 
a Jugendlechen negativ auswierktVII. 
 
Et muss dowéinst besonnesch ob 
déi mental Gesondheet vun de Kan-
ner a Jugendlechen opgepasst ginn, 
andeems een d’Thema enttabuiséiert 
an de Jonken d’Méiglechkeet gëtt, sech 
domat kennen auserneenzesetzen. 
 
D’Kanner, Schüler a Studenten dierfen op 
kee Fall negligéiert ginn, scho guer net 
wärend enger globaler Pandemie an do-
fir mussen hinne verschidde Méiglech-
keeten, sech Gehéier ze verschafen, 
gebueden an och duerchgesat ginn!

D’Kanner, Schüler a Studenten dierfen op kee Fall 

negligéiert ginn, scho guer net wärend 

enger globaler Pandemie. Dofir musse mir hinne 

d’Méiglechkeet ginn, sech Gehéier ze verschafen!



D’Aarbecht occupéiert an definéiert e 
groussen Deel vun eisem Liewen. Et 
ass do, wou mer déi meeschten Zäit 
am Dag verbréngen, wou mer Kolleege 
kenneléieren an och wou mer eise Re-
venue generéieren. En erfëllende Beruff 
ze hunn, sou bestätegt d’Weltgesond-
heetsorganisatiounI, ass onverzichtbar 
fir dat eegent Wuelbefannen an déi eege 
mental Gesondheet. Gläichzäiteg stellt 
d’WHO awer och fest, dass en negatiivt 
Aaarbechtsemfëld zu physeschen a 
mentale Gesondheetsproblemer féiere 
kann. Engersäits huet dat Auswierkun-
gen op d’Ëmfeld vun der betraffener 
Persoun, sief dat doheem oder op der 
Aarbecht. Anerersäits wierkt et sech 
op d’Bewältegung vun Tâchen an hi-
rem private Liewen aus. Mental Pro-
blemer hunn en negativen Impakt op 
d’Produktivitéit, d’Effektivitéit an d‘kier-
perlech Gesondheet vun de schaffende 
Léit. Dëse Problem feiert zu finanzielle 
Verloschter fir d‘Employeuren. Oswald, 
Proto a Sgroi (2015) stellen an hirer Stu-
die souguer fest, dass e positiivt Wuel-
befanne bei der Aarbecht, d’Produk-
tivitéit em bis zu 12% steigere kann.II

Fir déi mental Belaaschtung op der Aar-
becht ze bezifferen, muss een nëmmen 
eng Kéier an de “Quality-of-work”-Index 
vun 2019 kucken. Deen hält fest, dass, 
mat 59%, méi wéi d’Hallschent vun de 
befrote Salariéen sech oft enger menta-
ler Belaaschtung ausgesat fillen, woubäi 
nëmmen all 10ten behaapte, dass dat 
bei him guer net de Fall ass. Bei dëser 
Erhiewung huet all drëtten Employé (31%) 
uginn, héige Stress duerch seng Täteg-
keet ze empfannen 
an all 10ten empfënnt 
keng Freed (méi) u 
senger Aarbecht.III

An der Moyenne 
schaffen déi be-
frote Leit 3-4 Stonne 
méi laang wéi am 
Kontrakt virgesinn ass. Dës Iwwerstonne 
si bei engem Drëttel vun de lëtze-
buergesche Salariéeën onbezuelt. Nëm-
men 21-23% vun de Leit packen et no 
der Aarbecht ofzeschalten an net méi 
un hier Tâchen ze denken. Duerch den 
Developpement vum Home-Office an 
déi wuessend digital Vernetzung gëtt 
dëst an Zukunft nach méi schwéier.III

D’Belaaschtungs- a Stresssymptomer 
sinn deemno net seelen op der Aar-
becht a hu ville Studien no en negativen 
Impakt op déi mental Gesondheet. IV,V,VI 

Eng schlecht Balance tëscht Beruffs- 
a Privatliewen, Onzefriddenheet mat 
der Aarbecht, ze vill Iwwerstonnen, 
ze wéineg onënnerbrache Pausen a 

feelend Aarbechtssécherheet, sinn 
d’Haaptrisikofaktore vun dëse Be-
laaschtungs- a Stresssymptomer.VII,VIII,IX

Och d’Covid-19-Kris huet hieren Deel 
bäigedroen. Duerch déi sanitär Kris 
huet d’Aarbechtsplatzonsécherheet 
sech massiivst verbreet, soudass, nom 
STATEC, mëttlerweil all véierte Re-
sident vun dëser Onsécherheet betraff 
assX. D’Angscht virun enger ongewës-
ser Zukunft, de méigleche Verloscht 

vun der Aarbecht, den Home-Office, 
d’Kannererzéiung an den Haushalt, si 
Stressfaktoren déi sech immens op eis 
psychesch Gesondheet auswierken. Et 
ass also kee Wonner dass de STATEC 
viru kuerzem erausfonnt huet, dass 
12% vun de Leit an dëser Kris een nega-
tiven Effekt op hier psychesch Gesond-
heet spieren an all fënneften deklaréiert 
huet, dass säi Liewe manner zefriddes-
tellend wier, wéi virun der Pandemie.XI

Zënter dem Ufank vun dëser sanitärer 
Kris hu ronn 13% vun de Residenten e 
Réckgang vun hirem Akommes an hi-
rer Spuerkapazitéit erlieft; 15% hunn eng 
verschlechtert kierperlech Gesondheet 
an 28% hunn eng Verschlechterung vun 
hirer mentaler Gesondheet constatéiert.

Fir Leit mat onsécheren Aarbechtsplazen 
erhéijen sech déi Prozentsätz ëm bal dat 
dräifacht bei der perséinlecher Finanzlag 
an em dat duebelt bei der Verschlech-
terung vun der eegener Gesondheet.

Eis Propositiounen

Fir eis Jonk Sozialisten gëtt dat Thema 
an der Aarbechtswelt nach ëmmer net 
grouss genuch geschriwwen. Et feelt 

un Sensibiliséierung, 
Verflichtungen an 
och Hëllefen, fir dass 
d’mental Gesond-
heet en zentraalt 
Thema an der Aar-
bechtswelt ka ginn. 
Nëmme wann dëst 
Thema an all Ge-

sellschaftsstruktur méi ugeschwat 
gëtt, ass et méiglech, dass jidderee 
sech méi bewosst mat senger men-
taler Gesondheet a mat där vun de 
Leit ronderëm sech, beschäftegt Et 
ass esou wéi d’Stigmae ronderëm 
dat Thema endgëlteg verschwannen.

 – Éischt-Hëllef-Cours a Formatiounen

Et muss dofir gesuergt ginn, dass sech 
den Ëmgang mat mentale Problemer 
op der Aarbecht ännert. Heifir mussen 
Éischt-Hëllef-Coursen a Formatioune 
fir d’mental Gesondheet, groussflächeg 
méiglech an accessibel gemaach ginn. 
D‘Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène 
Mentale bitt esou Coursen un an se si 
schon an der fonction publique zougän-

Mental Gesondheet an der Aarbechtswelt
SHARE OF PEOPLE WITH CHANGING FINANCIAL AND HEALTH
CONDITIONS BY JOB SECURITY

Éischt-Hëllef-Coursen a Formatioune 

fir d’mental Gesondheet mussen groussflächeg 

méiglech an accessibel gemaach ginn!
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glech. Duerch eng geziilt Sensibili-
séierung muss derfir gesuergt ginn, dass 
d’Leit op dës Méiglechkeeten opmierk-
sam gemaach an interesséiert ginn. Sou 
kann ee léieren aktiv an empathesch 
mat mentale Problemer ëmzegoen, se 
unzeschwätzen an se net méi ze ignoréie-
ren, an iwwerhaapt mental Problemer bei 
sech a senge Mataarbechter ze erkennen.

An deene Beräicher wou een aktiv mat 
Leit schafft, misst een doriwwer noden-
ken obligatoresch Formatioun anzeféie-
ren, sou wéi et schonns deelweis fir 
den Éischt-Hëllefs-Cours virgesinn ass.

 – Retour au travail aktiv an em-
pathesch gestalten

Fir Leit déi méi eng schwéier chronesch, 
psychesch Krankheet haten, ass et 
schwéier erëm um Aarbechtsmar-
ché ze starten. Eng Aarbecht ass 
awer essentiell wichteg fir all Mënsch, 
dowéinst muss eng Rehabilitatioun 
an en erfollegräiche Réckwee an 
d’Aarbechtswelt erméiglecht ginn.

Fir de „Retour au travail“ aktiv an em-
pathesch kennen ze gestalten, brauch 
een an all gréisserer Struktur obliga-
toresch een Aarbechtspsycholog, mat 
engem* Infirmier* psychiatrique, deen 
esou e „Plan de retour“ opstellt. E ree-
gelméissege Suivi vun de Konditioune 
vun de Mataarbechter a Preventioun-
saarbecht si bei dëser Aarbecht inclu.

 – Guidelines & Zentraliséiert Plattform

Fir déi mental Gesondheet ob der Aar-
bechtsplaz promouvéieren ze kënnen, 
brauch een eng zentraliséiert Plattform 
mam néidegen Input vum Staat.. Hei 
kann a Kooperatioun mat all ëffentlechen 
a privaten Acteuren am Beräich vun der 
mentaler Gesondheet geschafft ginn, fir 
dass d’Employeuren an d’Employéen 
dee Support fannen dee se brauchen.

Ausserdeem musse Guidelines erstallt 
ginn, fir dass all kleng a grouss En-
treprise e Mental-Hëllef-Programm fir 
hier Mataarbechter ausschaffe kann.
Dëse Programm soll informéiere wéi 

de Patron op d’mental Gesondheet vun 
senge Mataarbechter oppasse kann a 
wéi Problemer duerch déi richteg Pre-
ventioune verhënnert oder verbessert 
kënne ginn. De Programm soll och 
weise wéi ee Leit mat mentale Proble-
mer Ënnerstëtzung bitt, wéieng For-
matiounen et fir Mataarbechter zum 
Thema Konfliktléisung a mental Ge-
sondheet ginn, wéi ee Mobbing op der 
Aarbecht ugeet a wéi ee rechtzäiteg 
Hëllef fennt, wann ee selwer betraff ass. 

Fir kleng a mëttelgrouss Betriber ké-
inten dës Guidelines schonn en Pro-
gramme-Typ enthalen, vu dass se net déi 
selwecht Mëttelen hunn wéi grouss Be-
triber. D’Formation publique, déi schonns 
vill an dësem Beräich mécht, kann 
hei als Good-Practice-Modell dengen.

 – Méi Flexibilitéit, méi Fraizait an eng 
besser Gesondheet 

Déi rezent Studien, déi am Ufank vum 
Text ernimmt gi sinn, weisen eis och 

dorop hin, dass Verännerungen an den 
Aarbechtsconditiounen néideg sinn. Méi 
flexibel Aarbechtszäite suerge fir méi 
Zefriddenheet an eng besser Balance 
tëscht der Aarbecht an der Famill. Méi 
Flexibilitéit erméiglecht den Télétravail, 
mee och do musse kloer Limitte gesat 
ginn, well d’Déconnexioun néideg ass.

Gläichzäiteg muss den immense Pro-
duktivitéitswuesstem aus de leschte Jo-
ren der schaffender Bevëlkerung ze gutt 
kommen, d’Léit schaffen emmer méi an 
hunn trotzdem um Enn vum Mount net 
méi am Portmonni. An dësem Zesum-
menhang muss diskutéiert ginn ob eng 
40-Stonnen-Aarbechtswoch nach ëm-
mer de richtege Wee ass oder ob op een 
net eng 35-Stonne-Woch ugestriewe 
sollt. Verkierzten Aarbechtszäite loosse 
méi Zäit fir sech a seng Famill, maache 
méi glécklech an och méi produktiv, 
wéi een et an der Étude vu Microsoft 
beispillsweis gesäit.XII Dëst ass och déi 
optimal Wochenaarbechtszäit vu 60% 
vun de Leit laut der Enquête vum QWI.



D’Mental Gesondheet gëtt an der haiteger 
Zäit ëmmer méi beschwat an den Tabu 
gëtt lues a lues gebrach. Néanmoins, ass 
d’Thematiséirung vun der Santé Men-
tale zu Lëtzebuerg nach ëmmer net op 
dem Stand wou se sollt sinn.

I. Eng ëmmer méi schnell alternd 
Populatioun

Ee wichtege Punkt heibäi ass, datt 
d’Mental Gesondheet vun all Mënsch 
muss mat abezu ginn. Eng Tranche vun 
der Populatioun gëtt leider ëmmer erëm 
vergiess: déi eeler Leit. An den aktuellen 
demographesche Statistike gesäit een 
ëmmer méi kloer, datt d’weltwäit Popu-
latioun ëmmer méi al gëtt. Déi Tranche 
vun der Populatioun gëtt also mat der 
Zäit ëmmer méi grouss a muss do-
fir och besonnesch consideréiert ginn. 
 
D’mental Gesondheet bei eelere Leit 
ass ee Sujet, deen nëmme ganz see-
len an de Medien thematiséiert gëtt. 
Et héiert een oft vu jonke Leit a Leit 
déi um Aarbechtsmarché sinn datt 
Problemer do sinn. Depressiounen, 
Angschtstéierungen a Burn-Out sinn 
oft d’Termen déi benotzt gi fir d’Proble-
mer vun der Societéit ze beschreiwen. 
Mee wat ass mat den eelere Leit? 

II. D’mental Gesondheet vun den eelere Leit 
 
Laut aktuelle Statistike vun der World 
Health Organisation (WHO), leide méi 
wéi 20% vun de Leit déi 60 Joer a méi 
hunn ënnert enger mentaler Krankheet 

oder hunn eng neurologesch Patholo-
gie. Vun deenen 20%, si 5-7% vun De-
pressiounen an Demenz touchéiert. 
D’Angschtstéierunge representéieren 
3,8%. Ee Véierel vun de weltwäite Sui-
cide representéiere Leit vu 60 Joer a 
méi. Ee weidere Problem deen sech 
weist, ass datt den Abus vu psychoak-
tive Medikamenter oft vernoléisse-
gt oder falsch diagnostizéiert gëtt. 
 
Dës Zuele sinn erschreckend. Den Tabu 
vun der mentaler Gesondheet ass souwi-
sou scho staark present an eiser So-
cietéit an an Kombinatioun mam Alter, 
gëtt de Stigma oft verduebelt. Eeler Leit 
ginn ergo oft als souwisou vulnerabel 
agestuuft an dowéinst hier Gesond-
heetlech Problemer oft einfach ob den 
Alter gedréckt an net wierklech Eescht 
geholl, bezéiungsweis falsch diagnos-
tizéiert, well d’Symptomer ganz oft déi 
selwecht si wéi déi vun anere Krankhee-
ten déi duerchaus an engem méi 
héischen Alter kennen optrieden. 
 
D’„al ginn“, ass bei verschiddene Leit 
mat ganz ville Froen an Ängschte kom-
binéiert. Déi sozioekonomesch Situa-
tioun verännert sech, et ass een net 
méi sou aktiv an ganz oft léisst och déi 
physesch Gesondheet lues a lues no. 
 
Dëst ass alles en ganz natierleche Pro-
zess, dee jiddweree versteet a sech 
bewosst ass. An awer weess keen sou 
richteg wéi en domat ëmgoe soll wann 
een sech selwer an der Situatioun 
befënnt. De Changement vun enger 

autonomer Situatioun zu enger „vulne-
rabeler“ Situatioun ass ganz oft schwie-
reg a kann en eeschten Challenge fir 
eis psychologesch Gesondheet duers-
tellen. Dëst kann dozou féieren datt Leit 
sech lues a lues an Angschtzoustänn 
verleede loossen, aus Angscht si ké-
inte krank ginn, alles verléieren oder 
notamment och datt se eng laascht 
fir hier Frënn a Famill kéinte ginn. 
 
En weidere ganz grousse Facteur de 
Risque dee mëscht datt d‘mental Ge-
sondheet bei der eelerer Populatioun 
ofhëlt an a Gefor ass, ass den Isolement 
Social an d’Einsamkeet. Notamment an 
de Covid-19 Zäiten, sinn déi concernéiert 
Leit ganz oft eleng wat oft dozou féiere 
kann datt eng détresse psychologique 
zustane kënnt. Mat der Beschränkung 
vun de soziale Kontakter, déi bei den 
eelere Leit souwisou schonn immens 
negligéiert ass, ass den Isolement Social 
an déi domat verbonne Problemer a psy-
chologesch Belaaschtungen ëmsou méi 
schlëmm gi, wéi se souwisou scho waren. 
 
Et ass leider och en Fait Accompli, datt 
eeler Leit och oft Affer vu Maltrai-
tance a Vernoléissegung sinn, egal a 
wéi enger Form dëst stattfënnt. Laut 
der WHO ass eng Persoun vun 10 en 
Affer vun dëse Maltraitancen, déi oft 
schlëmm Traumae mat sech bréngen 
déi an de wéinegste Fäll behandelt ginn. 
 
Wéi kann een also de Stigma deen um 
„al ginn“ an un de psychesche Problemer 
festhänkt am beschten ëmgoen?

III. D’Jonk Sozialiste fuerderen

• Datt all déi Professionell déi mat Eeleren 
a Kontakt sinn a schaffen, forméiert gi fir 
preventiv kënnen z’agéiere wann de Fall 
vun enger Verschlechterung vum men-
talen Zoustand vun enger Persoun optrëtt 
an dëse sou schnell wéi méiglech thema-
tiséieren an adequat behandele kënnen. 
 
• Des Weideren, ass et wichteg och déi 
eeler Leit ze sensibiliséieren. Hei wier 
et fir d’Jonk Sozialiste wichteg eng Pre-
ventiounscampagne ze starten, déi 
sech explizitt op d’Besoine vun der ee-
lerer Populatioun adaptéiert. Doduerch 
kréien déi betraffe Leit vermëttelt, datt 
si kënnen iwwert dat wat si bedréckt 
schwätzen, an datt si net eleng sinn. 
 
• En anere Punkt fir d’Problematik vun 
der Verschlechterung vun der mentaler 
Gesondheet bei eelere Leit ze verhën-
nere wier an all Altersheem en Psycho-
log present ze hunn. Dëse kéint dann 
op der Basis vu Signalementer vum 
Personal an/oder opgrond vun der De-
mande vum Resident intervenéieren. 

Mental Gesondheet vun den eelere Leit
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• Mat der Hëllef vun engem Psycho-
log an den Altersheemer wier et dann 
och méiglech, a Kooperatioun mat den 
Educateuren, Aktivi-
téiten ze plangen, déi 
d’Wichtegkeet vun 
der mentaler Gesond-
heet promouvéie-
ren. Des Weidere, ge-
sinn d’Residenten op dësem Wee, datt 
et net schlëmm ass «schwéier Deeg» 
ze hunn oder sech eleng ze fillen a 
kënne mat Hëllef vun dëser interakti-
ver «Gruppentherapie» sech matdeelen 
an sou e Ventil fir hiert Leed fannen. 
 
• En weideren essentielle Facteur ass 
, datt den Entourage vun der betraffe-
ner Persoun muss méi sensibiliséiert 
ginn op d’Problemer wou hir Enkste 
kéinten eventuell begéinen. Mat dem 
néidege Wëssen deen op dësem Wee 
vermëttelt kéint ginn, géing den Entou-
rage drop opmierksam gemaach ginn, 

wéi se der eelerer Persoun an hirem 
Liewe kënnen hëllefen a bäistoen. Eng 
Iddi fir dëst Wëssen ze vermëttele wie-

ren zum Beispill Info Owender, Forma-
tiounen oder Workshops déi mat der 
ganzer Famill kënne gemaach ginn 
an sou spilleresch Saache bäiléieren. 
 
• Wéi virdru schonn ernimmt, ass 
d’Angscht virum Alter bei enger grous-
ser Majoritéit vu Persoune present. 
De Verloscht vun der Routine déi iwwert 
Jore mat enger Aarbecht verbonne war 
geet verluer an doduerch fält déi betraffe 
Persoun ganz oft an eng grouss Onsé-
cherheet déi zu Angschtstéirungen an 
am schlëmmste Fall och zu Depressioune 
féiere kann. D’Jonk Sozialiste fannen et 

deemno ubruecht, de Pensionnairen eng 
Méiglechkeet ze ginn, en Cas de Besoin, 
kënne reegelméisseg bei en Psycho-

log ze goen, deen en-
gem bei dëser grous-
ser Verännerung am 
Liewe bäisteet. Esou 
gëtt de potentielle men-
tale Problemer entgéint 

gewierkt, an d’Persoun kritt nees eng 
gewësse Stabilitéit an hiert Liewen.

IV. Conclusioun

D’mental Gesondheet vun eiser eelerer 
Populatioun ass genausou wichteg wéi 
déi vun all anerem Mënsch. Et geet net 
duer sech nëmmen ëm déi physesch 
Gesondheet ze këmmeren, mee et muss 
een dofir suergen, datt och de psycho-
logeschen Aspekt an Uecht geholl gëtt. 
Mental Gesondheet ass en Mënschere-
cht an d’Vernoléissegung vun dëser ass 
inakzeptabel.

Mental Gesondheet ass en Mënscherecht an 
d’Vernoléissegung vun dëser ass inakzeptabel.
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