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Verslag  regionaal overleg 26 oktober 2019          
 

Aanwezig / Afwezig / Bijlagen verslag : 

https://logokempen.be/content/over-logo-kempen 

LOKAAL DIENSTENCENTRUM  ‘DE ONTMOETING’, BOUDEWIJNSTRAAT 10, 2340 BEERSE : 9u00 tot 12u00     

 

PROGRAMMA: 

1. Gezond Vergaderen 

2. 10-daagse Geestelijke Gezondheid 

3. Actieweek Gezond Binnen 

4. Week van de Keigezonde Kempen 

5. 100 dagen 

6. Varia 
PAUZE 
7. Workshops: 

a. Gezonde Publieke Ruimte 

b. BOL-STER  

c. Gezondheidsrally 

 

1. Gezond Vergaderen 

- We overlopen de inhoud van de gezond-vergader-box die gratis te ontlenen is bij LOGO 
Kempen. Het materiaal kan je ook online downloaden 
https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-vergaderen. 

- Hoe pakt LOGO Kempen dit aan? 

• Voel je goed in je vel: Neem een postkaart en schrijf na de vergadering een 
complimentje aan een collega. 

• Stel een zuurstofbewaker aan die in de pauze de ruimte ventileert. 

• Beweeg: Stel een beweegcoach aan die voor een beweegmomentje zorgt. Op het 
regionale overleg was dit Hilde Mattheuwsen, sportdienst Mol.  

• Werk efficiënt: Timing is belangrijk tijdens een vergadering.  

• Voorzie fruit en smaakwater 
 

2. 10-daagse Geestelijke Gezondheid 

- 1-10 oktober 2019 
- Doel: 

• Veerkracht versterken 

• Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken 
- Aanbod: In 20 Kempense gemeenten worden samen meer dan 100 activiteiten 

aangeboden. 
- Aanbod: In 20 Kempense gemeenten worden samen meer dan 100 activiteiten 

aangeboden. 

https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-vergaderen
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• In 11 lokale besturen verschijnen er spreuken in het straatbeeld.  

• Persbericht van CM over een onderzoek ism universiteit van Gent. 24% van de 
mensen praat niet over psychische kwetsbaarheid. 28% zoekt geen professionele 
hulp. En toch is 93% ervan overtuigd dat praten wel helpt.  
Campagne  .?. van de CM: nieuwe campagne om aan te geven op sociale media dat je 
écht wilt luisteren als er problemen zijn. 

• LOGO Kempen stuurt vliegende reporters op pad om enkele initiatieven bij te wonen. 
-  Materialenaanbod: 

• Vlaamse actie: spreuken in het straatbeeld: affiches 

• Campagne ‘leef zonder filter’ naar jongeren toe: affiches beschikbaar 

• 4  verschillende bladwijzers van www.hulpkompas.be: met vermelding verschillende 
diensten naargelang de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn. De adressen vind je ook 
op hulpkompas. (In Dessel liggen deze in de bib.) 

• Workshop ‘vind jezelf ok’: jongeren van 1ste middelbaar: fiche voor 
onderwijsinstanties 

• Nadenkers over geestelijke gezondheid (7 affiches) 

- Voorstel/vraag: Als de actie volgend jaar nog loopt, is het dan mogelijk om krijtstiften 
samen aan te kopen om de kosten te drukken? Logo Kempen zal dit dan organiseren. 

 

3. Actieweek Gezond Binnen 
De meeste mensen brengen de grootste tijd binnen door daarom is het belangrijk om oog te 
hebben voor een gezond binnenmilieu. 
- Doe mee aan de actieweek ‘gezond binnen 2019’ van 11 tot 15 november. De slogan is 

‘woon gezond, kies bewust’ 

• Gebruik producten bewuster. Heb je al die producten en hoeveelheden nodig? 

• Ventileer en verlucht je woning goed. Hou je huis gezond. 

• Hou schadelijke stoffen zoveel mogelijk buiten. Klus en (ver)bouw gezond. Kijk ook 
eens op www.bouwgezond.be . 

• … 
- Wat kan je als lokaal bestuur doen? 

• Communiceer over de actieweek 
✓ Op de website www.gezondbinnenmilieu.be kan afbeeldingen en 

voorbeeldartikels downloaden. De artikels werden ook door LOGO Kempen 
naar de gemeenten verstuurd. 

✓ Quiz 

✓ Wachtzaalactie met roll-up banners en wachtzaalpancartes. 
✓ Maak gebruik van de infofiches om in gesprek te gaan met bewoners, bv 

interessant voor medewerkers van sociale huisvestingsmaatschappijen. 
✓ Vormingen: workshop ’proper thuis’ en ‘gezond binnenmilieu’ in de 

kinderopvang 
✓ Organiseer een babbelmoment of spel over gezond wonen adhv praatplaten 

met goede en foute situaties of het bordspel Gezondheidsstraat 13 
✓ Campagne bekendmaken bij (ver)bouwers in de gemeente: 

www.bouwgezond.be . 

• Mail vanuit Logo Kempen naar jullie en de woonactoren om materialen en 
workshops aan te vragen 

- Vragen/opmerkingen 

• Moeten bij het gebruik van ventilatiesystemen, de ramen ook nog geopend worden? 
In sommige systemen kunnen hierbij de ramen niet meer geopend worden. → In 
woningen met een ventilatiesysteem kan je het best ook extra verluchten, 
bijvoorbeeld bij aangebrand eten, tijdens een feestje, na renovatie, bij nieuw 

http://www.hulpkompas.be/
http://www.gezondbinnenmilieu.be/
http://www.bouwgezond.be/
http://www.gezondbinnenmilieu.be/
http://www.bouwgezond.be/
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meubilair, … Je kan hiervoor het systeem in een hogere stand zetten of de ramen 
openzetten.  
In veel woningen zijn geen ventilatiesystemen aanwezig, hier is ventileren en 
verluchten via het raam belangrijk. 
→ Meer info over ventileren en verluchten  

• Luchtzuiverende planten aankopen → Dit is voer voor wetenschappelijke discussie. 
Meer info op de website van UGent. 

• Vooral voor kwetsbare groepen is de sensibilisatie belangrijk. Zij wonen vaak in 

minder goede woningen en zijn gevoeliger voor bepaalde gezondheidseffecten. Via 

lokale besturen hopen we deze mensen te bereiken.  

 

4. Week van de Keigezonde Kempen waarin gezondheidsactiviteiten voor het gezin 

georganiseerd worden. Deze week loopt van 01-07 maart 2020. 

- Oproep om als partner in te schrijven. Dit kan tot 30 november 2019. 
- Partner van de actieweek: 

• Organiseer een evenement tijdens deze week, bv. een gezinswandeling. 

• Promoot mee de actieweek via het gemeentelijk infoblad, sociale media,… 

• Als partner wordt je opgenomen in de communicatie van de actieweek en worden de 
acties in de website www.gezondekempen.be opgenomen. 

• Als deelnemer maak je kans op een KEI-award als de actie in deze actieweek valt. 
- Werklunch op 21 oktober: ervaring uitwisselen 

• Wat kunnen we organiseren? 

• Kunnen we de actie in samenwerkingsverband met anderen uitvoeren? 

• Inschrijven: evy@logokempenbe 
- Slotmoment: vrijdag 06 maart 2020 

• Locatie: OPZ Geel 

• Voor professionelen: gratis programma 
✓ 2 sprekers: Binu Singh (kinderpsychiater UZ Leuven over hechting bij jonge 

kinderen) en David De Vaal (coördinator Netwerk tegen Armoede) 
✓ Uitreiking KEI-awards 
✓ Netwerklunch 

 

5. 100 dagen 

- Thema ‘Samen op stap’ om Chrysostomos/100 dagen te vieren. 
- Infofiches voor lokale besturen: 

• Hoe kunnen we dit zonder incidenten te laten verlopen? 
- Materiaal voor het onderwijs: 

• Infofiche 

• Lespakket 

• Polsbandjes (€ 0.40/stuk)  

• 5 euro voor een gedrukte handleiding 
- Meer informatie: Jente@logokempen.be of 

https://www.vad.be/materialen/detail/samen-op-stap---over-alcohol-en-uitgaan-in-het-
kader-van-de-100-dagen 

- Vragen/opmerkingen 
Oproep tot delen good practices. 

 

6. Varia 

- Screenen? Wij nemen gezondheid serieus! 

http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/ventileren_en_verluchten-618.html
https://www.ugent.be/bw/nl/actueel/nieuws/luchtzuiverend-effect-planten-green-air.htm
http://www.gezondekempen.be/
mailto:Jente@logokempen.be
https://www.vad.be/materialen/detail/samen-op-stap---over-alcohol-en-uitgaan-in-het-kader-van-de-100-dagen
https://www.vad.be/materialen/detail/samen-op-stap---over-alcohol-en-uitgaan-in-het-kader-van-de-100-dagen
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• Probleem: het aanbod van zelftesten woekert. Is dit wel zinvol? Zijn ze kwalitatief 
goed? Hoe worden de resultaten gelezen? Wat doen met een afwijkend resultaat? 

• Welke zijn ok? De screeningstesten die gepromoot worden door de Vlaamse 
Overheid.  
✓ Hiervan weten we dat de voordelen nauwgezet afgewogen tov de nadelen. 
✓ De kwaliteit is zorgvuldig bewaakt. 
✓ Er is opvolging na de testen. 
✓ Bevolkingsgroepen die kunnen deelnemen worden gefilterd  op 

wetenschappelijke inzichten. 
✓ Welke testen? Bevolkingsonderzoeken borstkanker-, baarmoederhalskanker- 

en dikkedarmkankerscreening. 

• Actiemaand: september. Affiches en folders kunnen online besteld worden. Het 
materiaal is blijvend en kan gedurende het hele jaar gebruikt worden.  

• Oktober is ‘borstkankermaand’. 
 

- Save the date: 10/12/2019: studiedag ‘gezonde publieke ruimte’ 

• Start plenaire gedeelte 

• ’s middags worden gezonde gemeenten in de kijker gezet met een persmoment 

• In de namiddag volgen dan workshops 

• Vragen: bedoeld voor publieke domein – buiten ruimte bv. fietspaden, speelruimte 
inplannen. Medewerkers van grondgebiedzaken worden ook uitgenodigd.  
Aan de aanwezigen vragen we om de juiste mensen in het lokaal bestuur hiervoor 
warm te maken.  
 

- We zetten Rob Philipsen, lokaal bestuur Mol en Chris Van Gils, lokaal bestuur Vosselaar, 

in de kijker. Zij gaan beiden met pensioen en we bedanken hen hierbij voor hun 

enthousiaste deelname aan onze activiteiten en de jarenlange inzet om gezondheid in 

de Kempen op de kaart te helpen zetten.  

 

7. Workshops: 

a. Gezonde Publieke Ruimte 

o Sleutelwoord: PARTICIPATIE. We wisselden uit over verschillende vormen 

van participatie die gebruikt kunnen worden binnen het ontwikkelen van een 

gezonde publieke ruimte (maar ook bij andere thema’s). Meer info: Plein vol 

gezondheid, 45 methodieken voor participatie (VVSG) 

b. BOL-STER  

o Educatief spel over opgroeien in een gezin met psychische kwetsbaarheden. 

Dit werd ontwikkeld voor 11-12 jarigen en kan gebruikt worden in de 

schoolcontext. Het spel is gratis verkrijgbaar en er hoort een uitgebreide 

handleiding bij. Meer info: Lynn@logokempen.be of 

www.logokempen.be/bol-ster. 

c. Gezondheidsrally 

o Quiz die je al wandelend doorheen de bewegingsdriehoek of 

voedingsdriehoek gidst. Hij is gratis te ontlenen bij het Logo. 

 

 

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/op-weg-naar-beleid-publieke-ruimte/participatie/plein-vol-gezondheid
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/op-weg-naar-beleid-publieke-ruimte/participatie/plein-vol-gezondheid
https://www.vvsg.be/nieuws/publicatie-45-methodieken-voor-lokale-beleidsparticipatie
mailto:Lynn@logokempen.be
http://www.logokempen.be/bol-ster

