
1 
 

Verslag  regionaal overleg 21 januari 2020          
 

Aanwezig / Afwezig / Bijlagen verslag : 

Locatie: GEMEENTEHUIS WESTERLO, BOERENKRIJGLAAN : 9u00 tot 13u00     

 

PROGRAMMA: 

1. Tournée Minérale 
2. 10-daagse Geestelijke Gezondheid 
3. Samen nadenken rond: 
4. a. Intergemeentelijke preventiewerking 

b. Gezondheidscijfers 
5. Varia 

 
Gezondheidsbeleid in Westerlo 
Inhuldiging van de Kempense Gezonde Gemeenten  

 

Welkomstwoord 

Alle 27  Kempische gemeenten in onze regio zijn gezonde gemeenten, vandaar dat we dit vandaag via 

een persmoment in de kijker willen plaatsen 

In 2019 bezochten de regiomedewerkers van LOGO Kempen de nieuwe lokale besturen. De 

gezondheidscharters werden getekend. 

In 2020 werken we verder aan gezondheidsbeleid. 

1. Tournée Minérale - Jente Belmans 
- Enkele gezondheidseffecten van alcohol 

• Gewichtstoename 
• Energiedip 
• Oppervlakkige nachtrust 
• uitdroging 

- We dagen opnieuw uit om deel te nemen aan Tournée Minérale 
• sluit je aan bij een eigen team of team LOGO Kempen 

✓ via de website https://www.tourneeminerale.be/ 
• ambassadeurs  

✓ Belgische ambassadeurs  
✓ maar ook Kempische o.a. Griet Smaers (schepen gezondheid Geel, voorzitter BCSD), 

Hanne Ketelslagers (stafmedewerker LOGO), Lieven Janssen (burgemeester 
Vorselaar) 

• promomateriaal 
✓ promofilmpje 
✓ armbandjes 

VRAGEN 
- Inschrijven kan nog steeds. 

 
 

https://www.tourneeminerale.be/
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2. Ouders van studenten 
- Waarom? Het studentenleven brengt een hele verandering. Ouders blijven een cruciale rol in 

het leven van studenten ook al staan ze op eigen benen. 
- De interactieve website https://oudersvanstudenten.druglijn.be/ biedt ouders ondersteuning. 
- Materialen:  

• Infokaartjes die verspreidt kunnen worden via bv. de jeugdconsulent, Huizen van het Kind,…. 
Ze zijn bij het LOGO verkrijgbaar. 

- Filmpjes 
 

VRAGEN/OPMERKINGEN 
- geen vragen of opmerkingen 

 
3. 10-daagse Geestelijke Gezondheid – Lynn Weyns 

- Lynn geeft aan de hand van enkele cijfers aan hoe het in Vlaanderen gesteld is rond met onze 
geestelijke gezondheid 
• Verschillende kaartjes met cijfers over GG. 

- Van 1-10 oktober brengen we opnieuw het team onder de aandacht. De slogan ‘samen 
veerkrachtig’ blijft. Het doel hiervan is: het mentaal welbevinden verhogen en het taboe rond 
psychische kwetsbaarheid meer verlagen. 

- Acties in 2019 
• In Vlaanderen werden meer dan 500 activiteiten georganiseerd. 
• Het succesvol Vlaams accent ‘spreuken in het straatbeeld’ werd ook in de Kempen 

opgenomen. 
- Acties in 2020 - nieuw 

• Er komt een nieuw Vlaamse accent: bankenprojecten. Publieke zitbanken worden ingezet 
om de sociale cohesie (het wij-gevoel) in buurten te versterken.  
Waarom? 

✓ Het ‘wij’-gevoel werkt, bv. de Warmste Week, RodeNeuzen-dag, buurtfeesten, 
verenigingen die zich inzetten,… 

✓ Het is sterk verwant met ons mentaal welbevinden 
✓ Het uit zich in individuele levenskansen, leefbaarheid van een wijk, bezorgd zijn voor 

oudere mensen in je buurt en zorg dragen voor anderen 
✓ Het is een éérste pijler binnen het traject ‘Samen leven in 2050’ van de Vlaamse 

overheid 
• Materialen 

✓ Laat je inspireren door de inspiratiegids ‘Neem plaats op onze bank’ die we samen 
met het verslag beschikbaar stellen. Logo Kempen ondersteunt je in het opzetten 
van bankenprojecten. Enkele projecten: 

➢ BankContact: Installeer nieuwe gevelbanken en organiseer een dag 
bankcontact (Herentals). 

➢ BuurtBabbelBank: buurten kunnen deze bank tijdelijk aanvragen op een 
locatie naar keuze (Arendonk). 

➢ Warme Williambank (is reeds beschikbaar in Rijkevorsel, Meerhout, 
Herentals en Turnhout. Elke stad en gemeenten kan zo’n bank aankopen voor 
€1600. 

➢ I-Pitup-beweegbank 
➢ Bank-directeur: Maak iemand verantwoordelijk voor een publieke bank en 

organiseer een bankmoment . 
➢ Bankjescollectief: Ieder voorziet een eigen bank/stoel/strobaal/…. Organiseer 

een openluchtcafé. 
➢ Bank zoekt plek: Vraag je inwoners waar ze een bank wensen. Via de 

Landelijke gilde kon de gemeente in 2019 ‘bank zoekt plek aanvragen’. 
https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/bank-zoekt-plek 

 

https://oudersvanstudenten.druglijn.be/
https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/bank-zoekt-plek
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➢ Wedstrijdelementen: Zoek de bank, ontwerp de bank, versier de bank, 
fotowedstrijd,… 

VRAGEN/OPMERKINGEN 

- Arendonk: BuurtBabbelBank waar ’s avonds de buurt samenkomt werd gemaakt door 
studenten van Sint-Clara.  
Hoe gaat dit in zijn werk? 
• Een buurtvereniging van Arendonk vraagt de bank aan.  
• Dan geef je in de buurt aan dat de bank er staat en nodig je daarmee buurtbewoners uit. Ze 

brengen al wel eens een versnapering mee om samen te genieten. 
• De gemeente plaatste op eigen initiatief de bank in kwetsbare buurten en nodigde via flyers 

uit om samen te zitten. 
• Momenteel is er slechts 1 bank. Bewoners kunnen de zitplaatsen aanvullen door zelf een 

stoel mee te brengen. Door het grote succes is Arendonk bezig met de maak een 2e 
BuurtBabbelbank. 

• De gemeente brengt de bank en haalt ze terug op. 
- Herselt lanceerde ook een bankproject vanuit de gemeente. De gemeente leverde banken aan 

buurten. Plaatselijke kunstenaars pimpen ze op met medewerking van de buurtbewoners die ze 
aanvraagt. 

- Olen organiseerde vorig jaar projecten, gericht op buurtgerichte zorg. Olen startte met ‘soep 
met babbeltjes’, enz. Een kabinet in de gemeente werd omgevormd en daar werden buurten 
verder uitgenodigd. 

 
4. Samen nadenken rond: 

a. Intergemeentelijke preventiewerking 
Zuiderkempen (Herselt, Hulshout, Laakdal, Geel, Meerhout, Westerlo):  

✓ Vraag om rond gezondheidsongelijkheid (GG) en verslavingspreventie te werken. 
✓ In maart overleg om te kijken of de middelen gepoold kunnen worden 

Middenkempen (Herentals, Herenthout, Grobbendonk, Olen, Vorselaar, Kasterlee, Lille): Chris 
Bakelants, lokaal bestuur Olen 

✓ Er zijn nog veel onduidelijkheden 
✓ Vroeger waren er samenwerkingsverbanden via ISOM, gemeenten zone Neteland. 

Deze laatsen tekenden al in, Lille en Kasterlee nog niet. 
✓ Hoofdthema zal waarschijnlijk ook verslaving worden. Ook alle LOGO Kempenthema’s 

komen aan bod. 
Kempenland (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Oud- Turnhout, Ravels, 
Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar): Tinne Peeters lokaal bestuur Beerse 

✓ 10 gemeenten, grote ELZ 
✓ De 4 gemeenten van de stadsregio hebben de intentieverklaring al getekend. 
✓ 06/02: eerste clustervergadering voor alle gemeenten. Lieven Janssen had een voorstel 

om rond verslaving te werken. 
BALDEMORE (Balen, Dessel, Mol, Retie): Els de Backker 

✓ Voorstel vanuit CGG om Lieven Janssen te volgen om rond verslavingspreventie te 
werken. Omdat de regio al veel op drugspreventie in zet, werd contact opgenomen 
met LOGO om ook rond andere thema’s te werken. 

✓ BALDEMORE wil aan de slag gaan met de middelen. Ze willen instappen op voorstel 
van CGG maar dan om met alle gemeenten in de Kempen de werking af te stemmen. 
Momenteel zijn hierrond nog veel onduidelijkheden en de zone wil aan de slag. Indien 
een intergemeentelijke preventiemedewerker aangeworven wordt, wat zal dan de 
prioriteit zijn? 
 

VRAGEN:OPMERKINGEN 
- Zones BALDEMORE en Middenkempen zijn  de enige die nu dit jaar al van start gaan. 
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b. Gezondheidscijfers 

-  Inleiding: enkele weetjes: 
✓ Wat is het aantal inwoners dat zich te voet verplaatst in de Kempen? 45,2% 
✓ Wat is het screeningspercentage van Baarmoederhalskanker BHK? 63,5% 
✓ Wat is het aandeel van de inwoners dat lawaai ondervond door verkeer? 22,5% 
✓ Hoeveel % van de inwoners sport wekelijks? 56,1% 
✓ Wat is het aandeel van de inwoners dat vind dat er in de gemeenten zorg voor elkaar 

wordt gedragen? 72.4% 
- Indeling van de aanwezigen in 4 Eerstelijnszones om enkele vragen in deze groepen te 

beantwoorden om na te gaan waar we staan en wat er verder volgt. 

• Gebruik jij/je collega gezondheidscijfers? Waar vind je ze? Waarvoor gebruik jij ze? Waar en 
waarvoor zoek je ze op? 

✓ Om voor te leggen aan het schepencollege om te staven waarvoor een campagne 
nodig is. Om een beleidsbeslissing te bekomen. 

✓ Voor het opstellen van een meerjarenplan, een gezondheidsbeleid. 
✓ Om een subsidiedossier op te starten. 
✓ Om resultaten terug te koppelen op een website, informatieblad, ter informatie naar 

de burgers. 
✓ Om burgers en beleidsmensen te sensibiliseren 
✓ Als een thema bepaald is, gaat de gemeente op zoek naar verder wetenschappelijk 

onderzoek om de beslissing te onderbouwen. 
✓ Om bij te sturen als acties minder aan slaan. 

 
✓ Via LOGO, Gezond Leven, Vlaamse indicatoren, IMMA (mutualiteitsrapporten, 

provincie in cijfers, stadsmonitor in de stadregio) 

• Waar heb je nood aan (andere vorm, andere thema’s)? Mis je bepaalde gezondheidscijfers? 
Wat heb je nodig om cijfers meer/beter te gebruiken? Tool (website, rapport)? 

✓ Geen nood naar andere cijfers of thema’s 
✓ Is er feedback na sensibilisering? Hoe gaan we met die cijfers om? Zijn er bewijzen 

van het nut van gezondheidscampagnes? 
✓ Structuur is belangrijk om cijfers op te zoeken. Eén geheel vormen. 
✓ Interessant om  op gemeentelijk niveau cijfers te kennen. 
✓ Andere cijfers: autismewerking 
✓ Beperking om rond een bepaald thema te werken, opgelegd door  GDPR -wetgeving. 
✓ Verschil in de gemeentelijke werking (landelijk – stedelijk; grote zone - wijk). In 

Turnhout koppelt de GIS-ambtenaar  data aan omgevingsfactoren. Olen werkt eerder 
buurt-gerelateerd. Cijfers kunnen op de wijk teruggebracht worden maar zijn niet 
wetenschappelijk onderbouwd. 

✓ In welke mate zijn de cijfers wetenschappelijk onderbouwd of relevant voor de 
gemeente? Zijn er concrete cijfers op gemeentelijk niveau. 

✓ Wat doe je met cijfers van bv. ‘luchtkwaliteit’? Wat is er te bieden aan mensen met 
vragen als de cijfers bekend zijn en wat doen we ermee? 

✓ Het zou interessant om een overzicht te verkrijgen van alle instanties die cijfers 
beschikbaar stellen. Nu is er te veel versnippering. 

✓ Vraag aan LOGO tot ondersteuning om cijfers te vergelijken en te interpreteren 
(lokaal en bovenlokaal). 

✓ Inzoomen op wijkniveau is interessant om na te gaan waar lacunes zijn. 
✓ Bevraging opstellen voor de burger. Kan LOGO steun bieden om dit gefundeerd te 

doen? 
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✓ Vanuit de ELZ (VIVEL) werd een netwerkstudiedag georganiseerd waarin terugkwam 
dat de Vlaamse Overheid bezig is om een tool op te maken om de gezondheidscijfers 
per ELZ terug te vinden. 

✓ Wij vragen ons af of de cijfers van gezonde publieke ruimte terug te vinden zijn in de 
cijfers die nu al beschikbaar zijn. 

 
Gezocht door LOGO Kempen: 

• Een pilootgemeente die gezondheidscijfers op maat van zijn/haar gemeente wil laten 
bundelen. Reeds geïnteresseerd hiervoor: Caroline Sysmans, Hilde Mattheuwsen   

• Enkel cijfers van LOGO-thema’s worden hierin opgenomen. Moeten er adviezen 
aangekoppeld worden? 

• Later willen we de mogelijkheid om een rapport op te maken ook openstellen voor alle 
gemeenten.  

• Ben je geïnteresseerd? Mail naar jouw LOGO-regioverantwoordelijke.  
 

5. Varia 
- Week van de Keigezonde Kempen.  

• Via een sociale media campagne willen we sensibiliseren.  Deel gerust.  

• Kan deze sociale media campagne in hoge resolutie aangeleverd worden? 

Multimediascherm. 

• KEI-awards: Alle activiteiten die van 1-7 maart doorgaan komen in aanmerking voor het 

winnen van een award. We vragen om acties voor een gesloten publiek door te mailen 

naar ons. Zodra je een activiteit op gezondekempen.be of mail hebt gezet, ontvang je 

een vragenlijst. 

• Als afsluiting van de week organiseren we een studiedag: Sterke kinderen dragen de 

toekomst’ op 06/03/2020 in OPZ. 

✓ 2 sprekers: dr. Binu Singh, kinderpsychologe en David de Vaal, netwerk 

kansarmoede. 

✓ Namiddag is er mogelijkheid om een rondleiding in het OPZ te volgen. 

Inschrijvingen hiervoor zijn beperkt. 

✓ Er zijn al 85 personen ingeschreven en 110 = volzet. 

✓ Schrijf je in via https://logokempen.wixsite.com/netwerkdaglogokempen  

 

- Maart: Actiemaand dikkedarmkanker:  

• nieuwe leeftijdsgrens! 50-74jaar. 

• Redactionele artikelen worden verspreid. Nieuwe materialen: aanvragen bij ons! 

• 60% is het Vlaamse doel. Dit werd reeds goed gehaald met 69,67%. 

 

- Logozine: Mol staat vanuit de Kempen in het magazine. 

 

- Bureauonderlegger 2020 worden verdeeld. 

 
- Het agendapunt ‘receptenforum’ wordt op een latere datum opgenomen. Er is nog te weinig 

gekend van het verloop van dit project. 

 

 

 

https://logokempen.wixsite.com/netwerkdaglogokempen
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Gezondheidsbeleid in Westerlo: 

Wat wil Westerlo bereiken met het gezondheidsbeleid?  

- Informeren rond gezondheid (burgers en beleid), ondersteunen van gezonde acties, evalueren 

van gezondheidsacties 

- Evaluatie gebeurt niet voldoende: hierop wil de gemeente nog inzetten. 

- De gezondheidsraad, komt maandelijks samen. Dit is een multidisciplinair team met o.a. de 

steun van een arts, een diëtiste, apotheker, LOGO Kempen, de gemeente,…..Iedereen is 

gemotiveerd om elke maand deel te nemen. Het zijn allemaal vrijwilligers. Vanuit de gemeente 

volgen Karin Bervoets, gezondheidsambtenaar en Clyde Tai-Apin, schepen van gezondheid de 

raad mee op. 

- Samenwerking met interne diensten is een struikelpunt. Over de diensten heen wordt er niet 

veel gedaan. 

- Met de ELZ hopen we dat we betere samenwerkingen kunnen bereiken en (nog) meer kunnen 

uitvoeren. 

 
Acties van dit jaar: 

- ‘Gezond scoort’: 4e leerjaar: gezond ontbijt + voetballers, ook beweging is belangrijk. 
- Week van de Keigezonde Kempen: dagboekje bijhouden door de leerlingen. 

- Complimentenbandjes voor peuterspeelpunt: samenwerking met Hulshout, Herstelt 

- Valpreventieparcours met beweegmoment voor de senioren (samenwerking met sportdienst). 

- Schermtijd, tabak, alcohol en drukpreventie, tournée minérale 

- Ladies night: borstkanker 

- 1-10 oktober: 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 

- Gezondheidsbeurs: Alle gezondheidsactoren uit Westerlo kunnen gratis een stand bemannen 

op de beurs. Dit jaar wordt de beurs voor een 2e keer georganiseerd. Er wordt extra ingezet op 

gezonde catering. Tijdens de beurs worden ook workshops aangeboden. 

- Maatje minder: kine, GR, diëtisten in de GR 

- Veel sporten: Gezond 

- BOV: loopt nog niet zo goed. De gezondheidsraad wil hier meer over leren. 

- Curieuze neuzen 

- Gezond vergaderen: daar moeten we nog veel van leren. 

- Vereenzamen en geestelijke gezondheid 

 

VRAGEN/OPMERKINGEN 

Welke gemeenten organiseren een gezondheidsbeurs?  

- Lokaal bestuur Mol, om de 2 jaar maar dan enkel in functie van mensen met een beperking. 

- Is het mogelijk om dit per ELZ doen. Voorstel: elk jaar in een andere gemeente van de ELZ 

- Hoe pakt Westerlo dit aan?  

Er wordt niets verkocht, iedereen mag zich voorstellen, ook alternatieve geneeskunde. 

Volledige aanbod mag. Ze willen de mensen zelf laten kiezen en vergelijken op de beurs, zo kan 

het eventueel complementair werken. Ook mutualiteiten. Materialen van LOGO Kempen 

kunnen door verenigingen gevraagd worden. 

Het is moeilijk om artsen met een privépraktijk te motiveren om in een gezondheidsraad te zetelen.  Lukt 

dit in Westerlo? Vorig jaar waren zij inderdaad de grote afwezigen.  


