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Welkom
• Preventie in tijden van corona

• Week van Gezond Binnen

• Geestelijke Gezondheid

• 10.000 stappen

• Voorstelling gezondheidsrally’s

• IGP

• Kei Awards

• Gezonde Kempen

• Griepvaccinatie

• Gezondheidsbeleid in Retie

• Beurs



Content dat jij er (terug) bent



Preventie in tijden van corona

• Stellingen

• Vragen ivm informeren en sensibiliseren van doelgroepen rond 
Covid-19 -> stel ze aan Logo Kempen

• Logo’s zitten wekelijks samen met de Overheid. Wij kunnen 
jullie noden rapporteren.



Preventie in tijden van corona

• Informatie, inspiratie, redactionele artikelen, nuttige websites 
en vormingen rond COVID-19:
• https://logokempen.be/samentegencovid-19

• NIEUW! Schrijf je nu in op de nieuwsbrief rond COVID-19 en 
preventie van Logo Kempen.
• via www.logokempen.be

• NIEUW! 3 e-learning sessies van Gezond Leven
• https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/e-learning-

sensibiliseren-over-covid-19-maatregelen

• Waarom volgen sommige burgers de maatregelen niet op?

• Hoe kan je verschillende doelgroepen sensibiliseren?

• 18 september: Live sessie, stel je vragen

https://logokempen.be/samentegencovid-19
http://www.logokempen.be/
https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/e-learning-sensibiliseren-over-covid-19-maatregelen


Week van 
Gezond Binnen



Ventileren en verluchten in coronatijden

• Ventileer permanent. Zorg dat 
ventilatieroosters proper zijn en 
open staan, zet de ramen op kiep.

• Verlucht geregeld door ramen/ 
buitendeuren helemaal open te 
zetten.

• Verlucht de lokalen bij voorkeur 
wanneer er niemand aanwezig is.

• Beter geen airco en ventilatoren.

Adviezen per ventilatiesysteem en 
over de CO2-meters.

CO2-meters in de klas:

• CO2 = indicatie voor luchtverversing

• Luchtverversing: verdunning van 
potentieel infectieuze luchtdeeltjes

• Slechts één maatregel om de 
ventilatie en verluchting van 
schoollokalen te verbeteren

https://www.zorg-en-gezondheid.be/adviezen-covid-19-en-de-binnenluchtkwaliteit
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Gezondheidseffecten van 
binnenmilieuvervuiling

Oogirritatie

Luchtwegklachten

Hoofdpijn

Misselijkheid
Symptomen van astma

Vermoeidheid

…

Ademhalingsproblemen

Allergie

Mentale gezondheidsproblemen



Kwaliteit binnenmilieu

Technische/structurele 

problemen van de woningBewonersgedrag



Vuistregels

Coronaproof

Extra belangrijk tijdens 

coronacrisis

Verspreid mee de boodschappen 

vanaf november via sociale 

media, infomagazine, 

nieuwsbrief, …

Meer materialen: zie standje



Structurele aanpak 
v o o r  e e n  g e z o n d  b i n n e n k l i m a a t  b i j  

m a a t s c h a p p e l i j k  k w e t s b a r e  g r o e p e n

Health in all policies: 

Gezondheid, Welzijn, Armoedebestrijding, 

Energie, Wonen

Structurele oplossing: 

Verder dan sensibiliseren, ook ondersteuning 

en begeleiding, in combinatie met 

beleidsmatige en omgevingsinterventies

> 5 inspirerende voorbeelden

Zelf aan de slag



Geestelijke 
Gezondheid



Covid-19 is alom aanwezig



De impact van covid-19

Toename van angst, stress, 
onzekerheid en eenzaamheid



De impact van covid-19

Ruimte voor solidariteit,
rust en reflectie



www.zorgenvoormorgen.be

http://www.zorgenvoormorgen.be/
http://www.zorgenvoormorgen.be/


Zorgen voor jezelf

• Door prof. Lieven Annemans, 
i.s.m. Gezond Leven

• Deze campagne is de basis 
van Fit in je hoofd 2.0
• Communicatiecampagne (7/9)

• Veerkracht

• Omgaan met angst

• Omgaan met stress

• Eenzaamheid

• Volledige uitrol: november



Lancering 7/9: www.checkjezelf.be

http://www.checkjezelf.be/










Lancering 7/9: www.checkjezelf.be

• Wat kan jij doen?
• Persbericht mee verspreiden (www.logokempen.be)

• Berichten op sociale media liken en delen: Facebook, Instagram, 
Youtube

http://www.checkjezelf.be/
http://www.logokempen.be/


Zorgen voor jezelf

• www.hulpkompas.be
• Promoot de website

• Verdeel de gratis bladwijzers

http://www.hulpkompas.be/


Zorgen voor jezelf

• Fit in je hoofd-workshop 
ook online:
• € 150, ook max. 25 deelnemers

• Zelf te voorzien: online 
platform en 1 moderator voor 
de chat

• Zie inspiratiegids 10-daagse:
• Opleiding Rode Kruis: EHBP

• Lezing CM ‘Waarom praten zo 
belangrijk is’

• Lezing De Voorzorg ‘Don’t
worry be happy’



Zorgen voor jezelf

• Nieuw: quizwandelingen 
• Warme William wandeling: voor 

iedereen

• Fit in je hoofd-rally: voor 
volwassenen

(opdrachtfiches + antwoordformulier)



Zorgen voor jezelf 

• Eerstelijnspsycholoog 
Kempen
• www.ggzkempen.be/eerstelijn

s-psychologische-zorg/

• Voor 18+ met matige klachten 
op vlak van angst, depressie of 
alcoholgebruik

• Na doorverwijzing

• 4 sessies - €11,2 of €4 /sessie

http://www.ggzkempen.be/eerstelijns-psychologische-zorg/


Zorgen voor jezelf 

Dit aanbod wordt nog (te) 
weinig benut in de Kempen dus

• Maak dit aanbod bekend bij de 
burgers (flyer)

• Stel ruimte in jouw gemeente ter 
beschikking voor ELP

• Contactpersoon: 
maaike.boonstra@ggzkempen.be

mailto:maaike.boonstra@ggzkempen.be


Zorgen voor jezelf 

• Herstelacademie Kempen:
• www.herstelacademie.be/kempen

• €5 /sessie /deelnemer

• In 2020 te Geel, Turnhout én online

• Heb jij zin om vanaf 2021 vormingen in jouw gemeente te laten 
doorgaan? Contacteer maaike.boonstra@ggzkempen.be

http://www.herstelacademie.be/kempen
mailto:maaike.boonstra@ggzkempen.be


www.zorgenvoormorgen.be

http://www.zorgenvoormorgen.be/
http://www.zorgenvoormorgen.be/


Zorgen voor elkaar

• Inspiratiegids 10-daagse: 
verzameling van Vlaamse 
initiatieven die zorgen voor 
verbinding tussen mensen 
(coronaproof)

• Nieuw: Gesprekskaartjes te 
downloaden

• www.vlaanderenhelpt.be

• www.samenferm.be/netwerk
/planttroost

https://logokempen.be/content/gesprekskaartjes-1
http://www.vlaanderenhelpt.be/
https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost


www.zorgenvoormorgen.be

http://www.zorgenvoormorgen.be/
http://www.zorgenvoormorgen.be/


Zorgen voor kinderen en jongeren

• www.watwat.be

• Awel, Jac, 
www.nupraatikerover.be

• Karrewiet

• Tips voor ouders

• Bladwijzer Hulpkompas ‘Hulp 
voor jongeren’

• Vraag aan bij Logo Kempen:
• BOL-STER

• Geestje Gezond

http://www.watwat.be/
http://www.nupraatikerover.be/


www.zorgenvoormorgen.be

http://www.zorgenvoormorgen.be/
http://www.zorgenvoormorgen.be/


Zorgen voor zorg- en welzijnswerkers

• www.dezorgsamen.be

• www.helpdehelpers.be

• www.logokempen.be/regiona
alzorgplatform: Bundeling 
van alle lokale expertise, 
ervaring en informatie over 
corona t.o.v. WZC, CRA-
artsen, thuiszorgdiensten, 
instellingen voor personen 
met een handicap 
en instellingen binnen 
de jeugdhulp

http://www.dezorgsamen.be/
http://www.helpdehelpers.be/
http://www.logokempen.be/regionaalzorgplatform


Zorgen voor zorg- en welzijnswerkers

• Affiches FIJH voor zorgpersoneel



Zorgen voor zorg- en welzijnswerkers

• Mobiele support teams van CGG Kempen
• 15/6/2020 - 31/12/2020

• Doel: Preventie van ernstige psychische stoornissen bij personeel

• Voor: Vlaamse instellingen (WZC, VAHP-voorzieningen, jeugdhulp, …)

• Maximaal inzetten op teamniveau, ook individueel niveau mogelijk

• Thema’s: angst, depressie, stress, piekeren

• Preventie van PTSD

• Meer info: Contacteer An Boschmans CGG Kempen (014/410967)

• Beroep doen op dit aanbod: Contacteer de zorgraad van uw ELZ

www.ggzkempen.be/project-mobiele-support-cgg-voor-personeelsleden/

http://www.ggzkempen.be/project-mobiele-support-cgg-voor-personeelsleden/


10-daagse Geestelijke Gezondheid



10-daagse Geestelijke Gezondheid

• www.logokempen.be/10-daagse

• Slogan: Samen veerkrachtig
• Focus op verbinding en ontmoeting

• Inspiratiegids:
• Verspreid eind juni

• Vol met goede praktijkvoorbeelden

• Coronaproof 

http://www.logokempen.be/10-daagse


10-daagse Geestelijke Gezondheid

• Vlaamse actie in de kijker:
• Bankenprojecten → Spreuken in het straatbeeld

• Download draaiboek: nieuwe spreuken

• Nieuwe affiches



10-daagse Geestelijke Gezondheid

• Registreer je actie op www.gezondekempen.be. Waarom?
• Laat zien dat de Kempen inzet op geestelijke gezondheid 

• Wij promoten het voor jou op www.samenveerkrachtig.be en op de 
Facebookpagina van Gezonde Kempen

• Tip: Vraag jouw IGP-er en regioverantwoordelijke voor ondersteuning

“SAMEN ZIJN WE (HEEL) STERK”

http://www.gezondekempen.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/


10-daagse Geestelijke Gezondheid

• Materialen:
• NIEUW provinciaal materiaal:

• Wij voorzien 1 week tussen de ontlening van materialen. Hou rekening 
met corona-maatregelen.  



10 september

• Werelddag Suïcidepreventie

• België 1,5x hoger suïcidecijfers dan wereldwijd gemiddelde

• Doel: zichtbaarheid op sociale media:
• Foto met pin op sociale media

• Werk je profielfoto bij met het kader “WSPD2020”

• Steek een kaarsje aan 

• Promoot: www.preventiezelfdoding.be (lancering 10/9)

• Deel de berichten van:
• facebook.com/vlesp.page

• facebook.com/zelfmoordlijn1813

• facebook.com/werkgroepverder

“Samen kunnen we zelfdoding voorkomen #wspd#suïcidepreventie”

http://www.preventiezelfdoding.be/


10 september

www.zelfmoord1813.be/samen-kunnen-we-zelfdoding-voorkomen

https://www.zelfmoord1813.be/samen-kunnen-we-zelfdoding-voorkomen


NIEUW!
Cijferrapport 
per gemeente





10.000 stappen 2.0



10.000 stappen Vlaanderen – de voorbije jaren

Gezond Leven – Vlaamse Logo’s 



10.000 stappen Vlaanderen
Reguliere werking (sinds 2012)

Materialen en gerichte info  

(stappenplan en actiefiches) om 

zelfstandig aan de slag te gaan

Meest geïmplementeerde 

bewegingsmethodiek bij lokale 

besturen in Vlaanderen           
(Vlaamse indicatorenmeting, 2009, 2012, 

2015, 2018)



10.000 stappen Vlaanderen
Stappenclash - campagnemaand

Online stappenclash tussen gemeenten:
2014 – 2016 – 2018

Online stappenclash tussen bedrijven: 

(No steps, no glory!) 2017

Samenwerking Logo’s, Gezond Leven en 

Externe diensten (Idewe, Liantis, Mediwet, 

Mensura, Securex).

Eigen materialen, communicatie en aanpak



10.000 stappen Vlaanderen
Website – gratis online registratietool



Werkzame elementen community-project

Studie De Cocker et al 2005

Studie Van Acker et al 2011



Whole-community-projectconcept

Pijlers die het meest bijdragen tot het bereik en de herkenbaarheid 

van 10.000 stappen: Signalisaties en zichtbaarheid in straatbeeld, folders, 

affiches en lokale media, intersectorale samenwerking

Maar: uit latere Vlaamse implementatiestudie (Van Acker et al 2011) blijkt dat enkele 

pijlers lokaal minder werden toegepast. 

Om verschillende redenen zoals geen tijd, geen geld, niet relevant, geen meerwaarde

Duurzame campagne:

• Minimum 3 maanden en bij voorkeur 1 jaar

• Met verscheidene grote en kleinere acties

• Waarbij zoveel mogelijk pijlers geïmplementeerd worden

• Golven van herhaling

17/09/2020



10.000 stappen Vlaanderen vanaf 2021

10.000 stappen 2.0



Wat is er anders 

Doelstelling:

Grootste beweegproject van Vlaanderen

Volwassen Vlaming is zich bewust van ‘stapbare’ afstanden en beweegt 

meer.



Wat is er anders k

Meer nadruk op beweegvriendelijke buurten gedurende meerdere jaren 

= 10.000 stappen duurzaam zichtbaar maken in de publieke ruimte (via 

verschillende focussen)

2 keer per jaar communicatiepiek naar einddoelgroep 

→ Elke focus en communicatiepiek zijn dan ook werkzame elementen voor 

een meer volwaardig 10.000 stappen project.



Focus jaar 1
• Focus 1ste jaar 2021

• Signalisaties in het straatbeeld:

• Op functionele, zichtbare en permanente plaatsen in 
publieke ruimte. 

• Ook op plaatsen waar MMKS komen (sociale 
buurten.)

• Participatief proces met inwoners, lokaal bestuur en 
Logo voor bepaling bestemming op de pijlen



Focus 2de jaar 2022

Beweegroutes 

• Bestaande en nieuwe beweegroutes
koppelen aan 10.000 stappen

• Met mogelijke invulling van beweegoefeningen (via 
straatmeubilair, beweegtoestellen,…)

• In straten, lokale parken, domeinen Sport VL, wijken 
MMKS

• Extra: voegangerscirkels aan koppelen

• Budget voorzien om alle deelnemende gemeenten te 
voorzien van bewegwijzering, beweegtoestellen,…

17/09/2020



Focus 3de jaar 2023

Concrete lokale acties organiseren:

• Lokale besturen en organisaties belonen om (nieuwe) wandelingen en acties te 
organiseren. Burgers belonen voor deelname aan acties.

• Sterk merk 10.000 stappen meenemen binnen acties waar mensen al naartoe komen.

• Menukaart van wandelingen en acties ontwikkelen + gekoppeld aan goede praktijken 
(gebaseerd op onze bestaande actiefiches).

• Bv: wandeling door MMKS om wereld door hun ogen te tonen, wandeling door welzijnsorganisaties 

(bv. CAW) als middel om aanbod te tonen, toegankelijkheidswandeling,…)

• Budget voorzien voor uitvoering



Focus 4de jaar 2024

• STOP principe: 

• Als basis voor lokaal beleid en om mensen aan te sporen tot actieve verplaatsing, 
inclusief stappen en fietsen (trappen).

• Ondersteuningsgids voor lokale besturen om aan de slag te gaan: met bijvoorbeeld:

• Inzetten op gezonde mobiliteitsacties

• Realiseren van autovrije gebieden/leefstraten/dooRlopende
straten/speelstraten/stapspots/ veilige oversteekplaatsen/…

• Samenhangend netwerk van wandelroutes

• Stappenpijlen van 10.000 stappen in het straatbeeld

• Strapdag september – FLITS – High 5

• Link met project Gezonde publieke ruimte van Gezond Leven

• Budget voorzien voor uitvoering

17/09/2020



Communicatiepieken

Persberichten:

Acties: tijdelijke signalisaties zoals bv. voetstappen in krijtverf

Raamaffiches: groot aanbod voorzien van affiches voor aan

de ramen (bewoners en winkels/professionele intermediairs):

Stappen voor het goede doel: (De Roze Mars – Pink Ribbon,

open oproep naar andere goede doelen)



Timing en fasering

Traject van 2021 – 2024 

→ Lokaal bestuur tijd om te verduurzamen en te investeren met Vlaamse 

ondersteuning

Lokaal bestuur kan kiezen uit menukaart van 4 focussen, maar elke jaar is 

er wel 1 focus concreter uitgewerkt + financiële ondersteuning voorzien.

Grootste effect als je aan alle pijlers werkt → sommige pijlers zijn 

moeilijker, dus daar ontvang je als lokaal bestuur meer (financiële) 

ondersteuning voor.

Oktober 2020: concrete communicatie naar lokale besturen over eerste 

focus van 2021.

Lokale besturen schrijven in voor 2021

17/09/2020



Vergeet je niet in te schrijven !!



Regionaal overleg

Intergemeentelijke preventiewerking
Fien Engels, Sandy Robberechts en Birgit 

Massagé
07/09/2020



Kennismaking

Sandy 

Robberechts

Intergemeentelijke 

preventiewerker 

Zuiderkempen

Fien Engels

Intergemeentelijke 

preventiewerker

Middenkempen + 

Beerse, Vosselaar 

en Oud-Turnhout

Birgit 

Massagé

Intergemeentelijke 

preventiewerker 

Baldemore



Geschiedenis

 2019→ goedkeuring Vlaamse 
regering

 ‘Visietekst op een Kempens 
drugbeleid’ Welzijnszorg Kempen

 ‘Vlaming leeft gezonder in 2025’





Taken IGP

 Werkt vraaggestuurd voor een lokaal 

bestuur en in functie van lokale noden en 

behoeften 

 Werkt rechtstreeks naar 

doelgroepen/settings

 Werkt zeer laagdrempelig



Taken IGP

 Levert gratis dienstverlening, of tegen 

een lage, transparante prijs

 Wordt inhoudelijk ondersteund door het 

Logo, CGG-preventiewerkers of andere 

Vlaamse partnerorganisaties voor 

thematische onderwerpen







Subsidies

 Een forfait van 3000 euro + 0,08 per inwoner 
(personen met een VT worden dubbel geteld)

gemeente Inw. x0,08+3000 x2

Arendonk 13 281 € 4062,48 € 8124,96

Baarle-Hertog 2845 € 3227,6 € 6455,2

Hoogstraten 21 386 € 4710,88 € 9421,76

Merksplas 8582 € 3686,56 € 7373,12

Ravels 14 988 € 4199,04 € 8398,08

Rijkevorsel 12 169 € 3973,52 € 7947,04

Totaal €47 690,12

Personen met een verhoogde tegemoetkoming zijn nog niet meegerekend.



Voorwaarden

 Samenwerken met minstens 1 aanpalende 
gemeente binnen de ELZ

 Cofinanciering van minstens even groot bedrag

 Meer info: 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/lokaal-preventiebeleid



Redenen om een lokaal gezondheidsbeleid uit 

te werken 

• Lokale partners leren elkaar beter kennen, wat zorgt 

voor meer en betere samenwerking 

• Kostenbesparing via een integraal beleid

• Gedeelde visie

• Het imago van de gemeente wordt versterkt

• Op basis van een lokale analyse kunnen er acties 

opgezet worden, specifiek voor de noden van uw 

gemeente

• Zichtbare aandacht voor de gezondheid, het welzijn 

en de veiligheid van inwoners



Vragen



Bedankt voor uw aandacht 

Intergemeentelijke 

preventiewerker 

Middenkempen + Beerse, 

Vosselaar en Oud-Turnhout

Fien Engels 

0483 59 21 21

fienengels@cggkempen.be

Intergemeentelijke 

preventiewerker Zuiderkempen

Sandy Robberechts

0484 19 86 51 

sandyrobberechts@cggkempen.be

Intergemeentelijke 

preventiewerker Baldemore

Birgit Massagé

0470 90 32 28

birgit.massage@gemeentemol.be

mailto:fienengels@cggkempen.be
mailto:sandyrobberechts@cggkempen.be
mailto:Birgit.massage@gemeentemol.be


Gezonde Kempen



• Week van de Keigezonde Kempen zal niet doorgaan in 2021.

• De Kei Awards blijven!



Kei Awards 2021

Lancering eind 2020
• 4 Kei Awards

• Activiteiten in 2021 (voor alle doelgroepen, niet enkel gezinnen)

• Website

• Jury

Doe
mee!



Gezonde Kempen op Facebook

• Pagina Week van de KEI Gezonde Kempen -> Nieuwe titel 
‘Gezonde Kempen’

• Op de pagina verschijnen berichten naar burgers over gezondheid.

• Activiteiten die jullie op www.gezondekempen.be zetten, delen 
wij op deze pagina.

http://www.gezondekempen.be/


Warme oproep om activiteiten te 
delen op www.gezondekempen.be

• Wij delen je activiteit op Facebookpagina ‘Gezonde Kempen’

• Je maakt kans op een Kei Award



Griepvaccinatie



Griepvaccinatie

• Omdat Covid-19 nog in ons land is, is het extra belangrijk om 
de veiligheidsvoorschriften te blijven volgen. Zo bescherm je 
je tegen griep én tegen Covid-19.

• Een griepvaccinatie beschermt wel tegen griep maar niet 
tegen Covid-19.

• Zorgpersoneel: Campagne ‘Yvette’

• Bevolking: Campagne nog niet bekend.







• Vanaf 15 november:

Als er nog vaccins over zijn -> Uitbreiding naar de hele 
bevolking

• Vaccinatie  best vanaf 15 oktober

• Promotiematerialen
• Verwachting

• Half september digitaal

• Eind september gedrukt

• Laatste updates en redactioneel artikel:
• https://logokempen.be/content/griepvaccinatiecampagne-wordt-

aangepast-aan-het-gefaseerd-aanbod

https://logokempen.be/content/griepvaccinatiecampagne-wordt-aangepast-aan-het-gefaseerd-aanbod


Gezondheidsbeleid 
in Retie



Beurs tot 12u30
Lunch vanaf 12u00

STANDEN
• Bevolkingsonderzoeken

• Geestelijke Gezondheid

• Gezond Binnen

• Gezondheidsrally’s

• IGP

• Voeding

Zin in een gezonde wandeling?
Test de Warme William Wandeling hier & nu 
uit in Retie, start aan het gemeentehuis.




