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Gezondheid in Grobbendonk

Grobbendonk staat garant voor een gezonde, groene en aantrekkelijke leefomgeving voor wie hier woont, 

leeft, leert, werkt of op bezoek komt. Zo voelen mensen zich goed en welkom in onze gemeente. 

Sustainable Development Goals Goals SDG 3
‘Verzeker een goede gezondheid en promoot 
welvaart voor alle leeftijden’+ 9 
subdoelstellingen
-> preventie verslaving, veilig verplaatsen voor 
kinderen, ongevallen, vaccinaties, 
luchtkwaliteit, broeikasgasemissies, duurzaam 
verplaatsingsgedrag, sport & beweging, 
welzijn… 

KEI-award voor 

Gezinswandelingen
→ Gezinnen laten kennismaken met SDG’s en 
duurzame helden in Grobbendonk
→ Korte wandeling langs bioboer (soepje 
drinken), melkveebedrijf (kalfjes knuffelen) en 
de Bouwelhoeve (Trachique workshop -
knutselen met afval)  

Huidig Beleid - link SDG 3
● Gemeente: Legionellabeheersing, 

luchtverontreiniging en geluidshinder 
verbeteren, laagdrempelig vrijetijdsbeleid, 
gezondheidsactiviteiten organiseren, 
beweegmomenten, mobiele AED voorzien, 
ontmoetingsplaatsen voor jongeren, verbeteren 
kwaliteit woningpatrimonium, sportinfrastructuur, 
…

● OCMW: vorming m.b.t. 
verslavingsproblematiek, maandelijkse 
intervisie, armoedebestrijding, praatcafé
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Huidig beleid - doelstelling 

Speerpunt ‘Bruisende en sociale gemeente’
- Grobbendonk streeft naar maximale kansen op 

gezond leven in een gezonde omgeving voor 
alle burgers, personeel en mandatarissen 
waarbij sensibilisering voor een gezonde 
levensstijl op maat wordt aangepast en een 
gezond aanbod voor iedereen verbeterd 
wordt. 

- Vastgelegd jaarlijks budget voor acties. 

Noodzaak geïntegreerde werking

Link met mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu, 
sport, sociaal beleid…

Opstart werkgroep Gezondheid 

➢Sinds 2012
➢Project LOGO ‘Zot van gezond’
Wie? 
➢Schepen sociale zaken
➢dienst duurzaamheid
➢dienst vrije tijd/sport
➢Bib
➢OCMW - sociale dienst
➢LOGO
➢Referentiepersoon dementie

Sensibilisatie/campagnes
- Gezondheidsweek
- Voordrachten diëtisten
- Infoavonden drugspreventie, 

dikkedarmkanker, valpreventie
- Fitbus
- Wandelingen
- Beweegmoment voor iedereen
- Kruidenlezing
- Aan Tafel (scholenproject)
- Gezonde lunch op school
- Bio/Streekontbijt
- … 

Format Gezonde Gemeente
Ondertekening Charter Gezonde Gemeente

Gestructureerde werking rond gezondheid (intern 
en extern). Intern bv. voordracht mentale 
veerkracht dr. Portzky

Start dienst ‘Gezondheid’ + budget

Werkgroep komt 3 à 4x/j samen en werkt telkens 
rond 1 thema voorjaar en 1 thema najaar 

Dementievriendelijke gemeente

- Opstart stuurgroep dementie 2016
- voorzitter OCMW, seniorenconsulent, 

huisarts, thuiszorg, thuisverpleging, schepen 
sociale zaken en dienst gezondheid

- Ondersteuning mantelzorgers en hulpverleners 
door enerzijds te informeren anderzijds 
activiteiten te organiseren

- Symposium voor huisartsen
- Praatcafés
- Infomoment prof. De Lepeleire
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Toekomst

Grobbendonk Efficiënt Integreren (Gemeente en 
OCMW)

Naar 1 team Zorg & Gezondheid! 

- jaarlijks EHBO - opleidingen; AED - toestel 

voor alle personeelsleden 

- Werkgroep EHBO 

- Ondersteuningsacties Kom Op Tegen 

Kanker, A.L.S., ... 

- WZC: jaarlijks opleiding 

‘verplaatsingstechnieken’ 

Preventie in de organisatie  

Preventie extern 

- samenwerking Rode Kruis voor een hartveilige 
gemeente
- opleiding inwoners voor gebruik AED’s
- opleiding eerste hulp

- deelname aan acties preventie Vlaamse 
Overheid;
- opsporen kanker; borst, darm, huid, ...
- drugsbeleid i.s.m. ISOM, bvb. 

gespreksgroepen met cliënten
- informeren bevolking over ziekte van Lyme

Preventie extern 

- referentiepersoon dementie
- consulent gezondheid 
- ergotherapeut 
- LOK - overleg in de organisatie (huisartsen)

boodschap naar de toekomst: 
- proactief werken 
- scholen, kinderopvang, … 
- belang van buurtwerking 
- ...
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Zorg &Gezondheid
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2280 Grobbendonk

www.grobbendonk.be

info@grobbendonk.be
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