
Verslag  regionaal overleg 18 december 2018        
  
 

Aanwezig / Afwezig / Bijlagen verslag :  http://logokempen.be/content/over-logo-kempen 

Locatie: Turnhout, VCLB: 9u30 tot 12u00     

 

PROGRAMMA: 

1. Tabak, alcohol & drugs 

✓ Nieuwe campagnes 

2. Wisselwerken 

3. Week van de Keigezonde Kempen 2019 

4. Bevolkingsonderzoeken 

5. Gezond ouder worden 

6. Lokale besturen 

✓ Gezondheidsenquête 

✓ Gezonde Gemeente  

7. Herverdeling taken stafmedewerkers 

8. Varia   

9. Externe toelichting rond ‘Contactgroepen verslaving Kempen’ - Verslavingskoepel Kempen 
vzw  

 

Welkomstwoordje door Pierre Goor, voorzitter LOGO Kempen. 

1. Tabak, alcohol & drugs, nieuwe campagnes 
TOURNEE MINERALE: het concept blijft bestaan 

- De focus ligt dit jaar op de gezondheidsvoordelen van niet of minder alcohol drinken. De 
resultaten zijn wetenschappelijk gefundeerd. Hiernaast vind je link naar het rapport: 
http://www.vad.be/materialen/detail/evaluatierapport-tournee-minerale-2017 

- 27 september werd Op Tournée Minérale in de bloemetjes gezet en won een zilveren Effie: 
http://www.vad.be/artikels/detail/tournee-minerale-in-top-vijf-meest-invloedrijke-
campagnes 

- De sensibilisatie loopt via radiospots, bloggers & vliegende reporters 
- Op de website vind je een nieuwe tool, de mocktail mixer. 
- De agenda die er naast staat kan aangevuld worden met evenementen.  
- Inschrijven kan nu al, individueel of in groep. 
- Voor professionals is er een aparte toolbox waarin je een inspiratiedocument vindt en 

affiches en flyers kunt bestellen of downloaden: 
https://www.tourneeminerale.be/nl/toolbox/professionals 

Vragen/opmerkingen 

- Is er een mogelijkheid tot een clash tussen de gemeenten? Die is er niet. 
- Het LOGO en de affiches blijven hetzelfde. Pins en bandjes zijn niet meer verkrijgbaar. 
 



 

QUALITY BARS: veilig en gezond uitgaan in danscafés 

- Het initiatief leunt aan bij Quality nights (discotheken) en Feestwijzer (fuiven en kleine 
festivals). 

- Om het label te verkrijgen moeten de cafés voldoen aan enkele elementen 
o 5  verplichte services : www.fanvanhoreca.be/qualitybars 

✓ de klanten informeren over uitgaansrisico’s door infoaffiches over 
gehoorschade, veilig vrijen, alcohol & drugs, … uit te hangen;  

✓ informeren over vervoersmogelijkheden zodat de (dronken) klanten veilig thuis 
geraken; 

✓ een EHBO-koffer en -procedure in huis hebben; 
✓ gratis oordoppen aanbieden en de wettelijke geluidslimiet naleven; 
✓ en vooral: het barpersoneel opleiden rond verantwoord alcohol schenken. Via 

de korte, luchtige videotraining laten we de barmedewerkers inzien dat ze meer 
invloed hebben op het drankgebruik in hun café dan ze denken. En ze krijgen 
concrete tips en technieken om het plezant en veilig te houden voor iedereen. 

o 7 facultatieve services: (bv. gratis water, chill out,…) 
o http://www.vad.be/materialen/detail/quality-bars 

- Voor jeugdhuizen is er een aparte focus (Feestwijzer). 
Vragen en opmerkingen 

- Beerse maakte feestkoffers die in januari gelanceerd worden en door organisatoren van 
evenementen ontleend dienen te worden. Ook Retie biedt deze aan en ze worden frequent 
gebruikt. Naast de fuifkoffers bieden ze ook  brandblussers en oordopjes aan. Beerse bezorgt 
de inventaris van de koffer.  

- Hoe controleer je de leeftijd van jongeren die alcohol vragen? In Arendonk krijg je een 
bandje dat de leeftijd aanduid waarop je alcohol kan bestellen. Een ID mag niet gevraagd 
worden, een leeftijdsbewijs (buspasje, sportabonnement,…) wel. Indien er geen ID 
voorgelegd wordt bij een evenement in gemeente Beerse, mogen de jongeren wel binnen 
maar wordt er geen alcohol geschonken.  

- Filmpje kan aan de horeca bezorgd worden door de gemeente.  
 

100 DAGEN VIERING: Overlast vermijden bij 100 dagen viering 

- Tips en suggesties worden binnenkort gelanceerd 
 

2. Wisselwerken: https://youtu.be/vF1ma6Ea-KU 
- Lang stilzitten wil niet zeggen dat je te weinig beweegt maar wel dat je niet op geregelde 

tijdstippen beweegt. 
- Logo Kempen biedt alle gemeenten in de regio een gratis basispakket aan met 4 affiches, 3 

grote stickerbollen en 5 vallen met kleine stickers en tips. Het materiaal kan je gratis 
bijbestellen via https://www.gezondleven.be/materialen/basispakket-wisselwerken 

Tips vanuit de lokale besturen: 

- Draadloze telefoons: goed idee, geen grote investering en minder storend in een drukke 
omgeving. 

- Plaats een sportraam/-rek in het bureau.  
- Andere mogelijkheden: Hoge bureaus met zitballen en deskfietsen 

o Opletten dat de zitballen het label ‘niet ontplofbaar hebben’. In Mol ontplofte een 
zitbal met pijnlijke gevolgen vandien. 

o Deskfietsen en werken is niet gemakkelijk combineerbaar. 
o Kruk met veer (Beerse) om te oefenen om het evenwicht te behouden (navragen 

richtlijnen om correct te zitten bij EDPBW, aangepast aan nieuwe zitmeubelen). 
 

https://youtu.be/vF1ma6Ea-KU
https://www.gezondleven.be/materialen/basispakket-wisselwerken


3. Week van de Keigezonde Kempen 2019 
- We starten in 2019 met meer dan  40 nieuwe structurele partners voor de organisatie van de 

week van de Keigezonde Kempen 2019. 
- Alle lokale besturen ontvangen een communicatie-toolbox.  
- Spelregels om een Kei-award te winnen: 

o Iedereen die een evenement op gezondekempen.be zet, krijgt een mail met extra 
vragen. Organiseer je een actie voor personeel of voor een gesloten groep, kan je dit 
rechtstreeks naar ons mailen.  

o Enkel de evenementen die tijdens de week doorgaan, doen mee. 
o De winnaars van de vorige editie zijn jury en reiken de award uit.  
o Datum van de uitreiking: vrijdag 15 maart 2019 om 9u in Turnhout 
o Nieuw: ‘de iedereen erbij kei’ voor de meest toegankelijke actie. Deze wordt door 

LOGO zelf uitgereikt. 
- #Bewegen5voor12: nieuw inspiratiegids 

o Dit beweeginitiatief is het starmoment voor de Week van de Keigezonde Kempen. 
o We doen een oproep naar jullie om een beweegmoment te organiseren binnen jullie 

gemeente of stad. 
o !! vergeet dit niet te registreren op www.logokempen.be 

- Deel jouw actie en inspireer 
o Mol: sporthalspeeltuin met extra’s (wandelactie, grime, knuffelturnen, babymassage, 

…) voor kinderen tot 10 jaar. Samenwerken met CM, gezinsbond, wandelclub 
Vlaanderen,… 

o Olen: Ingepland om in januari samen met de sportfunctionaris een programma op te 
maken 

o Neteland: Elke dag een gezinswandeling in een andere gemeente 
 

4. Bevolkingsonderzoeken 
- Nieuwe cijfers 2017 : https://bevolkingsondezoek.incijfers.be 
- Maart = maand van de strijd tegen dikkedarmkanker (DDK) 

o Op 01/01/2019 wordt het bevolkingsonderzoek DDK uitgebreid met de 51- en 52-
jarigen.  

o Maak je een eigen affiche, dan moet dit voorgelegd worden aan het CvKO (Centrum 
voor Kankeropsporing) voor goedkeuring.  

- Materialen kunnen via ons aangevraagd worden 
o Folders, affiches, bladwijzers 
o Ontlenen: banners 
o Infosessie 
o Redactioneel artikel  verschijnt vlak voor de actiemaand 

- Nieuw: korte quiz voor elk van de 3 bevolkingsonderzoeken. 
o 2 versies: met en zonder antwoorden 
o 10 vragen juist of fout 
o Afdrukbestand te bekomen bij Logo Kempen 

 
5. Gezond ouder worden 

- Op gezondheid staat geen leeftijd: nieuwe interactieve tool om te werken met senioren rond 
langer thuis wonen, sociale contacten, wel in je vel voelen en elke leeftijd heeft iets te 
bieden. 

- Je kunt kiezen voor een lange of een snelle route om de tool te doorlopen. 
- Je kunt de tool downloaden op pc of tablet: https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-

ouder-worden. 
 
 

https://bevolkingsondezoek.incijfers.be/
https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-ouder-worden
https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-ouder-worden


6. Lokale besturen 
GEZONDHEIDSENQUÊTE 

o Gezondheidsenquête: pilootgemeente Melle  
o Enquête opgesteld en geanalyseerd door Sciensano (Nieuwe naam WIV – 

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid) rond preventieve 

gezondheidsthema’s. 
o De resultaten kunnen gebruikt worden voor een omgevingsanalyse van de gemeente 

en hier kan een gezondheidsbeleid op verder gebouwd worden.  
o In februari 2019 oproep naar lokale besturen om de gezondheidsenquête te 

organiseren, dit is vrijblijvend. 
o Er komt nog meer duidelijkheid over het project, bv. kostprijs, tijdsinvestering,… 

         GEZONDE GEMEENTE 

o 26/27 gezonde Kempense gemeenten ondertekenden het vorige charter. We vragen 
nu aan de  nieuwe besturen om opnieuw bewust te kiezen om het engagement te 
vernieuwen = gezonde gemeente 2.0. 

o Gezonde publieke ruimte wordt mee opgenomen. 
o De charterondertekening wordt uitgebreid. 
o Neem contact met ons op als je het charter komt tekenen op 28 maart 2019 in de 

Proximuslounge in Everen. Het is een avondvullend programma, dit volgt nog. Als je 
wilt carpoolen, geef het door. We proberen jullie hierin te ondersteunen.  

o Vragen/opmerkingen 
Kan er achteraf lokaal een gezamenlijk event georganiseerd worden voor de 
ondertekening? Dit hangt af van het aantal aanwezigen en ondertekenaars op het 
event. Voorkeur om dit te tekenen op 28 maart tijdens het event. Lieselot volgt dit 
op. 
 

7. Herverdeling taken stafmedewerkers 
Door het hertekende gezondheidslandschap en de indeling van de eerstelijnszones, hebben we 

ons organisatorisch aangepast. 

- Lieselot blijft sectorverantwoordelijke lokale besturen binnen LOGO Kempen. 
- Naast haar zullen vanaf 2019  vijf stafmedewerkers de lokale besturen opvolgen. In het 

schema hieronder vind je verantwoordelijke per regio met de back-upnamen in dezelfde 
regio. 

o ELZ Kempenland 
Ruth:   Turnhout, Vosselaar, Beerse 
Hanne:   Oud-Turnhout, Arendonk, Ravels, Baarle-Hertog 
Lieselot: Rijkevorsel, Merksplas, Hoogstraten 

 
o ELZ Zuiderkempen 

Jente:  Geel, Laakdal, Meerhout 
Lynn:  Westerlo, Herselt, Hulshout 

 
o ELZ BalDeMoRe 

Birgit:  Mol, Dessel, Balen, Retie 
Lieselot 

 
o ELZ Middenkempen 

Lieselot: Herentals, Olen, Lille, Kasterlee, Herenthout, Grobbendonk, 
 Vorselaar 

Birgit  
Vragen/opmerkingen 



- Het volledige takenpakket van onze stafmedewerkers vind je in de presentatie. 
- Afspraak: bij vragen over preventieve gezondheid contacteer je jouw regioverantwoordelijke. 

Indien de regioverantwoordelijke niet aanwezig is, zal haar back-up de vragen opvolgen.  
- Is er een mogelijkheid om per zone een e-mailadres te voorzien zodat bij afwezigheid van de 

verantwoordelijke, automatisch de mail gelezen zal worden door een back-up? Wij gaan na 
hoe we dit intern best afstemmen. 

- Indien er geen schepen van gezondheid in de gemeente wordt aangesteld, wie wordt dan in 
de gemeente de contactpersoon? In Dessel wordt dit voorlopig opgelost door te stellen dat 
iedere schepen gezondheid opneemt in zijn eigen departement en dit doorgeeft. De dienst 
welzijn kan ook aangesproken worden. 

- Lieselot vraagt om de nieuwe contactgegevens van schepenen door te geven. 
- Wie ontvangt de informatie van LOGO Kempen? OCMW-voorzitters, schepenen gezondheid , 

ambtenaren, verantwoordelijken van de gezondheidsraad. De mailadressen worden in BCC 
gezet daarom wordt er gevraagd om in de mail boven- of onderaan te vermelden aan wie de 
mail gericht is. 

- Zijn alle schepenen geïnteresseerd in alle mails? Geeft dit voor de schepenen een overload 
aan mails? 
 

8. Varia 
REDACTIONELE ARTIKELS  

o Vanaf januari starten we met een 2-maandelijkes mailing van redactionele artikels. Je 
moet jezelf hiervoor inschrijven via de volgende link: 
https://logokempen.be/content/schrijf-voor-het-ontvangen-van-redactionele-
artikelen-2019 

o Milieuambtenaren blijven standaard de artikels rond hun materie ontvangen. Extra 
adressen moeten wel inschrijven. 

o Lokale besturen vragen om artikels tijdig te bezorgen omdat ze met een deadline van 
publicatie zitten. Probleem is dat wij ook vaak pas laattijdig de info van onze partners 
ontvangen. 

BUREAUONDERLEGGERS 

o Nieuwe bureauonderleggers: 3 per gemeente voorzien 
NIEUWE DATA VAN DE OVERLEGMOMENTEN 

o Data regionaal overleg: 3 momenten 
✓ Donderdag 21 februari 
✓ Dinsdag 07 mei 
✓ Donderdag 26 september 

o Nieuw: welke gemeenten willen ons hiervoor ontvangen? Mol en Beerse  en Olen 
(niet op donderdag) 

o Kunnen jullie polsen of er interesse is bij de schepen van gezondheid  om tijdens de 
eerste vergadering het voorstellingsmoment en stappenplan van Gezonde gemeente 
op te volgen? In Mol kan dit niet op donderdag omdat er dan al ander overleg 
gepland staat. 

ANDERE VRAGEN 

o Hoe past LOGO in de ELZ?  
✓ Wij nemen enkel deel aan de Kickoffs en nemen niet deel aan de 

veranderforums. Wij zijn geen verplichte partner maar hopen dat de 
verantwoordelijken wel de link met LOGO en preventie maken. 

✓  De aanwezigen op het regionale overleg zijn niet betrokken bij de 
veranderforums. In Beerse werd vertrokken door een  verantwoordelijke van 
elke verplichte partner (artsen, ziekenhuis, kine, apotheker, thuisverpleging, 
gemeente (Stad Turnhout en Hoogstraten), dienstencentra,..) te kiezen. 



✓ Lokale gezondheidsraden zullen ook partners uit de ELZ zoeken. 
o Lokaal bestuur Merksplas vraagt of een intervisie om de gezondheidsraad nieuw 

leven in te blazen mogelijk is. Dit wordt mogelijk een agendapunt voor een volgend 
regionaal overleg.  

✓ Vraag van buiten Beerse van een regionale organisatie om deel te nemen 
aan de eigen gezondheidsraad. Dit moet in de GZR zelf besproken worden.  

✓ Arendonk plaatste in een lokaal blaadje een advertentie met de vraag wie er 
geïnteresseerd was om in de GZR te zitten en blijft er naar streven om 
voldoende interactie in te brengen, niet enkel meedelen van zaken.  

✓ In Olen start een initiatief om adviesraden bij elkaar te brengen en het 
combineren van raden om overbevragen tegen te gaan. 

 

Externe toelichting rond ‘Contactgroepen verslaving Kempen’ - Verslavingskoepel Kempen vzw – Ivo 

Pernet, ervaringsdeskundige 

- http://www.verslavingskoepel.be/ 
- Oorsprong: Het sociaal huis in Lichtaart bracht ervaringsdragers en professionelen in 

verslavingsproblemathiek samen om het isolement van de verschillende zelfhulpgroepen te 
doorbreken (AA, AL-ANon, professionelen,…). Thomas More ondersteunde met een 
waarderend onderzoek om een weg uit te stippelen om een netwerk op te bouwen. Dit 
resulteerde in 3 werkgroepen (kenniscentrum, contactcentrum en netwerkcentrum = 
verslavingskoepel. Daarna volgde een fusie met de adviesraad (deskundige artsen, CGG,…) en 
werd een vzw opgericht. 

- Het traditionele aanbod komt uit Amerika, apart voor zelfhulp en familie. Zelfhulpgroepen 
zijn vaak product gebonden (alcohol, drugs, gamen, medicatie gebruik,…).  

- Vanuit het contactcentrum groeide in de Kempen de nieuwe formule  
o Om een ketting te maken van de hulpverlening: verslaafde, gezinssituatie, partners, 

hulpverleners, arts,.. Iedereen is welkom in de lokale contactgroep verslaving = open 
concept. 

o Lokale punten om samen te komen zijn belangrijk. Strategisch goed geplaatst binnen 
een perifeer van een ziekenhuis. Zo werkte de sociale dienst Geel van het ziekenhuis  
mee aan het concept voor een snelle opvang. Artsen die hierbij een rol speelden: dr. 
Mondelaers, dr. Vloemans,  dr.Nicolaï. (zie contactgroepen) 

o Er werd een eigen methodiek, startmodel geschreven, niet gebonden aan de stappen 
die het Amerikaans aanbod oplegde. (zie contactgroepen/werking). Het model wordt 
continue aangepast aan de noden die zich aanbieden. 

- Samenwerking met lokale besturen en ziekenhuisnetwerk is belangrijk. (Per jaar 400 detoxen 
per ziekenhuis wat een grote instroom is, vaak via spoed.)  

 

Gezocht:   

- lokalen tegen een schappelijke prijs en contacten met ziekenhuizen en huisartsen. 
- Frequentie van de meetings: 1x/week van 19-21u met een perifeer van het aanbod 30 km. 

Verschillende dagen per week. De koepel staat open voor alle verslavingen (eetstoornis, 
geneesmiddelen, alcohol, gamen,…). Dwangmatigheid en obsessie komt vaak terug. De 
problematiek is wel breder maar de vergadertechniek is niet gefocust op een bepaald 
product.  

- De werking draait voornamelijk op vrijwilligers. Er zijn meestal 3 stabiele 
lokaalverantwoordelijken nodig daarom dat het aanbod georganiseerd moet worden 
naargelang de mogelijkheden van de vereniging. 



- Is het belangrijk dat de locatie anonimiteit biedt? Veel verloop is niet gewenst. Ze moet wel 
goed bereikbaar en toegankelijk zijn. 

- Wat ook interessant is, is de samenwerking om het initiatief lokaal bekend te maken, bv. via 
het lokaal gemeentekrantje, dienstenkrantje,.. 

- Interesse: Neem contact op met Ivo Pernet:  GSM: 0479/952726 – ivo.pernet@telenet.be 


