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Verslag  regionaal overleg 07 september 2020 

Aanwezig / Afwezig / Bijlagen verslag :   

Locatie: CC DEN DRIES, KERKHOFSTRAAT 37, 2470 RETIE : 9u00 tot 12u00     

 

PROGRAMMA: 

INFORMATIEVE GEDEELTE MET DUIDING VAN ONZE LOPENDE EN NIEUWE ACTIES 

Ook voor ons vergt Corona ‘aanpassen aan de noden van het moment’. Dit wil zeggen dat we onze 

acties updaten en aanvullen met informatie over Corona op het moment van aandienen.  Je zult 

merken dat maatregelen niet alleen in de zaalopstelling van vandaag, maar ook in onze acties en 

dienstverlening verweven zijn #samen sterk. 

1. Preventie in tijden van Corona (Lieselot) 

- Verschillende lokale besturen (LB) organiseerden in de voorbije maanden 

preventieve acties o.a. Retie, Balen, Kasterlee,… 

In Vosselaar werd de gezondheidsraad (GZR) online gepland, met het 

programma ZOOM. Dit beperkte de opkomst omdat oudere leden hiermee 

minder/niet vertrouwd zijn. Door de organisatie werd zelfs een externe spreker 

ingeschakeld voor een presentatie. 

Aandacht voor welzijn in CORONA-tijd 

o Tip van LB Kasterlee: Wat zeer geapprecieerd werd door de 

gemeentediensten was de aandacht voor welzijn en veerkracht.  

‘Het was tof dat alle diensten aangaven hier behoeften aan te hebben en 

ook deelnamen aan de initiatieven.’ 

 

o LB Grobbendonk organiseerde voor personeel woonzorgcentrum een  
spreekbeurt door Els Vandervaeren - intrinsieke motivatie & veerkracht. 

Zij had haar hulp tijdens de COVID - 19 periode vrijwillig aangeboden 

aan de medewerkers van het woonzorgcentrum. Als iemand nood had 
aan een babbel, of het ging niet meer konden ze bij haar terecht.  

‘Omdat één enkele persoon daarvan gebruik had genomen, vroegen ze 

haar om de 'nazorg' van alle personeelsleden van het woonzorgcentrum 

op zich te nemen. Het hele COVID - 19 verhaal heeft een serieuze impact 
gehad op iedereen werkzaam in de zorg. Dat heeft ze gedaan in sessies 

van telkens twee uur. Zo waren de groepen niet te groot om toch 

individueel te kunnen werken. Deze nazorg werd zeer geapprecieerd door 

de medewerkers.  

Van daaruit groeide het idee om deze 'samen veerkrachtig' ook te 

organiseren voor de inwoners van de gemeente Grobbendonk: 'Boost je 
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veerkracht in onzekere tijden. Dat kan je trainen!'. Dit gaat door op 

dinsdagavond 6 oktober. 

 
o LB Mol werkt ‘een hart onder de riem voor de medewerkers gemeente’ 

uit. De burgemeester en de algemeen directeur geven info weer in een 

filmpje tijdens derde week september:  
‘Corona hakt er in en blijft precies maar duren, maar de medewerkers 

doen het goed, ze laten zien dat we ook in moeilijke tijden er samen zijn 

voor de burger, dat men net wanneer de burger ons het hardste nodig 
heeft – er ook allemaal voor gaan. ‘ 

Dit alles gebeurt ook op een ‘vibes’ manier, volgens de waarden van de 

Molse gemeente-organisatie (vertrouwen – ik fiere ambassadeur – de 

burger centraal – efficiëntie – samenwerken).  

➢ Omdat de coronatijden morgen nog niet gedaan zijn en het toch 

van iedereen net dat extra vraagt, zal de gemeente de balies en 

alle diensten opfleuren met een bloemetje van KotK (Kom op 
tegen Kanker), in functie van personeel en burger.  

➢ Ook zal er ingezet worden op het fysieke en psychosociale welzijn 

van de medewerkers via de actie ‘fit in je-campagne’.  
❖ ‘fit in je lijf’ met volgend aanbod: yoga, zwemmen, 

bootcamp en filmpjes #samenbewegen en wandeling 

Te Gek.  

❖ ‘fit in je hoofd’ met aan online workshops ‘fit in je 
hoofd’ en de workshop ‘goed-gevoel-stoel’, ook info 

‘checkjezelf’ en het welzijnsaanbod van de gemeente. 

Alles zal coronaproof verlopen. 

Ook lanceren we digitaal 10 spreuken m.b.t. 10-daagse Geestelijke 

Gezondheid via interne nieuwsbrief. 

 

Logo’s zitten wekelijks samen met de Overheid.  

o Wij kunnen jullie noden rapporteren. 

o Informatie, inspiratie, redactionele artikelen, nuttige websites en 

vormingen rond Covid-19: https://logokempen.be/samentegencovid-19 

o NIEUW: nieuwsbrief rond corona en preventie. Inschrijven kan via 

www.logokempen.be/content/preventie-en-covid-19-schrijf-je-voor-

updates 

o Gezond leven biedt 3 e-learning sessies aan.  

➢ Waarom volgen sommige burgers de maatregelen niet op? 

➢ Hoe kan je verschillende doelgroepen sensibiliseren? 

➢ 18 september: live sessie, stel je vragen 

https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/e-learning-

sensibiliseren-over-covid-19-maatregelen 

https://logokempen.be/samentegencovid-19
http://www.logokempen.be/content/preventie-en-covid-19-schrijf-je-voor-updates
http://www.logokempen.be/content/preventie-en-covid-19-schrijf-je-voor-updates
https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/e-learning-sensibiliseren-over-covid-19-maatregelen
https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/e-learning-sensibiliseren-over-covid-19-maatregelen
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2. Week van Gezond Binnen (Ruth): ventileren en verluchten in coronatijden 

Adviezen per ventilatiesysteem  

 

Ventileer permanent. Zorg dat 
ventilatieroosters proper zijn en open 

staan. Zet de ramen op kiep. 

Verlucht de lokalen bij voorkeur 
wanneer er niemand aanwezig is. 

 

Verlucht regelmatig door 

ramen/buitendeuren helemaal open 
te zetten. 

Gebruik beter geen airco en 

ventilatoren. 
 

 

CO2-meters in de klas 

Deze tool is slechts één maatregel om de ventilatie en 

verluchting van schoollokalen te verbeteren. 

De meter geeft door middel van een kleurencode 

(lampjes rood, oranje, groen)  een indicatie voor 

luchtverversing.  

Luchtverversing is nodig voor de verdunning van 

potentieel infectieuze luchtdeeltjes. 

 Vragen: 

Hoe werkt een CO2-meter?  

Er zijn verschillende toestelletjes om koolstofdioxide te meten. Een te hoog 

CO2-niveau kan concentratieverlies veroorzaken en ook bepaalde 

gezondheidsklachten zoals hoofdpijn. Wij lenen het model hierboven uit. 

Het is gebruiksvriendelijk.  

Let op: het zijn geen CO-meters. Die geven een alarmgeluid  bij een 

verhoogde concentratie giftige koolstofmonoxide in de geplaatste ruimte.  

 

Actieweek ‘Woon gezond, samen naar een gezonde thuis’ van 16-20 november 

2020 

- Facts 

o Gemiddeld brengen we 85% van onze tijd binnen door. 

o De lucht binnen is vaak meer vervuild dan de buitenlucht 

o De meest kwetsbare mensen wonen in huizen van de slechtste 

kwaliteit. 

- Binnenmilieuvervuiling kan allerlei gezondheidseffecten hebben o.a. 
luchtwegklachten, allergie, oogirritatie, mentale gezondheidsproblemen,… 

- Hoe kunnen we de kwaliteit van het binnenmilieu verbeteren? De slechte 

luchtkwaliteit is vaak een combinatie van onaangepast bewonersgedrag en 
technische problemen in huis daarom richten we ons op 2 luiken. 
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o Sensibiliseren van de bewoners,  bv. aangeven om meer verluchten 

o De technische, structurele problemen van de woning aanpakken 

o.m. door meerdere partners, bv. verhuurmaatschappijen, bij het 
overleg te betrekken. 

- Speciale aandacht voor het woonbeleid bij maatschappelijk kwetsbare 

groepen ‘health in all policies’. 
- Zelf aan de slag 

o Wil je meewerken aan deze campagne, publiceer dan in november de 

vuistregels voor een gezond binnenmilieu. Zet ze in je nieuwsbrief, 
op je website,… Zo kunnen de burgers ook de check doen voor een 

gezond binnenklimaat . 

https://www.gezondleven.be/files/gezondheidmilieu/GL_GezondWo

nen_Vuistregels_Definitief.pdf 

o Ga in overleg met woonorganisaties in jullie gemeente want een 

goede ondersteuning en begeleiding, in combinatie met 

beleidsmatige en omgevingsinterventies zorgen voor structurele 

oplossingen.  

Meer goede voorbeelden? www.gezondbinnenmilieu.be 

 

     Vragen: 

Wie is er betrokken bij gezond wonen binnen de gemeente?  

o Sam Hufkens, LB Turnhout, geeft aan dat de stad initiatief neemt 

om de kwaliteit van het huurpatrimonium omhoog te trekken. 

o Zijn er andere goede voorbeelden om het binnenmilieu in woningen 

in jullie gemeenten te verbeteren? Laat het ons weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gezondleven.be/files/gezondheidmilieu/GL_GezondWonen_Vuistregels_Definitief.pdf
https://www.gezondleven.be/files/gezondheidmilieu/GL_GezondWonen_Vuistregels_Definitief.pdf
http://www.gezondbinnenmilieu.be/
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3. Geestelijke gezondheid 

De coronacrisis heeft ieders leven door elkaar geschud. Corona brengt een 

toename van angst, stress, onzekerheid en eenzaamheid mee maar er is ook ruimte 

voor solidariteit, rust en reflectie. 

De impact van Corona vergt extra ondersteuning voor de mentale gezondheid. 

Daarom maakte Vlaamse Overheid ruimte voor : 

❖ een online platform om het mentaal welbevinden te versterken:  

www.zorgenvoormogen.be. 

❖ Versterking van het aanbod psychosociale bijstand: 
https://www.zorgenvoormorgen.be/nieuws/versterking-aanbod-

psychosociale-bijstand 

 

- De website biedt een online platform om het mentaal welbevinden te 

versterken en is opgesplitst in 4 luiken. 

o Zorgen voor jezelf:  
➢ Check jezelf: 6 tips gebaseerd op de nieuwe campagne Fit in 

je Hoofd 2.0 (FIJH 2.0) om mee aan de slag te gaan. Nieuwe 

info, oefeningen en filmpjes werden 7 september gelanceerd 

op www.checkjezelf.be.  
➢ Hulplijnen 

Aanbod in de Kempen 

➢ LOGO Kempen: De volledige uitrol van de campagne FIJH 2.0 
volgt in November. 

✓ De huidige Fit in je hoofd-workshop kan je ook online 

laten doorgaan. We vragen dat er 1 iemand van de 
organisatie zelf deelneemt om vragen via de chat te 

kanaliseren. 

➢ LOGO Kempen: www.hulpkompas.be 

✓ Sociale kaart rond geestelijke gezondheid in de 

Kempen. 

✓ 4 bladwijzers, gratis verkrijgbaar  

➢ LOGO Kempen + tal van externe initiatieven: Inspiratiegids 

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 

➢ LOGO Kempen: Nieuw: quizwandelingen 

✓ Warme William wandeling voornamelijk gericht op 

kinderen en jongeren  

✓ FIJH-rally voor volwassenen: opdrachtfiches + 

antwoordformulier 

➢ Eerstelijnspsycholoog Kempen : Voor 18+ met matige 

klachten op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik. 

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

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

vragen we om dit aanbod bekend te maken bij burgers. 

http://www.zorgenvoormogen.be/
http://www.checkjezelf.be/
http://www.hulpkompas.be/
https://logokempen.be/10-daagse
https://logokempen.be/content/warme-william-wandeling
https://logokempen.be/content/fit-je-hoofd-gezondheidsrally
http://www.ggzkempen.be/eerstelijns-psychologische-zorg/
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Contactpersoon:  

✓ Tanja Vos, projectondersteuner ELP Netwerk GGZ 

Kempen 
✓ 014/57.91.00 

✓ elpz@ggzkempen.be 

Meer info: 
✓ https://www.ggzkempen.be 

✓ https://www.ggzkempen.be/eerstelijns-

psychologische-zorg/ 
 

Opmerking: Dit is nog een ander aanbod dan dit van het  

sociaal huis in de gemeenten. 

➢ Herstelacademie kempen: richt zich tot mensen met een 

psychische kwetsbaarheid. Er is een online aanbod en in onze 

regio gaan deze door in Turnhout en Geel. Vanaf volgend jaar 

zullen meer locaties beschikbaar zijn in het aanbod op 
www.herstelacademie.be/kempen. 

o Zorgen voor elkaar: sociale contacten zijn essentieel voor een goede 

geestelijke gezondheid. 
➢ Online platform waar je kunt aansluiten om je diensten 

www.vlaanderenhelpt.be of troost te verlenen: 

https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost 

Aanbod in de Kempen 

➢ Inspiratiegids 10-daagse: bundeling van allerlei Vlaamse 

initiatieven die zorgen voor verbinding tussen mensen. 

➢ Nieuw: gesprekskaartjes  

https://logokempen.be/content/gesprekskaartjes-1 

o Zorgen voor kinderen en jongeren: tips voor kinderen, jongeren en 

ouders. 
✓ https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgen-voor-kinderen-

en-jongeren 

Aanbod LOGO Kempen 

✓ Bladwijzer hulpkompas: ‘hulp voor jongeren’ 

✓ Verschillende ontleenmaterialen o.a. Geestje gezond: koffers 

voor BaO en kleuters met spelen rond geestelijke gezondheid, 

aangepast aan de leeftijdsgroep.  
✓ Spel BOL-STER: Kinderen van de 3de graad BaO gaan in groep 

het gesprek aan over opgroeien in een gezin met meer 

uitdagingen. Dit spel is gratis verkrijgbaar bij LOGO Kempen.  
o 4. Zorgen voor zorg- en welzijnswerkers 

✓ Website: www.dezorgsamen.be en www.helpdehelpers.be 

✓ Binnen het breed netwerk van Regionaal Zorgplatform 
Kempen, waarin ook LOGO Kempen zetelt, zien we heel veel 

organisaties zoeken naar oplossingen in deze bijzondere 

tijden. Het Regionaal Zorgplatform Kempen wil daarom alle 

lokale expertise, ervaring en informatie over corona bundelen 

mailto:elpz@ggzkempen.be
https://www.ggzkempen.be/
https://www.ggzkempen.be/eerstelijns-psychologische-zorg
https://www.ggzkempen.be/eerstelijns-psychologische-zorg
https://www.ggzkempen.be/eerstelijns-psychologische-zorg/
http://www.herstelacademie.be/kempen
http://www.vlaanderenhelpt.be/
https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost
https://logokempen.be/content/gesprekskaartjes-1
https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgen-voor-kinderen-en-jongeren
https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgen-voor-kinderen-en-jongeren
http://www.dezorgsamen.be/
http://www.helpdehelpers.be/
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ter ondersteuning van woonzorgcentra, CRA-artsen, 

thuiszorgdiensten, instellingen voor personen met een 

handicap en instellingen binnen de jeugdhulp.  
Meer informatie: 

https://logokempen.be/regionaalzorgplatform 

Aanbod in de Kempen 

✓ Kant-en-klaar materiaal: affiches FIJH voor zorgpersoneel 

downloaden en printen 

✓ Vlaamse instellingen zoals WZC, VAHP-voorzieningen, 
jeugdhulp,.. kunnen hulp vragen van de mobiele support 

teams van CGG Kempen. Dit van 15/06/2020 – 31/12/2020 ter 

preventie van ernstige psychische stoornissen bij personeel.  
Voor meer info, contacteer An Boschmans, CGG Kempen 

(014/410967)  

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

personeelsleden/ 
 

10-daagse van de geestelijke gezondheid 

- De slogan van dit jaar is ‘samen veerkrachtig’ met de focus op verbinding en 

ontmoeting. 
- Einde juni werd de inspiritatiegids verspreid. Dit is een gids vol met goede 

praktijkvoorbeelden. Je vindt deze op www.logokempen.be/10-daagse  

o De bankenprojecten die we op het vorige regionale overleg van 
maart voorstelden werden,  wegens de Corona-maatregelen, opzij 

gezet. We gaan opnieuw spreuken in het straatbeeld promoten. Wij 

raden hiervoor het gebruik van krijtstiften aan. Je kunt het 
draaiboek downloaden voor de nieuwe spreuken. 

o De Vlaamse actie wordt in het straatbeeld gebracht via 4  

verschillende affiches die je gratis kunt bestellen bij LOGO Kempen. 

o We vragen om de acties te registreren op www.gezondekempen.be. 
Wij zorgen ervoor dat ze gepubliceerd worden op de Vlaamse site: 

www.samenveerkrachtig.be 

o Buttonstand: de buttons zijn apart verpakt. 
o Nieuwe provinciale materialen die bij de Warme William (WW) horen 

➢ Opblaasbare versie die we uitlenen. Wij zorgen voor 

voldoende tijd tussen de ontleningen om Coronaproof te 
werken.  

 

Werelddag suïcidepreventie: 10 september 

Waarom we hier aandacht aan schenken? België scoort 1.5x hogere suïcidecijfers 

dan het wereldwijde gemiddelde. We willen meer zichtbaarheid geven aan dit 

probleem 

-  Op sociale media: foto met pin, werk je profielfoto bij , brand een kaarsje 
- Steek een kaarsje aan  

https://logokempen.be/regionaalzorgplatform
http://www.ggzkempen.be/project-mobiele-support-cgg-voor-personeelsleden/
http://www.ggzkempen.be/project-mobiele-support-cgg-voor-personeelsleden/
http://www.logokempen.be/10-daagse
http://www.gezondekempen.be/
http://www.samenveerkrachtig.be/
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- Draag een pin 

- Promoot: www.preventiezelfdoding.be (lancering 10/09/2020) 

- Deel de berichten van facebook.com/vlesp.page, -zelfmoordlijn 1813, -
werkgroepverder 

Samen kunnen we zelfdoding voorkomen. 

 

 Acties 2020 – 10-daagse geestelijke gezondheid 

- LB Arendonk: (ism met het sociaal dienstencentrum) 

➢ organiseert een avondlezing over veerkracht, later gevolgd 

door een workshop  

➢  hartjeswandeling met spreuken in het straatbeeld  

- Verschillende gemeenten doen mee met spreuken in het straatbeeld. 

 

4. Cijferrapport 

LOGO Kempen werkte met hulp van stagiaire Laura Broeckx per gemeente een 

cijferrapport, een bundeling van gezondheidscijfers, uit. 

- Dit dossier ondersteunt bij het formuleren van een daadkrachtig preventief 
gezondheidsbeleid. 

- 2 infographics bieden een visuele voorstelling van de cijfers en een vergelijking 

lokale met de Vlaamse cijfers 

Indien je nog vragen hierover hebt, LOGO Kempen staat klaar voor ondersteuning. 

5. 10.000 stappen 2.0 

Dit Vlaamse project biedt al sinds 2012 materialen en gerichte info aan om 

zelfstandig aan de slag te gaan om meer te bewegen. Uit de Vlaamse 

indicatorenmeting blijkt dat dit de meest geïmplementeerde bewegingsmethodiek 

bij lokale besturen in Vlaanderen is. 

Ook hier vinden we veel informatie terug op de website 

https://10000stappen.gezondleven.be/ 

De campagne werd grondig geëvalueerd en bijgesteld. De focus ligt op een 

duurzame campagne 

❖ Looptijd acties: minimum 3 maanden en bij voorkeur 1 jaar 

❖ Met verscheiden grote en kleine acties 
❖ Waarbij zoveel mogelijk pijlers geïmplementeerd worden 

❖ Golven van herhaling. 

- Doel start 2021: grootste beweegproject van Vlaanderen zijn, bewust maken 
van beweging 

- Nieuw 

o Sport Vlaanderen tekende mee als initiatiefnemer. Zij steunen 

communicatief en ook financieel. 

http://www.preventiezelfdoding.be/
https://10000stappen.gezondleven.be/


9 
 

o Duurzaam project, gekaderd in publieke ruimte: beweegvriendelijke 

ruimten 

o Indien mogelijk: een traject van 4 jaar opbouwen 

➢ Focus 2021: signalisaties in het straatbeeld. Momenteel wordt nog 

met de overheid onderhandelt om een subsidie toe te kennen aan de 
organisaties om dit betaalbaar te maken. Indien Hanne hierover 

meer info heeft, ontvangen jullie en mail van haar. Dit kan ten 

vroegste oktober zijn. 

Het materiaal wordt rechtstreeks aan de gemeenten bezorgd. 
➢ Focus 2022: Beweegroutes opmaken die gekoppeld kunnen zijn aan 

bestaande trajecten in de gemeente/stad. 

➢ Focus 2023: Concrete lokale acties voorzien 
➢ Focus 2024: STOP-principe 

o Communicatiepieken: persberichten, affiches, raamaffiches, stappen 

voor het goede doel,…. 
o Timing en fasering: Het traject loopt van 2021-2024. Dit geeft het lokaal 

bestuur de tijd om te verduurzamen en te investeren met Vlaamse 

ondersteuning. Het LB kan kiezen uit een menukaart van 4 focussen, 

maar elk jaar is er wel 1 focus concreet uitgewerkt + financiële 
ondersteuning voorzien. 

➢ Oktober 2020: concrete communicatie naar LB over eerste focus 

van 2021. Sportdiensten worden aangeschreven. 
➢ Vergeet je niet in te schrijven voor december 2020!! 

Opmerkingen 

o Website 10 000 stappen + app is gekoppeld aan fit-bit en polar om 

stappen beter te registreren. 

o Er werd opgemerkt dat Oktober laat is voor de communicatie over 

het hele gebeuren.  

o Over de financiën is er nog niets gecommuniceerd. 

 

 

6. Filmpje gezondheidsrallys 

LOGO Kempen werkte voor elke thema een gezondheidsrally uit. Een rally met 

weet- en doe-opdrachten + antwoordenlijst. Je kunt deze downloaden op onze 

website. Indien je je rally wil personaliseren of licht aanpassen, neem dan contact 

op met het LOGO. 

 

7. Intergemeentelijke preventiewerking 

Kennismaking met de 3 intergemeentelijke preventiewerkers (IGP) die in dienst zijn 

in onze regio. 

- Wie? 

o Fien Engels : Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel, Grobbendonk, 

Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen, Vorselaar 

(=EersteLijnsZone Middenkempen) + Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout 
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o Sandy Robberechts: Geel, Laakdal, Meerhout, Herselt, Hulshout en 

Westerlo (=ELZ Zuiderkempen) 

o Birgit Massagé: Balen, Mol, Dessel, Retie (=ELZ BALDEMORE) 

- Waarom? 

o In 2019 keurde de Vlaamse regering, o.b.v. de visietekst van Welzijnszorg 
Kempen op een Kempens ‘drugbeleid’ extra middelen toe om te werken 

aan  

➢ minder roken, druggebruik, overmatig alcoholgebruik en  

➢ minder suïcidepogingen en meer veerkrachtige mensen.  
- Taken IGP: 

o Werkt vraaggestuurd voor een lokaal bestuur en in functie van lokale 

noden en behoeften. 
o Werkt rechtstreeks naar doelgroepen/settings 

o Werkt zeer laagdrempelig 

o Levert gratis of tegen een lage, transparante prijs dienstverlening  
o Wordt inhoudelijk ondersteund door het LOGO, CGG-preventiewerkers 

of andere Vlaamse partnerorganisaties voor thematische onderwerpen. 

- Financiering 

o Een forfait van € 3000 + € 0.08 per inwoner, zowel door bijdrage door de 
gemeente geleverd als door de overheid. 

o Mensen met een verhoogde tegemoetkoming zitten niet in de 

bevolkingscijfers die als basis voor de berekening dient.  

- Voorwaarden om gebruikt te mogen maken van de diensten: 

o De gemeente moet samenwerken met minstens 1 aanpalende gemeente 

binnen dezelfde ELZ. 

o Cofinanciering van minstens een even groot bedrag. 

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

- Redenen om een lokaal gezondheidsbeleid uit te werken 
o Lokale partners leren elkaar beter kennen, wat zorgt voor meer en 

betere samenwerking. 

o Kostenbesparing via een integraal beleid 

o Gedeelde visie 
o Het imago van de gemeente wordt versterkt. 

o Op basis van een lokale analyse kunnen er acties opgezet worden, 

specifiek voor de noden van uw gemeente. 
o Zichtbare aandacht voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van 

de inwoners. 
 

8. De week van de kei gezonde kempen: 
Deze zal in 2021 niet doorgaan. 

 

9. Kei Awards 

Lancering eind 2020  

http://www.zorg-en-gezondheid.be/lokaal-preventiebeleid
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✓ Doel: De KEI-Awards zetten bijzondere lokale initiatieven voor preventie en 

gezondheidspromotie in de kijker. 

✓ 4 bestande kei-awards  

✓ Nieuwe website wordt ontwikkeld. 

✓ Activiteiten gedurende een heel jaar registreren.  

 

10. Gezonde Kempen op facebook 

Registreer elke gezondheidsactie op de www.gezondekempen.be zodat wij dit op 

de Facebookpagina kunnen plaatsen en zodat jullie actie kans maakt op één van de 

kei-awards. 

 

11. Griepvaccin  

- Het bestaande beeld voor de zorgsector blijft behouden.  

- Vanaf 15 september komt de risicogroep voor vaccinatie in aanmerking  
o Personen met een risico op complicatie: zwangere vrouwen, chronisch 

zieken, 65+, personen in een instelling, kinderen vanaf 6 maanden tot 18 

jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan) 
o Personen die in de gezondheidssector werken. 

o Personen tussen 50 en 65 jaar 

- Vanaf 15 november is er een vaccinatiemogelijkheid voor de hele bevolking.  

 
- Promotiematerialen worden  

o digitaal verwacht tegen half september  

o gedrukt verwacht tegen einde september 
o laatste updates en redactioneel artikel kan je vinden op 

https://logokempen.be/content/griepvaccinatiecampagne-wordt-

aangepast-aan-het-gefaseerd-aanbod 
  

Voorstelling van het gezondheidsbeleid in Retie – Lieve Loots 

Vroeger nam LB Retie deel  aan acties zoals het promoten van de mammobiel, het 

schoolfruitproject Tutti Frutti, rookstop,… 

 

Vanaf 2016 werden grote projecten uitgewerkt: 

- 2017- Retie (be)weegt 

- 2018 – Retie (be)weegt 2.0 

- 2019 – Geestelijke gezondheid (heel het jaar door) – 

- 2020 -  Rookstopcampagne (ism Baldemore) 

- 2020 – Toespitsen op actieweken maar door corona is dit  in het water 

gevallen.  

Wat wel gerealiseerd werd dit jaar:  

✓ Intergemeentelijke rookstopcampagne (ELZ BalDeMoRe) 

✓ Deelname aan de Week van de Keigezonde kempen 

✓ Retie helpt  

✓ Senioren amusement-krantje  
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✓ Tienercampagne ‘deel je gedachten’ (tekeningen van tieners over 

hoe zij corona ervaren – deze hangen uit op de infoborden binnen de 

gemeente.)  

✓ 10-daagse Geestelijke gezondheid opnieuw intergemeentelijk Te 

Gekke wandeling 

 

LB Retie vaardigt 1 persoon van de dienst vrije tijd af om deel te nemen aan het 

regionaal overleg van Logo. Lieve leerde hier zeer veel collega’s en hun werking in 

gezondheidspreventie kennen. 

De komst van ELZ BalDeMoRe biedt een nog nauwer contact en veel good-practice 

voorbeelden alsook samenwerkingen op. De samenwerking maakt het werk 

makkelijker en productiever. 

 

 

Praktische gedeelte: Beursstanden – Ontdek op een interactieve manier 

onze nieuwste campagnes en materialen 

1. 10.000 stappen 2.0 (Hanne Ketelslagers) 

o Stappenclash tussenbedrijven ‘no steps no glory’: aparte aanpak en 

Voeding 

2. Geestelijke gezondheid (Lynn Weyns) 

3. Gezond Binnen (Ruth Lembrechts) 

4. Bevolkingsonderzoeken (Lieselot Wynants) 

5. Intergemeentelijke preventiewerking (Fien Engels, Birgit Massagé, Sandy 

Robberechts) 

6. Gezondheidsrally’s (alle LOGO-themamedewerkers) 

7. Warme Williamwandeling (Lynn Weyns – Jente Belmans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


