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Verslag  regionaal overleg 21 februari 2019          
 

Aanwezig / Afwezig / Bijlagen verslag : 

https://logokempen.be/content/regionaal-overleg-21-februari-2019 

Locatie: CAFETARIA SPORTHAL DEN UYT, RODE-KRUISLAAN 20, 2400 MOL : 9u00 tot 12u00     

 

PROGRAMMA: 

1. Gezonde Gemeente 

2. Lokale Gezondheidsenquête 

3. Gezond uit eigen grond 

4. Week van de Valpreventie 

5. Brainstorm/uitwisseling: Aanwezigheden op GZR vergroten 

6. Varia 

Voorstelling van het gezondheidsbeleid in Mol, toelichting door Hilde Mattheuwsen, sportdienst 

Mol en Rob Philipsen, verantwoordelijke welzijnsoverleg 

 

 KENNISMAKING AANWEZIGEN 

1. Gezonde Gemeente 
- 2013-2018 

o 26 van de 27 Kempense lokale besturen ondertekenen het charter 
- Vanaf 2019: 

o Na de aanstelling van de nieuwe lokale besturen vragen we aan hen opnieuw het 
engagement om het gezondheidscharter te ondertekenen. 

o De intentie om te werken rond gezonde gemeente kan op maat van elke 
individuele gemeente uitgewerkt worden 

- Tools 
o 3 uitgewerkte tools in de vorige legislatuur werden geüpdatet 

➢ Stappenplan met 7 componenten 

• Creëer een draagvlak voor gezondheid 

• Breng de beginsituatie in kaart: interne en externe analyses 

• Bepaal prioriteiten en doelstellingen 

• Werk acties uit 

• Voer acties uit 

• Evalueer en stuur bij 

• Veranker in het gemeentebeleid 
➢ Matrix: manier waarop je een actie kunt uitwerken naar duurzame 

gedragsverandering. 4 strategieën: educatie, omgevingsinterventies, 
afspraken en regels, zorg en begeleiding 

➢ Groeimeter: interne analyse om je eigen bestuur te evalueren en bij te 
sturen. Eenmaal per jaar samen invullen. 
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➢ Wordt verwacht: win-win fiches 
- Succescomponenten 

o Bestuurskracht 
o Burgerparticipatie 
o Communicatie 
o Intersectorale samenwerking en netwerking 
o Langetermijnvisie 
o Voorbeeldfunctie van het lokaal bestuur 
o Mix van acties 
Vraag om per component een uitgewerkte fiche met het verslag mee te sturen. Zie 

bijlages die u terugvindt op onze website 

- Aan de slag met verschillende strategieën en verschillende pistes 
- Gezonde gemeente nodigt uit om het charter te ondertekenen. 

o Waar? Avondevent 28 maart 2019 in Evere  
o Kan je niet aanwezig zijn? Na deze datum bekijken we de mogelijkheid om in te 

tekenen in de Kempen. 
o Er is geen uiterlijke datum om dit engagement aan te gaan maar wij streven naar  

2019 om alle Kempense gemeenten te laten tekenen. 
- Vragen 

o Wat mist in het verhaal is intergemeentelijke samenwerking = bovenlokaal 
werken. De regioverantwoordelijken van LOGO proberen om naar de gemeenten 
te communiceren wat waar loopt en ervaringen mee te delen. Het luik 
‘bovenlokaal’ is opgenomen in de gezondheidsmatrix.  

o Wat dit brengt in de toekomst met de indeling in zorgregio’s is nog niet duidelijk. 
LOGO Kempen anticipeerde reeds door de regioverantwoordelijken in te delen 
naargelang de zorgregio’s.  

Lees meer over de kadermethodiek Gezonde Gemeente op www.gezondegemeente.be . 

2. Lokale Gezondheidsenquête 

- Waarom? 
o Om meer inzicht te  krijgen in de gezondheidssituatie van de inwoners, op lokaal 

en Vlaams niveau. 
o Om uit eerste hand te vernemen wat er leeft bij de bevolking. 
o Vragen worden meegestuurd met het verslag. Lichte aanpassingen mogen nog 

doorgegeven worden. 
- Voorbeelden van concrete resultaten 

o Percentage van de inwoners dat hun gezondheid als goed/zeer goed beschouwt. 
o Vergelijking levenskwaliteit in gemeente en Vlaanderen. 
o Percentage inwoners dat rookt/passief rookt. 
o Hoeveel % van de inwoners drinkt wekelijks meer dan 10 consumpties alcohol. 
o Aantal inwoners dat psychische problemen meldt. 

- Vragenlijst:  
o Selectie uit de nationale gezondheidsenquête. 
o Thema’s die relevant zijn op lokaal niveau o.a. mentale gezondheid, 

alcoholgebruik, rookgedrag, voeding en beweging, gezondheidsfactoren in de 
omgeving. 

o Korte invultijd 10 à 15 minuten, digitaal of op papier 
- Dataverzameling obv representatieve steekproef van Sciensano 

o Statistisch relevante deelnemersgroep bestaat uit minimum 1000 deelnemers, 
ongeacht het om een grote of kleine gemeente gaat. 

o In deze groep is een spreiding qua leeftijd, geslacht en sector (wijk, gehucht,…) 
van belang. 

http://www.gezondegemeente.be/
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o Vanaf 15 jaar kan er deelgenomen worden 
o Werkwijze: 

➢ De eerste deelname oproep vertrekt naar 1500 inwoners. 
➢ Indien er na 2 weken geen reactie komt, wordt een herinnering 

gestuurd. Nadien kan de aangeschreven persoon niet meer deelnemen 
en wordt een equivalent van zijn profiel aangeschreven om deel te 
nemen. 

➢ Deze waves worden herhaald tot er een doelgroep van minimum 1000 
deelnemers is gehaald. 

- Kostenraming 
o Een algemene tijdsbegroting is moeilijk mee te geven aangezien dit afhankelijk is 

van het aantal waves die nodig zijn en hoe de gemeente het veldwerk 
organiseert. 

o Invoer vragenlijsten: er wordt geschat dat 70 op papier antwoordt, dus bij 1000 
ingevulde vragenlijsten komt dit neer op ongeveer 60 werkuren om alle papieren 
vragenlijsten in te voeren. 

o Kosten: printen + verzenden + personeelsinzet 
- Taken voor het lokale bestuur 

o Stuurgroep samenstellen 
o Extract uit het bevolkingsregister voorzien (leeftijd, geslacht, sector) 
o Brieven en vragenlijsten printen 
o Verzenden van uitnodigingen, vragenlijsten en herinneringen 
o Online invoeren van de papieren vragenlijsten 

- Ondersteuning door LOGO en Sciensano 
o Draaiboek aanleveren waarin alle stappen beschreven staan 
o Sciensano trekt steekproef, analyseert data en maakt het eindrapport op. 
o LOGO begeleidt en ondersteunt gemeenten doorheen project. 
o LOGO ontvangt de papieren vragenlijsten, kijkt na of ze volledig zijn en geeft 

online de identificatiecodes door. Daarna worden de codes van de vragenlijst 
gehaald en kan de gemeente de vragenlijsten online ingeven. 

- Vragen 
o Personen nemen anoniem deel. Online wil dit zeggen dat er geen naam maar 

een code ingevuld dient te worden. 
o Minimum respons om een relevante enquête te verkrijgen is 1000 deelnemers. 

In Melle waren er 3 waves om tot 1000 antwoorden te komen. Rekening 
houdend met de juiste verdeling van leeftijdscategorieën werden 3 mailingen 
verzonden. 

o Sciensano is het Belgische Instituut voor Gezondheid, vroeger Wetenschappelijk 
Instituut voor Volksgezondheid. Vlaanderen betaalde het onderzoeksbureau 
Sciensano. 

o De uitnodiging tot deelname is naar het schepencollege verzonden. 
o Rond 28 maart hadden we graag geweten of dit in de gemeente aan bod komt. 

Het is moeilijk om dadelijk toe te zeggen. De kosten werden niet in de begroting 
van dit werkjaar opgenomen. Kan dit in de kosten van BBC opgenomen worden? 
Het contract tussen AZG en Sciensano zal normaalgezien verlengd worden tot 
september 2020. First come, first served: we weten nog niet of Sciensano later 
nog middelen ontvangt voor de verwerking. Wij starten met 1 gemeente als 
proef voor het verloop. Indien er interesse is om dit later op te nemen: laat het 
ons weten.  

o De respons mag niet op de gemeenten binnen komen. We gaan na of dit wel kan 
in een gesloten brievenbus en in een gesloten enveloppe. 
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o Kan per sector gegevens verkregen worden? Zo kunnen in bepaalde wijken de 
problemen in kaart gebracht worden. 

o Drukkosten kunnen bespaard worden als gemeenten samen laten drukken. 
o Vlaamse cijfers worden aan alle gemeenten meegedeeld.  
o Dit zou interessant zijn om in een eerstelijnszone op te nemen. De sector is dan 

een gemeente. Lieselot en Birgit vragen na of dit statistisch kan. 
o Communicatie in de gemeente, bv. via het infoblad is wel interessant als oproep 

tot deelname. 
Hieronder vind je de vragen aan en antwoorden van Sciensano. 

1. Worden de rapporten van elke deelnemende gemeente publiek gemaakt? Dus kunnen 
deelnemende gemeenten zich vergelijken met andere gemeenten? Of enkel met Vlaamse 
resultaten? 

Ik zie geen reden om de gemeentelijke rapporten niet publiek te maken. Vergelijking met andere 

gemeenten lijkt me ook vrij evident te zijn. Dit is echter niet helemaal risicoloos: 

• Een eerste mogelijk probleem is de generaliseerbaarheid van de enquêteresultaten in 
een gemeente. De steekproefaanpak + de substitutie van niet deelnemers bewerkstelligt 
een gerealiseerde steekproef die – althans voor wat betreft de selectiecriteria – de 
samenstelling van de bevolking goed weerspiegelt. Nu, dit is niet altijd en niet persé het 
geval. Als de gerealiseerde steekproef qua samenstelling afwijkt van de samenstelling 
van de bevolking, moeten ‘gewichten’ gebruikt worden om tot meer correcte schatters 
te komen. Voor wat (bv) Melle betreft, was het gebruik van gewichten niet echt nodig; 

• Een tweede – veel belangrijker – probleem is de vergelijkbaarheid van de resultaten 
tussen gemeenten. Een voorbeeld: in gemeente X is het % rokers 20%, in gemeente Y is 
het % rokers 25%. Kan me stellen dat het % rokers in gemeente Y substantieel hoger is? 
Ja ... en neen. Laat ons veronderstellen dat roken geassocieerd is met leeftijd en dat (ik 
zeg maar iets), vooral jongeren roken. Het verschil tussen gemeente X en gemeente Y 
kan ‘verklaard’ worden doordat er in gemeente Y meer jongeren zijn dan in gemeente X. 
Om beter te kunnen inschatten of er ‘echt’ een verschil is in het % rokers in beide 
gemeentes, zouden de resultaten gestandaardiseerd moeten worden (directe of 
indirecte standaardisatie), waarbij verschillen (in dit voorbeeld inzake leeftijd) tussen 
gemeente X en gemeente Y weggegomd worden. Het puur vergelijken van % tussen 
gemeenten (of met de Vlaamse resultaten) is, zonder standaardisatie, altijd een beetje 
‘gevaarlijk’. 

2. Een deelnemende gemeente kan de resultaten filteren per geslacht en leeftijd? Kan dit ook 
per statistische sector?  

• De voorafgaande ordening van inwoners (15+) volgens statistische sector, geslacht en 
leeftijdsgroep, de stapsgewijze samenstelling van de steekproef en de substitutie van 
niet deelnemers, maakt dat de netto steekproef (1000) qua statistische sector op een 
correcte wijze de bevolking weerspiegelt. Nu, stel dat er (ik zeg maar wat) 10 statistische 
sectoren bestaan op het gemeentelijk niveau én dat alle statistische sectoren exact even 
groot zijn (ik zeg maar wat), dan kan worden verwacht dat 100 personen per statistische 
sector hebben deelgenomen. Uiteraard kunnen de % per statistische sector berekend 
worden, maar gezien het per statistische sector om een zeer beperkte steekproef gaat, 
zijn de betrouwbaarheidsintervallen vrij groot. Het is dan zeer ook onwaarschijnlijk dat er 
statistisch significante verschillen teruggevonden kunnen worden tussen de resultaten 
per statistische sector. Bovendien kunnen verschillen, zo die al gevonden kunnen 
worden, te maken hebben met verschillen in leeftijdsopbouw in de onderscheiden 
statistische sectoren. 
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3. Is het mogelijk dat de vragenlijsten in gesloten enveloppes worden verzameld in afgesloten 
dozen in de gemeente (bv. in de bib) en dan met dichte doos aan het Logo worden 
bezorgd? (met het oog op kosten besparen) 

• Een succesvolle aanpak bestaat uit een rigide aanpak: sturen van een uitnodiging 
(moment x), sturen van een reminder (x +1) aan diegenen die nog niet gereageerd 
hebben via PAPI (op papier)/CAWI (online), afsluiten van de case (x+2), substitutie van 
niet deelnemers. Het moment x+2 is fixe, dit is datum “versturen” + 1 maand (kan 
gewijzigd worden).  
Vragenlijsten in gesloten enveloppes in dozen is (a) niet echt kostenbesparend (b) kan 
een impact hebben op de aanpak: iemand moet dagelijks (!) die doos leegmaken. Indien 
dit niet dagelijks gebeurd, is de kans dat heel de opvolging in de knoei geraakt. 
Bijvoorbeeld: vragenlijsten die NA moment x+2 arriveren, worden niet meer 
meegenomen (omdat de persoon in kwestie al vervangen is). Ik denk dat het werken met 
dozen nauwelijks zal resulteren in een reële besparing. 
 

3. Gezond uit eigen grond: nieuwe kookworkshop 

- Kookworkshop: De duurtijd hangt af van de vraag 2 à 3u. Er kan een demoversie, zonder 
zelf koken, gegeven worden indien de accommodatie beperkt is.  

- Kostprijs lesgever: € 60/u . Houd rekening met een minimale voorbereidingskost  van 1 u 
+ kilometervergoeding + benodigde ingrediënten. 

- Materiaal: folder/recepten voor de deelnemers. 

- Hoeveel personen kunnen deelnemen aan een sessie?  

o Demoversie: maximum 20 

o Kookworkshop: maximum 12, afhankelijk van de ruimte 

- Tuinhierverenigingen  in de Kempen worden door ons gebrieft. Velt is nog niet 

gecontacteerd. 

- Interesse? Neem contact op met jouw regioverantwoordelijke. 

 

4. Week van de Valpreventie: ‘laat angst om te vallen je leven niet bepalen’ 

- Wanneer? 22-29/04/2019 

- Nieuw: checklist veilige huisinrichting & gedrag + knelpuntenwandeling 

- Indien je een actie organiseert en die registreert, maak je kans op een bezoek van een 

vliegende reporter + een prijs. 

- De Kempische startdag wordt dit jaar door Beerse georganiseerd. Dinsdag 23 april in LDC 

De Ontmoeting. Het programma vind je terug in de presentatie. 

- Vragen 

o Er zijn geen gadgets beschikbaar, enkel onderleggers.  

o Ipv banners zijn er dit jaar totems om te ontlenen. 

Meer informatie, bestellen van materialen en registreren activiteiten via www.valpreventie.be . 

 

5. Week van de Keigezonde Kempen 2019 

- Er werden 40-tal acties, verspreid over de Kempen geregistreerd. 

o Waaronder acties die voor iedereen open staan en  

acties voor een besloten publiek. Wij vragen om deze acties ook door te geven 

zodat ze ook in aanmerking komen voor een kei-award als de datum in de 

actieweek valt. 

o Wij sturen een korte vragenlijst door naar acties die door hun deelname in 

aanmerking komen voor een Kei-award. 

http://www.valpreventie.be/
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- Facebook-acties kunnen ook via ons gedeeld worden.  

- We zetten ook dit jaar vliegende reporters uit ons team in maar vragen ook om foto’s te 

maken en aan ons bezorgen. 

- Nieuw gadget voor de week van de Keigezonde Kempen: fietsvlaggetjes van duurzaam 

materiaal (€1/stuk) 

 

6. Brainstorm/uitwisseling: Tips om de gezondheidsraad aantrekkelijk te maken: 

- Aanwezigheden vergroten 
o Timing behouden is belangrijk. 
o Mensen persoonlijk aanspreken om nieuwe leden te bereiken en te werven. 
o Mensen op pensioen werven (huisarts, apotheker). 
o Wordt het tijdstip jaarlijks bekeken/geëvalueerd?  
o Jaarlijkse evaluatie om alle praktische zaken en taken te bekijken. 
o Geen besloten club maken van de raad. 

- Betrokkenheid vergroten 
o Oppassen voor mensen die uit eigen belang in de raad zetelen. 
o Wie wil voorzitter zijn? Hoe wordt de taak attractiever? 
o Passiviteit vermijden, zaken meenemen naar de achterban. 
o Raden bundelen om overbevragen te vermijden. 
o Kritisch orgaan, niet enkel advies of mededelingen brengen. 
o Actuele thema’s bespreken. 

- Evaluatie 
o Werking gezondheidsraad evalueren. 
o Groepsevaluatie werkt soms remmend. Achteraf vragenlijst individueel laten 

invullen werkt soms beter. 
Lokaal bestuur Herselt evalueerde de werking van de seniorenraad waarbij een denktank 

opgericht werd met vertegenwoordiging van mensen uit deze raad. Zij nodigden de 

adviesraad van Mol uit om de sterktes en zwaktes te overlopen, nieuwe ideeën op te doen. 

De volgende opgave is de missie en visie opstellen. 

7. Varia 

- De leeftijd voor deelname aan de dikkedarmcampagne is vervroegd naar 51-52 jaar. 

Nieuwe folders en affiches kunnen bij Lieselot verkregen worden. Volgend jaar wordt de 

leeftijd mogelijk opnieuw verlaagd naar 50 jaar. 
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Voorstelling van het gezondheidsbeleid in Mol, toelichting door Hilde Mattheuwsen, sportdienst Mol 

en Rob Philipsen, verantwoordelijke welzijnsoverleg 

Doel van het gezondheidsbeleid in Mol is om de bevolking gezonder te laten leven en ziektes te 

voorkomen. Om te komen tot een beleid waarin gezondheidspromotie en ziektepreventie centraal 

staan worden o.a. de 6 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen opgevolgd. Hierin wordt het aspect van 

een integraal gezondheidsbeleid voeren steeds belangrijker. 

In de presentatie worden 2 luiken belicht: fysieke gezondheid en geestelijke gezondheid. 

Hilde Mattheuwsen volgt vanuit haar functie op de sportdienst het luik fysieke gezondheid op. 

- In het verleden werd het schepenambt sport en volksgezondheid in Mol gecombineerd, 
opgenomen door 1 schepen. Deze legislatuur is het ambt opnieuw gescheiden. 

- Sport wordt aanzien als een middel om mensen langer fysiek actief, gezond te houden. 
Om een gezonde levensstijl in te burgeren zijn sensibilisatie en acties nodig. 

- Hilde voert haar taken van aanspreekpunt en dispatch ism de communicatiedienst uit. 
Hierbij kan dan nog bijkomende hulp komen via GIP (geïntegreerde proef 6de jaars van 
Mol) of door samenwerking met andere lokale besturen, diensten. Dit alles om acties te 
faciliteren, te organiseren, te ondersteunen en te promoten. 

- Wat werd/wordt er gerealiseerd? 
o Faciliteren 

➢ Sportweek scholen: de gemeente deelt dagelijks fruit uit.  
➢ Gezond ontbijt voor personeel bij bepaalde gebeurtenissen. 
➢ Vuilbakjes in de mannentoiletten plaatsen voor stomapatiënten. 
➢ Beweeg & scoor: bureautafels die verstelbaar zijn of deskbikes ter 

beschikking stellen. 
➢ LotinCO: lotgenoten kanker in contact brengen in Mol 

o Campagnes: rookstopcampagne, ziekte in beeld, valpreventie… 
o Duurzame acties / campagnes verankeren 

➢ valpreventie 
➢ Hartveilige Gemeente 
➢ 3XG 
➢ 3 preventieve kankeronderzoeken 
➢ Gezond vergaderen 

o Eigen lokaal overleg: Hilde en Rob en schepen + diensthoofd + andere diensten 
en organisaties in de gemeente 

o De sportdienst geeft ook 2x/jaar een brochure uit met gezonde activiteiten. 
 

Rob Philipsen volgt het geestelijke gezondheidsluik op. 

- Doelstelling: sensibilisering, taboe doorbreken en tegengaan van stigma, werken aan 
preventie. 

- Vroegdetectie is belangrijk: Jonge mensen bereiken kan via het CLB, JAC,… 
- Wat werd/wordt er gerealiseerd? 

o Aandachtspunten bij lezingen:  
➢ Doelgroepen bepalen, 
➢ sociale mix nastreven met aandacht voor kwetsbare groepen, 
➢  gratis maar wel vooraf inschrijven (laagdrempelig),  
➢ welke lezingen? aandacht voor verlies en verdriet (zowel voor jong als oud); 

geluk op grootmoeders wijze (tips FIJH gebracht voor senioren) 
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o Opvang: de tussenkomst van een psycholoog is gratis voor cliënten OCMW en Ons 
Huis. 

o OCMW betaalt ook een tussenkomst voor kinderen en jongeren uit kwetsbare 
gezinnen die psychische hulp nodig hebben. 

o Campagnes: 
➢ opvangen van pestfenomeen op basisscholen, 
➢  in opstart: pestvrij Mol, ook campagnes voor Secundair Onderwijs in opstart, 
➢  FIJH (film over veerkracht ‘sence of a woman’ – opa en oma zonder stress), 
➢  Interesse voor campagnevoering rond verslaving. 

o Assertiviteitscursus wordt gegeven door een psycholoog uit de buurt, rekening 
houdend met het budget. De cursussen worden geëvalueerd. 

o Overleg regio Mol (4 gemeenten): vergaderingen samen nemen van welzijn en 
gezondheid om tijd en middelen te bundelen en lokaal overleg. 

o Intervisie: overlegplatvorm kindermishandeling: 25/ jaar in de regio. 
o Op Vlaams niveau valt het op dat er heel weinig mensen uit de Kempen aanwezig zijn 

op intervisies terwijl die altijd interessant zijn.  
 

Opmerkingen 

- De mogelijkheden om diensten samen te voegen is interessant, krachten bundelen, 
middelen samen leggen. 

 


