
WELKOM

Regionaal overleg – 26 september 2019



Proficiat Gezonde Gemeenten!
Na Geel, Vorselaar, Olen, Laakdal en Westerlo ondertekenden ook ….

Hoogstraten 15/5  Hulshout 5/6 Herselt 11/6 Arendonk 20/6

Beerse 23/9

Mol 26/7 Retie 31/7 Rijkevorsel 20/8              Baarle-Hertog 23/9



Proficiat Warme Steden en 

Gemeenten!
Na Warm Turnhout zetten ook… 

… in op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.



Agenda

• Gezond Vergaderen

• 10-daagse Geestelijke Gezondheid

• Actieweek Gezond Binnen

• Week van de Keigezonde Kempen

• 100 dagen

• Varia

Pauze

• Workshops

• Gezonde Publieke Ruimte

• BOL-STER

• Gezondheidsrally



Gezond Vergaderen





Drink water 

➢Zet elke vergadering water klaar. 

➢Maak water drinken aantrekkelijk
door water te koelen en/of pimpen. 

(zie recepten in de box)

➢Zet de dranken op een aparte tafel
zodat mensen moeten rechtstaan om 
dit te nemen

Dit wordt gecoördineerd door de gezonde maagvuller



Zorg voor verse lucht

➢ Waak over het zuurstofgehalte in 
de ruimte voor en tijdens de 
vergadering.

➢ Stimuleer de mensen om tijdens de 
pauze even een frisse neus te
halen.

Dit wordt gecoördineerd door de zuurstofbewaker



Snoep gezond

➢Zorg voor de vergadering voor
gezonde tussendoortje? (zie
inspiratieboekje)

➢Maak je tussendoortjes hapklaar. 

Dit wordt gecoördineerd door de gezonde
maagvuller



Onderbreek lang

stilzitten

➢Waak over lang stilzitten. 

➢Vaste korte beweegmomentjes
zijn ideaal

Dit wordt gecoördineerd door de beweegcoach



Voel je goed in je vel

➢Waak over het Welzijn van de 

medewerkers.  

➢Pauzekaartjes of 

complimentenstickers of 

andere tools of spelletjes

kunen hier nuttig zijn

➢Na het varia rondje eventueel

ook een welzijnsrondje

inlassen

Dit wordt gecoördineerd door het 

welzijnskwezeltje



Werk efficiënt

➢ Maak voor elke vergadering een

agenda met timing en zie erop

toe dat dit opgevolgd wordt.

➢ Last  vaste beweeg-

pauzemomenten in.  

Dit wordt gecoördineerd door de timer 



Beweeg!

➢Stimuleer de mensen om tijdens

de pauze extra te bewegen

➢Toilet op bovenste verdiep

nemen

➢Spelletjes spelen

➢Stretch oefeningen

aanbieden

Dit wordt gecoördineerd door de

beweegcoach



Geestelijke gezondheid



10-daagse van de 

Geestelijke Gezondheid



Waarom? Daarom…

• 1 op 4 mensen wordt ooit geconfronteerd met 

psychische kwetsbaarheden

• Onderzoek CM en Ugent:

• 24% praat er niet over met mensen in hun omgeving

– ‘Ik los mijn problemen zelf op.’ (49%)

– ‘Ik wil mijn omgeving niet belasten.’ (48%)

– ‘Ik schaam me.’ (32%)

– ‘Hoe zullen ze reageren.’ (26%)

• 28% zoekt geen professionele hulp

En toch is 93% ervan overtuigd dat praten helpt.



10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid

• Doelen:

• Veerkracht versterken

• Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken

• Aanbod: 

In 20 Kempische gemeenten worden

samen meer dan 

100 activiteiten aangeboden!



10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid

• Vlaamse actie: Spreuken in het straatbeeld

• Kempen: Arendonk, Balen, Thomas More Geel, 

Herselt, Hoogstraten, Lille, Merksplas, Mol, Olen, 

Oud-Turnhout, Turnhout, Vorselaar

• Nog deelnemen? Neem affiches mee



10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid

• Postkaarten voor deelnemers van acties tijdens 

de 10-daagse



10-daagse van de Geestelijke 

Gezondheid

• Tijdens de 10-daagse:

• Neem deel aan een actie en ga eens ‘gluren bij de 

buren’

• Facebook:

• Promoot je actie #samenveerkrachtig #gezondekempen

• Deel de berichten van Logo Kempen

• Trek foto’s en bezorg deze aan lynn@logokempen.be

mailto:lynn@logokempen.be


#samenveerkrachtig 
#gezondekempen



Gezondheid & Milieu



Actieweek Gezond Binnen





Woon gezond, kies bewust!

• Gebruik producten bewuster

• Ventileer en verlucht je woning goed

• Hou schadelijke stoffen zoveel mogelijk buiten 



Woon gezond, kies bewust!

• Hou je huis gezond

• Ga voor een rookvrij huis 

• Stook zo weinig mogelijk met je kachel of haard

• Vermijd wierookstokjes en geurkaarsen

• Vermijd spuitbussen 

• Laat producten met een gevaarsymbool zo veel 

mogelijk in de kast staan

• Vermijd pesticiden 

• Woon je langs een drukke weg? Verlucht bij voorkeur 

buiten de spitsuren en zo ver mogelijk van de 

straatzijde. 



Woon gezond, kies bewust!

• Klus en (ver)bouw gezond

• Huis (her)inrichten? Extra verluchten bij nieuwe 

meubels of verven, beschermende kledij dragen

• Renoveren of bouwen? Zonnewering, isolatie, 

groendaken, producten met (eco-)label…

• www.bouwgezond.be

http://www.bouwgezond.be/


Wat kan je als lokaal bestuur doen?

• Communiceer over de actieweek

• Facebookposts

• Quiz

• Artikels



Wat kan je als lokaal bestuur doen?

• Organiseer een wachtzaalactie

• Ga aan de slag met de roll-up banners en 

wachtzaalpancartes om het belang van ventileren en 

verluchten in de kijker te zetten.



Wat kan je als lokaal bestuur doen?

• Maak gebruik van de infofiches in gesprek met 

bewoners

• Woon Gezond. Kies bewust

• Geef lucht aan je huis

• Ban vocht en schimmel

• Binnen roken is nooit oké



Wat kan je als lokaal bestuur doen?

• Organiseer een vorming



Wat kan je als lokaal bestuur doen?

• Organiseer een babbelmoment of spel over 

gezond wonen



Wat kan je als lokaal bestuur doen?

• Informeer (ver)bouwers over de campagne 

www.bouwgezond.be

http://www.bouwgezond.be/


Aan de slag

• www.gezondbinnenmilieu.be

• Mail naar jullie en woonactoren: materialen en 

workshops aanvragen

http://www.gezondbinnenmilieu.be/


tijd voor een 

beweegtussendoortje !



Week van de Keigezonde Kempen 2020



Partner van de actieweek?

• Inschrijven als partner kan tot 30 november

• Organiseert een evenement tijdens de Week

• Promoot mee de actieweek 

• In ruil: als partner opgenomen in de communicatie van 

de actieweek, acties op de website 

www.gezondekempen.be en in de campagne op sociale 

media

http://www.gezondekempen.be/


Structurele partners 2020

• Lokale besturen

• Olen

• GZR Vosselaar

• Huis van het Kind:

• Regio Mol

• Herselt, Hulshout, 

Westerlo

• Hoogstraten

• Middenkempen

• Anderen:

• Zitdazo

• CM Mechelen-Turnhout

• Ziekenhuis Netwerk 

Kempen

• Gezinsbond

• Gezinssport Vlaanderen



Werklunch op 21 oktober

• 11-13u, CLB Kempen in Turnhout

• Samen met andere partners activiteiten opzetten

• Eigen activiteit meer kracht bijzetten

• Schrijf je voor 7 oktober in via mail naar 

evy@logokempen.be

• Wij voorzien een broodje voor alle aanwezigen

mailto:evy@logokempen.be


Slotevent actieweek

• Vrijdagvoormiddag 6 maart

• Locatie: OPZ Geel

• Programma voor professionelen

• 2 sprekers

• Binu Singh 

Kinder-en jeugdpsychiater KU Leuven

• David De Vaal 

Coördinator Netwerk tegen Armoede

• Uitreiking Kei-Awards

• Afsluitende netwerklunch



Tabak, Alcohol & Drugs



Samen op stap - 100 dagen



• Chrysostomos/100 dagen = feest! 

• Chrysostomos/100 dagen = alcohol?

• Hoe laten we het zonder incidenten verlopen?

Samen op stap 



Samen op stap 

• Voor lokale besturen 

• Infofiche

→ bv: ‘Het is fout gelopen. Wie is verantwoordelijk?

• Voor onderwijs

• Infofiche 

• Lespakket 

• Polsbandjes (€0,40)

• €5 voor een gedrukt exemplaar 



Varia





Screenen? Wij nemen gezondheid 

serieus!

• Er is een groeiend aanbod van zelftesten en 

screeningsonderzoeken. Bv. apps voor hartrisico’s, DNA-

testpakketten, HIV-zelftests,…

• Zinvol? Kwalitatief?

• www.bevolkingsonderzoek.be: Somt aandachtpunten op 

waar je het best op let:

• Hoe betrouwbaar is de test?

• Welke opvolging is er na de test of screening? 

• Wat kan het resultaat mij leren? 

• Wat doe ik met een afwijkend resultaat?

http://www.bevolkingsonderzoek.be/


• Screening door de Vlaamse Overheid:

• Bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker, 

dikkedarmkanker

• 12 aangeboren aandoeningen

• Neonatale gehoorscreening,… (K&G)

• Periodieke screeningsonderzoeken bij schoolgaande kinderen 

en jongeren (CLB)

• Voordelen nauwgezet afgewogen tegenover de nadelen

• Kwaliteit zorgvuldig bewaakt

• Opvolging na de testen

• Wie kan deelnemen is gebaseerd op wetenschappelijke 

inzichten



Actiemaand september

• Actie gestart op 2 september

• Loopt de hele maand

• Affiches en folders kan je online bestellen

https://www.youtube.com/watch?v=p1n01dgtJDA


Save the date: Event Gezonde 

Publieke Ruimte



Workshops



Workshops

• Gezonde Publieke Ruimte

• BOL-STER

• Gezondheidsrally



Gezonde Publieke Ruimte: 

PARTICIPATIE

INFORMEREN

RAADPLEGEN

ZICH LATEN ADVISEREN

CO-PRODUCTIE OF 

CO-CREATIE

ADVIES GEVEN

MEEDENKEN

ZICH LATEN INFORMEREN

GEEN PARTICIPATIE



BOL-STER

• Educatief spel over 

opgroeien in een 

gezin met psychische 

kwetsbaarheden

• Voor 11-12 jarigen

• In schoolcontext

• Gratis spel

• Uitgebreide 

handleiding

• www.logokempen.be/

bol-ster

http://www.logokempen.be/bol-ster


Gezondheidsrally 
beweegdriehoek en voedingsdriehoek

• De gezondheidsrally is 

een quizwandeling die 

je al wandelend 

doorheen de 

bewegingsdriehoek of 

voedingsdriehoek 

gidst.

• Gratis te ontlenen bij 

het logo









Rob & Chris,

Proficiat met jullie pensioen!

Nog meer vrije tijd om gezonde 

activiteiten te doen.

Jullie waren altijd vol enthousiasme 

en bij de les,

dankzij jullie waren werden heel 

wat acties een groot succes.

Bedankt voor de fijne samenwerking 

menig jaar…

en nu… profiteren maar!

Bedankt,

vanwege het Logo Kempen team



Bedankt!



Logo Kempen

• Sectorverantwoordelijke Onderwijs

• Stafmedewerker Tabak, alcohol & drugs

• Regioverantwoordelijke Zuiderkempen 

jente@logokempen.be

• Coördinator Logo Kempen

• Sectorverantwoordelijke Bedrijven

wim@logokempen.be

mailto:jente@logokempen.be
mailto:wim@logokempen.be


• Sectorverantwoordelijke Zorg & Welzijn

• Stafmedewerker Geestelijke Gezondheid

• Regioverantwoordelijke Zuiderkempen

Lynn@logokempen.be

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag & 

vrijdag VM

• Stafmedewerker Beweging

& Vaccinaties

• Regioverantwoordelijke BalDeMoRe & 

Middenkempen

Birgit@logokempen.be

Aanwezig op maandag, dinsdag en

donderdag VM

mailto:Lynn@logokempen.be
mailto:Birgit@logokempen.be


• Medisch Milieukundige

• Regioverantwoordelijke Kempenland 

Ruth@logokempen.be

• Stafmedewerker Voeding

• Regioverantwoordelijke Kempenland 

Hanne@logokempen.be

Aanwezig op maandag VM, dinsdag, 

donderdag en vrijdag

mailto:Ruth@logokempen.be
mailto:lieselot@logokempen.be


• Sectorverantwoordelijke Lokale Besturen

• Stafmedewerker Valpreventie

& Bevolkingsonderzoeken

• Regioverantwoordelijke Middenkempen, 

Kempenland & BalDeMoRe

Lieselot@logokempen.be

Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag & 

vrijdag

mailto:lieselot@logokempen.be

