
Jaarplanning 2022

Blikvangers 2022:
Uitreiking KEI-Awards

10.000 Stappen 
Week van de Valpreventie
Gezonde Publieke Ruimte  

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
Bevolkingsonderzoeken naar kanker

Actieweek Gezond Binnen
Vaccinatie

En zoveel meer...

Planning 
gezondheid en preventie

voor 
Lokale Besturen 

SAMEN WERKEN WE AAN EEN GEZONDE KEMPEN
GEZONDHEID TROEF



25 maart 2022 - netwerkevent
Uitreiking KEI-Awards

SaveTheDate

Update van de cijferrapporten: Vraag ernaar.

Langer gezond leven voor iedereen, daar gaan we voor. Elke inwoner moet 
kunnen opgroeien, wonen, werken, spelen enz. in een gezonde leefomgeving 
met meer gelijke gezondheidskansen voor iedereen. Als lokaal bestuur speel jij 
hierbij een belangrijke rol. Als geen ander kan jij een lokaal antwoord bieden op 
komende maatschappelijke uitdagingen. Wil je je gezondheidsbeleid baseren 
op cijfers? Voor elk lokaal bestuur hebben we een cijferrapport klaar met een 
bundeling van gegevens uit enquêtes en administratieve databanken over de 
gezondheidstoestand en de gezondheidsbeleving van je inwoners. Hoe gezond 
leven ze? Hoe gezond voelen ze zich? De cijferrapporten ondersteunen bij het 
formuleren van een daadkrachtig preventief gezondheidsbeleid. 

 Vraag je cijferrapport op bij je regioverantwoordelijke.

Op vrijdag 25 maart 2022 nodigen we al onze partners uit voor een groot 
netwerkevent in CC ‘t Schaliken in de historische hoofdstad van de Kempen, 
Herentals. In de voormiddag vindt de uitreiking van de 4 KEI-Awards plaats waarna 
spreker Frederik Imbo ons tijdens anderhalf uur interactie meeneemt in ‘de 
strategie van het geluk, ja of JA?’. Na een gezonde broodjeslunch trekken we erop 
uit en maak je te voet kennis met verschillende lokale actoren in preventie, zorg, 
welzijn en gezondheid in Herentals. 

> Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt gauw in je mailbox.

Je project insturen voor de KEI-Awards kan nog tot 31 dec ‘21.

Zet jouw project in op meer gezondheid en/of preventie? Dan maakt 
jouw initiatief kans op het winnen van een KEI-Award, want de awards 
belonen bijzondere projecten voor gezondheid en preventie in de 
Kempen. Zo inspireren we anderen en zorgen we samen voor meer 
actie, initiatief en beleid. Je deelname insturen kan nog tot 31 december 
via www.kei-awards.be waarna een jury aan de slag gaat met de 
inzendingen. De 4 winnaars mogen rekenen op een mooi prijzenpakket!  

  

Zorgzame Buurten: Logo Kempen zorgt voor de gezondheidstoets!

De Vlaamse Overheid zet de volgende jaren sterk in op het concept Zorgzame 
Buurten. Een warme buurt waar iedereen zich thuis voelt, gekenmerkt door een sterk 
sociaal weefsel waar mensen elkaar helpen en vinden, waar de brug wordt geslagen 
tussen welzijn – en zorgvoorzieningen: dat is een Zorgzame Buurt. De 27 Kempense 
lokale besturen zijn fier op hun Gezonde Gemeente en erkennen het belang van een 
lokaal preventief gezondheidsbeleid over de verschillende levensdomeinen heen bv. 
werk, onderwijs, vrije tijd, gezin,… De regioverantwoordelijken van Logo Kempen 
ondersteunen op vraag de lokale besturen en zorgen - met de kennis en ervaring 
vanuit Gezonde Gemeente - voor de gezondheidstoets in het concept Zorgzame 
Buurten. Zo komen we tot een warme buurt waarin aandacht voor een gezonde 
levensstijl nabij en haalbaar is. 

Op de volgende pagina’s vind je een chronologisch 
overzicht van projecten voor 2022. Als lokaal bestuur 
maak je best een keuze uit deze uitgebreide lijst. De 
bijhorende informatie kan helpen om prioriteiten 
te bepalen voor jouw gemeente. Samen met je 
regioverantwoordelijke kan je de mogelijkheden 
bekijken.

Samen werken we verder aan 
een Gezonde Kempen in 2022.



 Gezonde Publieke Ruimte
Zet gezondheid op de agenda bij je ruimtelijke plannen of 
beleid. Werk samen met verschillende diensten aan een 
publieke ruimte op mensenmaat met gezondheidswinst 
op verschillende vlakken.  

 info: www.gezondepubliekeruimte.be 

 samen met: ruimtelijke ordening, 
 openbare werken, milieu, mobiliteit, sport, jeugd, ..

       10.000 stappen:  
       Elke stap telt
Groei met jouw gemeente de komende jaren stap voor 
stap naar een beweegvriendelijke gemeente waar burgers 
een duwtje in de rug krijgen om meer te bewegen. Wie in 
beweging blijft, voelt zich gezonder, energieker en beter 
in z’n vel.

 info: www.10000stappen.be

 samen met: sport, welzijn, ...

Bijzonder Zonder 
Bijzonder Zonder is een nieuw concept voor 
lokale besturen om jongeren tussen 15 en 17 
jaar te sensibiliseren over cannabis. Het richt 
zich in de eerste plaats naar jongeren die geen 
cannabis gebruiken. Door middel van een 
Instagramcampagne en educatieve methodieken 
bereik je een groot aantal jongeren.

 info: www.vad.be/bijzonderzonder

 samen met: onderwijs, jeugd, sport...

 Bewegen Op Verwijzing
Faciliteer de werking van Bewegen Op Verwijzing 
in je gemeente. Neem de regierol op en geef het een 
plaats in het lokale beleid. 

 info: www.bewegenopverwijzing.be

 samen met: welzijn, sport, ...  
 
 Extra focus op maatschappelijk  
 kwetsbare groepen.

 Gezond Werken
Stimuleer je werknemers tot gezonder gedrag en 
bouw samen met hen aan een gezondheidsbeleid 
op het werk. 

 info: www.gezondwerken.be 

 samen met: College van burgemeester en 
 schepenen, eigen personeel, personeel van  
 sociale economieprojecten, ...

 Generatie Rookvrij
Kies als gemeente voor een maatschappij waarin 
ieder kind rookvrij kan opgroeien. Ga voor 
rookvrije speelterreinen en evenementen. Spoor 
jeugdbewegingen, sportclubs, kinderboerderijen 
... aan om rookvrij te worden. Want zien roken doet 
roken.

 info: www.generatierookvrij.be 

 samen met: welzijn, jeugd, sport, milieu, ...
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Jaarprojecten 2022



 Bevolkingsonderzoek 
Baarmoederhalskanker
Meer dan 1 op 3 vrouwen laat niet tijdig een uitstrijkje 
nemen. Zet een actie op om vrouwen te informeren over 
het belang van screening.  

info: www.logokempen.be

voor: vrouwen van 25 tot en met 64 jaar

 Tournée Minérale
Stimuleer teams, organisaties, bedrijven, 
welzijnsverenigingen, sportclubs, horecazaken, 
woonzorgcentra ... om hun klanten, werknemers, leden, 
partners ... uit te dagen om samen mee te doen.   
Bestel jouw campagnematerialen. 

 info: www.tourneeminerale.be  

 voor: personeel, inwoners, horeca, ...

 Gezond bubbelmoment
De feestdagen zullen we dit jaar genoodzaakt in 
kleine kring doorbrengen. Kies ook dan voor de 
gezonde aanpak. Voorzie als eerste keuze en op een 
goed zichtbare plaats gezonde hapjes en dranken. 
Maak van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze!

 info:  www.gezondekempen.be

 voor: personeel en inwoners

Nuttige data
 1 januari   Gezond bubbelmoment
 1 tot 31 januari  Actiemaand Bevolkingsonderzoek  
     Baarmoederhalskanker
 1 - 29 februari  Tournée Minérale
 4 februari   Werelddag tegen Kanker
 10 februari   Wereldpeulvruchtendag
 17 februari   Dikketruiendag   
 5 – 12 februari  Vlaamse Week tegen Pesten 
 28 febr – 6 maart  Krokusvakantie

Hou de focus op gezondheid het hele jaar door
Wij informeren jou over nieuwe campagnes, materialen, inspiratie, gezondheids- 
en preventienieuws via onze sociale media, website, e-mailings, overleg en 
nieuwsbrieven.  
 
Niet ingeschreven op een NIEUWSBRIEF? Geef ons een seintje.
•  Algemene nieuwsbrief (maandelijks)
•  Redactionele mailing met artikelen voor infobladen (maandelijks)
•  Nieuwsbrief voor onderwijs (trimestrieel)
•  Nieuwsbrief voor de huisarts ism partners (tweemaandelijks)
•  Coronamailing (ad hoc bij nieuwigheden)

FACEBOOK & LINKEDIN- Nieuws heet van de naald
 #logokempen    Nieuws voor professionelen op Facebook en LinkedIn
 #gezondekempen   Nieuws voor de burger om te delen op Facebook

Maak je activiteit bekend op WWW.GEZONDEKEMPEN.BE
•  Publiceer jouw evenement in de kalender op www.gezondekempen.be 
 Wij verspreiden het verder via sociale media.
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Januari       Februari



 Bevolkingsonderzoek 
Dikkedarmkanker
Informeer tijdens de actiemaand maart jouw personeel en 
inwoners over het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. 
Organiseer een activiteit voor of samen met lokale partners 
die 50 tot en met 74-jarige mannen en vrouwen bereiken.

 info: www.logokempen.be 

 voor: mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar

 Dag van de Mondgezondheid
Een gezonde mond vormt niet alleen de basis van een 
mooie glimlach, het is ook een belangrijke voorwaarde 
om fysiek en mentaal mee te kunnen in onze maat-
schappij. Daarom is mondzorg geen luxe. Wil je men-
sen informeren en sensibiliseren over het belang van 
mondgezondheid? Contacteer ons.

 info: www.logokempen.be

 voor: ouderen

 Wees niet gek. Doe de 
tekencheck!
Verspreid informatie en leer begeleiders, wandelclubs, 
scholen, ouders en kinderen hoe ze een teek correct kunnen 
verwijderen op jeugd- en sportkampen, speelpleinen, 
schooluitstappen …  

 info: www.tekenbeten.be  

 voor: inwoners, wandelclubs, (jeugd)verenigingen,
 leerkrachten, ouders, ...

       Week van de Valpreventie
Gezond ouder worden en zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis wonen, daar zet de Week van de Valpreventie 
op in. Tijdens de actieweek nemen senioren, 
mantelzorgers, WZC, LDC,... per provincie het 
tegen elkaar op in verschillende proeven. De vier 
risicofactoren die in de kijker staan zijn evenwicht 
en mobiliteit, voeding, zicht en een valveilig huis 
en omgeving. Help jij onze provincie mee naar de 
overwinning?! 

 info: www.valpreventie.be 

 voor: ouderen, mantelzorgers

Nuttige data
 1 - 31 maart  Actiemaand Bevolkingsonderzoek 
     Dikkedarmkanker     
 1 maart    Complimentendag 
 14 - 20 maart  Week van de Diëtist
 20 maart    Dag van de Zorg - Dag van de Mondgezondheid -  
     Dag van het Geluk
  22 maart    Wereldwaterdag 
 25 maart    NETWERKEVENT EN UITREIKING KEI-AWARDS

 april     Start campagne ‘Wees niet gek. 
     Doe de tekencheck!’
 4 -17 april   Paasvakantie
 7 april    Wereldgezondheidsdag 
 17 april   Pasen
 20 april   Buitenspeeldag 
 25 april - 1 mei  Week van de Valpreventie
 25 april - 2 mei  Europese Vaccinatieweek
 28 april   Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid  

Tip!
Zet de belangrijkste data in je agenda en 
informeer ook je communicatiecollega’s 

voor de planning.
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Maart     April



 Waakzaamheidsfase Warme Dagen

 Gezond op kamp
Narigheid op kamp wil je liefst van al vermijden.  
Gezond op Kamp bundelt 9 thema’s in handige 
meeneemfiches voor leiding en kamporganisatoren.

 info: www.logokempen.be

 voor: chiro en scouts, KLJ, KSA, jeugdverenigingen,  
  jeugd - en sportdiensten, ...

Informeer inwoners, personeel en lokale partners 
en moedig hen aan om maatregelen te nemen voor 
gevoelige groepen (kinderen, ouderen …) tijdens 
warme dagen. Neem ook zelf de nodige maatregelen 
bij activiteiten. Bundel jouw afspraken in een lokaal 
gezondsheidsplan ‘warme dagen’. 

 info: www.warmedagen.be  

 voor: inwoners, WZC, LDC, kinderopvang,       
  onderwijs, welzijnsorganisaties, organisatoren     
  evenementen, eerstelijnszorgpartners, ...

Tip!
Publiceer al je activiteiten en evenementen ook op 

www.gezondekempen.be

 Werelddag zonder Tabak
Plaats een artikel in het gemeentelijk infoblad 
waarbij je de tabakoloog / Tabakstop bekend maakt. 
Organiseer een infosessie met een tabakoloog en 
aansluitend een rookstopcursus. Met deze actiedag 
kan je perfect de link leggen naar ‘Gezonde Publieke 
Ruimte’ en ‘Generatie Rookvrij’.

 info: www.logokempen.be   

 voor: inwoners en personeel

    Nuttige data
 15 mei   Start waakzaamheidsfase Warme Dagen 
 16 – 23 mei   Week van de Opvoeding 
 26 mei  Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart
 31 mei   Werelddag zonder Tabak 

 3 juni    Wereldfietsdag 
 5 juni   Wereldmilieudag
 5 juni   Pinksteren
 6 juni   Pinkstermaandag
 23 juni   Dag van de Mantelzorger
 26 juni   Wereld Antidrugsdag 

 juli   Gezond Op Kamp
 11 juli   Feestdag Vlaamse Gemeenschap
 21 juli   Nationale Feestdag
 30 juli   Internationale Dag van de Vriendschap

 12 augustus  Internationale Dag van de Jeugd
 15 augustus  O.L.V. Hemelvaart
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 Bevolkingsonderzoek 
Borstkanker
Deelname aan het bevolkingsonderzoek borstkanker 
maakt het verschil! Maak vrouwen hiervan bewust en 
onderneem actie in jouw gemeente. 

info:  www.logokempen.be 
 Raadpleeg de inspiratiegids!
voor: vrouwen van 50 tot en met 69 jaar

 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid
De slogan van de 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid luidt al jaar en dag ‘Samen Veerkrachtig’. 
Tien dagen lang wordt Vlaanderen overspoeld met 
acties die aandacht vragen voor alle aspecten van 
psychische gezondheid: van je gelukkig voelen en 
goed in je vel zitten tot (het bespreekbaar maken van) 
psychische kwetsbaarheid en herstel.

info: www.logokempen.be/10-daagse
 Raadpleeg de inspiratiegids!
voor: inwoners en medewerkers

 Griepvaccinatie
Elk jaar sterven mensen aan griep. Informeer 
risicogroepen zoals ouderen, zwangere vrouwen en 
verzorgend personeel. Spoor hen via acties aan om zich 
te laten vaccineren. De jaarlijkse griepvaccinatie wordt 
best toegediend tussen midden oktober en midden 
november. Vraag best goed op voorhand je gratis 
materialen aan om vanaf half september campagne te 
kunnen voeren.

 info: www.laatjevaccineren.be

 voor: risicogroepen, eerstelijnszorgpartners, ...

Nuttige data
 1 september   Terug naar school 
 10 september  Werelddag Suïcidepreventie 
 15 september  Start campagne Griepvaccinatie
 16 - 22 september  Week van de Mobiliteit 
 30 september  Einde waakzaamheidsfase Warme Dagen

 1 - 31 oktober  Actiemaand Bevolkingsonderzoek
     Borstkanker 
 1 - 10 oktober  10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 
 10 oktober    Werelddag van de Geestelijke Gezondheid 
 10 - 17 oktober   Week van het Bos 
 20 oktober    Dag tegen Kanker
 17 oktober    Internationale Dag van Verzet tegen Armoede 
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 Actieweek Gezond Binnen
Geef inwoners tips voor een gezond huis. Organiseer 
een wachtzaalactie, babbelmoment of andere activiteit. 
Zet in op deskundigheidsbevordering en lokaal overleg. 
Surf naar onze webshop voor een overzicht van de 
projecten en materialen.

 info: www.logokempen.be

 samen met: dienst wonen, lokale     
 huisvestingspartners, lokale gezondheids-   
 en welzijnspartners, ...

 Extra focus op maatschappelijk  
 kwetsbare groepen.

Nuttige data
 31 okt - 6 nov  Herfstvakantie
 datum volgt   Actieweek Gezond Binnen 
 11 november  Sint-Maarten  |  Wapenstilstand
 14 november   Werelddiabetesdag 
 15 - 21 november  Ouderenweek
 18 - 28 november  Week van de Smaak
 20 november  Internationale Dag van het Kind 
 
 10 december   Dag van de Mensenrechten   
 16 december   Ugly christmas sweater day :-)
 26 dec - 8 jan  Kerstvakantie
 

Tip!
Geef als lokaal bestuur altijd het goede 

voorbeeld! Denk aan gezond vergaderen, 
gezonde voeding, beweging...

WIM WOESTENBORGHS  | Coördinator
*Sectorverantwoordelijke Bedrijven

wim@logokempen.be  | 0497 81 18 16

JENTE BELMANS | Stafmedewerker
*Regioverantwoordelijke ELZ Zuiderkempen
*Medewerker Tabak, Alcohol, Drugs en Vaccinaties
*Sectorverantwoordelijke Onderwijs, Zorg & Welzijn

jente@logokempen.be | 0476 95 12 93

LYNN WEYNS | Stafmedewerker
*Regioverantwoordelijke ELZ Baldemore, ELZ Zuiderkempen
*Medewerker Geestelijke Gezondheid

lynn@logokempen.be | 0476 95 03 14

LIESELOT WYNANTS | Stafmedewerker
*Regioverantwoordelijke ELZ Middenkempen, ELZ Kempenland, ELZ Baldemore
*Medewerker Bevolkingsonderzoeken & Valpreventie
*Sectorverantwoordelijke Lokale Besturen

lieselot@logokempen.be | 0476 95 02 20

HANNE KETELSLAGERS  | Stafmedewerker
*Regioverantwoordelijke ELZ Kempenland
*Medewerker Voeding, Beweging & BOV

hanne@logokempen.be  | 0472 52 85 76

RUTH LEMBRECHTS | Medisch Milieukundige
*Regioverantwoordelijke ELZ Kempenland
*Medisch milieukundige Gezondheid & Milieu

ruth@logokempen.be  I 0476 95 13 19

CHRISTINE VANDECRUYS | Administratie

christine@logokempen.be  I 014 44 08 34

FANNY DE ROY | Administratie & Grafische ondersteuning

fanny@logokempen.be  I 014 44 08 34

EVY BENS | Communicatie

evy@logokempen.be  I 014 44 08 34

www.logokempen.be
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November     December WIJ ZIJN ER VOOR JOU


