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WELKOM



Welkom

Voorstellingsronde
‘Hoe zocht jij deze 
zomer verfrissing?’ 









15 mei: start 
waakzaam-
heidsfase

15-18 juni: 
warmte-
periode 1

14-20 juli: 
warmte-
periode 2

6-17 aug: 
warmte-
periode 3

22-26 aug: 
warmte-
periode 4

30 sep: einde 
waakzaam-
heidsfase
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Voorbereiden op de zomer van 
2023? 

Gezondheidsplan Warme Dagen

Meer info: 

volgend regionaal overleg





Vaccinatie COVID

Voor wie aanbevolen?

• Alle personen vanaf 65 jaar. Ook mensen van 80 jaar en 
ouder die aan het begin van de zomer al een extra (tweede) 
booster gekregen hebben, wordt aanbevolen in de herfst een 
vaccinatie te krijgen (met minimaal drie maanden tussentijd)

• Mensen met een verzwakte immuniteit

• Mensen die werken in de zorgsector



Vaccinatie COVID

Voor wie aanbevolen?

•Huisgenoten van de kwetsbare groepen.

•Zwangere vrouwen – het COVID-vaccin kan veilig toegediend 
worden op elk moment in de zwangerschap

•Voor personen tussen 50 en 64 jaar raadt de Hoge 
Gezondheidsraad de herfstvaccinatie ook aan als zij kampen 
met obesitas, roken of veel alcohol consumeren.

•Voor andere personen kan een booster ook aanbevolen zijn als 
zij met een gezondheidsprobleem kampen dat hen meer 
kwetsbaar maakt voor een ernstiger ziekteverloop.



Vaccinatie COVID

Voor wie aanbevolen?

• Te overwegen voor alle volwassenen

• Niet voor minderjarigen
• Behalve: -12 basisprik, 12-17 basis en/of booster

Waar?

• Vaccinatiepunt (of bij huisarts → regio afhankelijk! ) Check je 
uitnodiging

Wanneer?

• September en oktober



Vaccinatie COVID

Affiches burgers en zorgpersoneel







Vaccinatie griep

Wie laat zich best vaccineren?

• 50+’ers

• zwangeren

• chronisch zieken

• mensen verminderde weerstand

• Lang verblijvende in woonzorgcentra, psychiatrische 
instellingen of instelling voor personen met een beperking;

• iedereen die in de gezondheidssector werkt;

• iedereen die samenwoont met deze risicopersonen of met 
kinderen jonger dan 6 maanden.



Vaccinatie griep

Wanneer?

• Tussen midden oktober en midden december

Kostprijs vaccin?

• +/- €4

• Verhoogde tegemoetkoming?
→ €2,50

• Bewoners van gesubsidieerde instellingen
→ Gratis

Waar?

• Afhalen bij je apotheker zonder voorschrift



Vaccinatie griep

Nieuw campagnemateriaal voor zorgprofessionals



Vaccinatie griep

Campagnemateriaal voor burgers blijft hetzelfde





Actiemaand oktober

• Redactionele artikelen

• Inspiratiegids 

• Nieuw: Visuele flyer

• Cijfers per gemeente

https://logokempen.be/sites/default/files/domain%20editor/kempencm/bevolkingsonderzoeken/Inspiratiegids%20BKK%20juni%202019%20low%20res.pdf
https://logokempen.be/sites/default/files/domain%20editor/kempencm/Cijfers%202020%20Bevolkingsonderzoek%20Borstkanker%2C%20Dikkedarmkanker%20en%20Baarmoederhalskanker.pdf








Promoot jouw activiteit

• Registreer jouw actie in UitinVlaanderen

• Voeg de labels toe:
• gezondekempen → www.gezondekempen.be

• samenveerkrachtig → www.samenveerkrachtig.be

• Geef het door aan jouw Logo-contactpersoon 

#samenveerkrachtig

http://www.gezondekempen.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/


Vraag nog snel jouw promomateriaal aan

www.logokempen.be/materialen

http://www.logokempen.be/materialen


Welke actie plan jij tijdens de 10-daagse?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Wat helpt jou om van de 10-daagse in 2022 
een succes te maken?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Kzitermee.be

• Vanaf november ‘22 online

• Hulpaanbod rond geestelijke gezondheid

• Zoeken volgens:
• Vragenstructuur vb. ‘Geweld, grensoverschrijdend gedrag’ → max. 10 

organisaties /button

• Trefwoorden → overzicht van hulp in jouw buurt

• Koppeling met de 4 ELZ’s van de Kempen







Maak Kzitermee.be mee bekend







Bijna 3 op 4 suïcides gebeurt door mannen

“Ver-man-je”

“Echte mannen 

huilen niet”



Kom uit je kop

• Doel: Psychische problemen bij mannen uit taboesfeer halen + 
aanmoedigen om hulp te zoeken

• Hoe: herkenbare verhalen, tips & tricks

→ Campagne richt zich naar iedereen: 

Samen doorbreken we het taboe!



Campagnevideo



Kom uit je kop

• Maak de campagne bekend n.a.v. internationale mannendag op 
19 november

• Redactioneel artikel

• Deel campagnevideo

• Affiche en flyer





Ventileren... aan wat doet jou dat denken?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Denk jij er soms aan je raam minder open te zetten om 
minder warmte verloren te laten gaan?

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.



Week van Gezond Binnen

“Zorg voor verse lucht in je huis”

21- 25 november: start

Gezonde binnenlucht + energie



Materialen

• Gespreksleidraad, opleiding → huisbezoeken
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Materialen

• Gespreksleidraad, opleiding → huisbezoeken

• Flyer

• Infofiches (NL/FR/EN/TU/AR)

• Artikel

• Raamstickers

• Sociale media posts

• Gezondbinnen.be



Voor scholen



Voor kinderopvang



Wordt vervolgd…







Preventie en vroegopsporing

van 
diabetes type 2
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56
HALT2Diabetes & Zoet Zwanger 

Sensibilisatie & Screening➔ Vroegopsporing & preventie
56
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Via campagnes i.s.m. lokale besturen, 
ELZ’s, zorgverleners, mutualiteiten, 
verenigingen, bedrijven, (social) media, 
outreaching, …



FINDRISC test

op papier en via www.gezondheidskompas.be

58

http://www.gezondheidskompas.be/
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STAP 3: leefstijfaanbod

Groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing

• 6 tweewekelijkse gratis groepssessies van anderhalf uur

• Begeleid door opgeleid diëtist(educator)

• Voor mensen met FINDRISC ≥ 12 of een reeds gekend hoog risico (bijv. vrouwen 

met voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes), maar geen diabetes

• Op doorverwijzing van de huisarts

• Verschillende reeksen op verschillende momenten / locaties / diëtisten

• ook online mogelijk + integratie met BOV, rookstopbegeleiding, …

• www.HALT2Diabetes.be

http://www.halt2diabetes.be/
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Wat wordt er van een lokaal bestuur verwacht? 

• Schakel tussen diëtiste – stakeholders – diabetesliga 

• Locatie en accommodatie

• Communicatie project



Diabetes in de kijker
14/11 Wereld Diabetes Dag 

10/7/2022 62

Blauwe zondag | Diabetes Liga

https://www.diabetes.be/nl/blauwe-zondag




4-jarentraject: 
beweegvriendelijke omgeving. Elke stap telt!

2021: stappensignalisatie

2022: beweegroutes

2023: STOP-principe en gezonde mobiliteit

2024: lokale beweegacties opzetten in samenwerking met het   

verenigingsleven



Stand van zaken beweegroutes

22 deelnemende Kempense gemeentes



Kempens persmoment
Wordt jouw stad/gemeente GASTLOCATIE? 

DOEL: Alle Kempense 10.000 stappen inspanningen in de kijker zetten 

- Midden november 

- Een locatie in de Kempen aan een (beweeg)route 

- Kandidaat stellen voor 1 oktober 



Focus 2023: 
STOP-principe en gezonde mobiliteit 

Elke m² telt!

• Het geheim van gezonde mobiliteit zit ’m in een mix 
van acties die inspelen op vier strategieën: 

• Educatie

• Omgevingsinterventies

• afspraken & regels 

• zorg & begeleiding. 

• Inzetten op verschillende acties met behulp van de 
12 actiefiches.



Focus 2023: 
STOP-principe en gezonde mobiliteit 

Inschrijven begin oktober!!! 

✓€250 korting of GRATIS telraam-toestel

Een project over de diensten heen!  





www.logokempen.be


