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 VERSLAG  REGIONAAL OVERLEG 18 MEI 2021 

 

AANWEZIG / AFWEZIG / BIJLAGEN VERSLAG :   

LOCATIE: ONLINE  10U00 TOT 12U00     

 

PROGRAMMA: 

1. Welkom 

2. Warme dagen 

3. Geestelijke gezondheid 

4. gezondheidsenquête en ervaring Rijkevorsel 

5. Generatie Rookvrij - Bullshit Free Generation 

6. Varia 

Spandoeken Gezonde publieke ruimte 

 

1. WELKOM 

- In het Kempische gezondheidslandschap nemen we afscheid van enkele vaste 

gezichten van het regionale overleg. Diane Berghmans, Herselt – Ria Hermans, Geel 

- Zjeen Reynders, Balen – Margriet Blockx, Retie geven de fakkel door. We 

verwelkomen Lut Hermans, Retie, Nancy de Bie, Balen en Bart Michiels, Herentals.  

 

2. WARME DAGEN 

- Via SLIDO.COM stellen we online enkele vragen over de warme zomer van 2020 en om 

aan te tonen dat warme dagen onze gezondheid beïnvloeden. Vooral kwetsbare 

groepen moeten we hiervoor extra beschermen door middel van sensibiliseren en 

actie voeren. 

- Wie zijn die extra kwetsbare groepen?  

• alleenstaande mensen zonder een sociaal vangnet 

• oudere mensen wiens warmtegevoel o.a. niet zo goed meer is 

• kinderen die o.a. moeilijker aangeven dat het te warm wordt 

• chronisch zieken 

• sporters 

• stadsinwoners 

• bezoekers van evenementen 

- Welke effecten willen we vermijden? 

• Oversterfte, hittekrampen, zonneslag, huiduitslag, hitteberoerte, uitdroging, 

uitputting, gezwollen ledematen 

- Wat kan je doen ? Opvolgen van de verschillende fasen: 

• Waakzaamheidsfase: 15 mei – 30 september: hierin worden de 

weersvoorspellingen opgevolgd (= voorbereidingsfase). 
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• Waarschuwingsfase: op basis van de weersvoorspellingen wordt actie 

ondernomen. 

• Communicatie: mensen op de hoogte brengen via 

✓ affiches: opa Leon, oma Yvonne, algemene, Denk aan je buren:  

✓ nieuw: urinemeter: affiche is gratis downloadbaar en wordt opgehangen 

in de sanitaire voorzieningen. De boodschap is, hoe lichter de urine, hoe 

beter.  

✓ drankkaarten 

✓ windmolen-folder 

✓ nieuw: flyer/checklist voor woonzorgcentra waarin ook rekening 

gehouden wordt met coronamaatregelen 

✓ digitale filmpjes voor CLEARCHANNEL CITY PLAY-SCHERMEN 

✓ digitale communicatie-tools: flyers, facebook-posts, redactionele artikels 

Het materiaal is gratis verkrijgbaar en kan besteld worden via: 

https://www.warmedagen.be/gratis-campagnemateriaal. 

• Acties 

✓ inspiratiegidsen voor lokale besturen, voor sporters en sportorganisatoren, 

voor wie zorgt voor kinderen (scholen, kinderopvang), voor huisartsen,… 

o https://www.warmedagen.be/inspiratie-lokale-acties  

✓ nieuw: leidraad voor thuiszorg en mantelzorgers met tips, flyer, 

presentatie en leidraad voor telefoongesprekken. 

o https://www.warmedagen.be/thuiszorgdiensten-en-

mantelzorgers  

✓ Stad Turnhout en LOGO Kempen leggen de krachten samen om de 

initiatieven voor een warmteplan te bundelen.  

✓ Omdat de kwetsbare groepen zowel voor Corona als warme dagen gelijk 

lopen, wordt ook gekeken dat alle info afgestemd wordt.  

o Meer info: https://www.warmedagen.be/warmte-en-het-

coronavirus  

Organiseer je een actie? Registreer je op https://www.kei-award.be en maak 

kans om de gepaste kei-award, wissel-award, een jaar lang mee te mogen 

uitdragen. 

3. GEESTELIJKE GEZONDHEID 

- 10-DAAGSE VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID: SOCIALE VERBONDENHEID, WAT WE HET MEESTE MISSEN 

IN DE CORONA-PERIODE 

• 10/10: dag van de geestelijke gezondheid om 

✓ bewustwording geestelijke gezondheid te verruimen; 

✓ noden aan te kaarten; 

✓ stigma te doorbreken. 

• In 2021 willen we de bankenactie, bankenprojecten in de kijker zetten om 

sociale contacten te faciliteren en de buurt aangenamer te maken. 

• Wat kan je doen? 

✓ Lynn stelt enkele projecten voor die in Vlaanderen al opgezet werden (zie 

ook de presentatie) o.a. bankdirecteurs, buurtbabbelbank, vraag-me-

alles-bankje, silhouetten op de bank, gevelbankjes, Bank-Contact, 

https://www.warmedagen.be/gratis-campagnemateriaal
https://www.warmedagen.be/inspiratie-lokale-acties
https://www.warmedagen.be/thuiszorgdiensten-en-mantelzorgers
https://www.warmedagen.be/thuiszorgdiensten-en-mantelzorgers
https://www.warmedagen.be/warmte-en-het-coronavirus
https://www.warmedagen.be/warmte-en-het-coronavirus
https://www.kei-award.be/
https://logokempen.be/10-daagse
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beweegbank, banken-wandelingen (inspiratie: Warme William-Wandeling 

en Te-Gekke-Veertocht) 

• Welke materialen zijn bij ons beschikbaar? 

✓ Bankhangers met 4 boodschappen ‘Wat is jouw klein gelukske?’, ‘Wat is 

het beste advies dat je ooit kreeg?’, ‘Hoe gaat het echt met jou?’, blanco 

voor eigen boodschap.  

✓ Wij kozen voor prijs/kwaliteit/duurzaamheid. Het formaat is A5 en het 

materiaal is forex, 3 mm dik.  

✓ Bestellingen voor 1 juli 2021 zijn gratis, nadien rekenen we €1 

/bankhanger aan. 

• Communicatie: 

✓ Registreer jouw activiteit op ‘uit in Vlaanderen’ en voeg het label 

‘samenveerkrachtig’ toe. 

✓ Sociale media: #samenveerkrachtig 

✓ Voorbeeldberichten en – teksten vind je in de inspiratiegids 

✓ Als veel partners de krachten bundelen zijn we sterker. Daarom werken we 

samen met  

❖ Vlaamse LOGO’s, Gezond Leven, Steunpunt Geestelijke 

Gezondheid, Te Gek aan de organisatie van de 10-daagse 

❖ Wandelsport Vlaanderen aan veertochten 

❖ Te Gek!? Aan de aftrap jaarcampagne depressie 

❖ www.zukzuk.be : online cultuur- en ontmoetingsevent met als doel 

mensen offline te laten samenkomen. 

❖ Met jullie 

• Vragen: 

✓ LB Kasterlee: Zijn de bankhangers biologisch afbreekbaar? Lokale besturen 

hechten belang aan duurzaamheid. Er werd prijs/kwaliteit/duurzaam 

gekozen. Indien het materiaal voor de gemeente niet voldoet, kan je bij 

LOGO Kempen het bestand aanvragen om de bankhangers in het gewenste 

materiaal zelf te laten ontwikkelen. Zo voldoet het aan de gestelde 

kwaliteitsnormen. 

✓ LB Mol: Is de campagne 10 000 stappen integreerbaar? Omdat de officiële 

start van 10 000 stappen pas in november voorzien is, werd er geen 

rekening gehouden met de mogelijkheid om logo’s mee op te nemen in de 

opmaak van de bankhanger.  

✓ LOGO Kempen wil graag jouw mening weten over het materiaal van 

geestelijke gezondheid.  

❖ Welke materialen wil jij in de toekomst nog bestellen? 

❖ Welke zou je graag in ons aanbod zien? Materialen die we zelf 

ontwikkelen zijn nooit gratis maar wel verkrijgbaar tegen kostprijs, 

bv. buttons, lintjes, fietsvlaggetjes,… 

❖ Materialen www.fitinjehoofd.be zijn uit stock 

- WARME WILLIAM IN DE KEMPEN 

• Warme William is de mascotte van ‘warme steden en gemeenten’ ihkv 

kwetsbaarheid bespreekbaar te maken in een veilige omgeving, een luisterend oor. 

• De nieuwe ambassadeur van de campagne is Lotte Van Wezemael, seksuoloog van 

opleiding en DJ bij MNM 

http://www.fitinjehoofd.be/
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• 3 voorstellen om het format in de Kempen uit te werken: 

✓ Warme William on tour 

❖ WW toert rond zijn pak in de Kempen. 

❖ Elke gemeente kan hier een challenge en prijs aan koppelen. 

❖ Eventueel kunnen we een Kempisch start- en afsluitmoment 

voorzien. 

✓ De Stoel 

❖ Naar voorbeeld van het tv-programma, plaatsen we een stoel met 

aangepaste lay-out in de Kempen.  

❖ Organisaties met een band met geestelijke gezondheid kunnen een 

standje bij de standplaats bemannen waarbij vragen aangekaart 

kunnen worden. 

❖ Ook hier kan een gadget aan verbonden zijn. 

✓ Warme-William-cadeautjes zwerven rond #(zwerf)goed 

❖ In de Kempen circuleren al verschillende formats om cadeautjes in 

de straat te verstoppen. De cadeautjes van WW worden gekoppeld 

aan geluk. 

Via een poll onder de deelnemers van het regionaal overleg, ondervinden we dat de 

voorkeur naar het format van ‘de stoel’ uitgaat, gevolgd door (zwerf)goed en WW on 

tour. 

- WORKSHOP GELUKSDRIEHOEK: ‘GELUK ZIT IN EEN KLEIN DRIEHOEKJE’ 

• De iNTERACTIEVE WORKSHOP duurt 3 uur. Deelnemers ontvangen een boekje.  

• De workshop kan zowel fysiek (max 20 personen) als online (max 10 personen) 

doorgaan. 

• Dankzij tussenkomst van Avansa Kempen (vroeger VormingPlus) bedraagt de 

kostprijs € 50. 

• Vragen: 

✓ LB Kasterlee: Welke promotiematerialen zijn verkrijgbaar? Je vindt de 

materialen via: https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-

welbevinden/geluksdriehoek/materialen 

✓ De materialen liggen in Turnhout en zijn gratis verkrijgbaar.  

✓ Voor technische ondersteuning van de online-vorming, moet je beroep 

doen op de interne diensten van het lokaal bestuur.   

✓ LB Balen: Voor kwetsbare groepen is er ook de goed-gevoel-stoel.  

Heb je interesse? Contacteer ons of Avansa.  

4. GEZONDHEIDSENQUÊTE EN ERVARING RIJKEVORSEL 

- https://logokempen.be/content/lokale-gezondheidsenqu%C3%AAte 

- Ism Sciensano ondersteunt LOGO Kempen de lokale besturen die de 

gezondheidsenquête uitvoeren op hun grondgebied.  

- De vragenlijst die de deelnemers ontvangen, behandelt uiteenlopende 

gezondheidsaspecten. De vragenlijst kan je online bekijken. Vragen zijn niet 

aanpasbaar. 

- De bevraagden worden representatief getrokken uit het Rijksregister door Statbel, 

rekening houdend met leeftijd, geslacht en statistische sector.  

https://logokempen.be/content/geluk-zit-een-klein-driehoekje-ook-online-beschikbaar
https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/geluksdriehoek/materialen
https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/geluksdriehoek/materialen
https://logokempen.be/content/lokale-gezondheidsenqu%C3%AAte
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- Per gemeente zijn 1000 ingevulde vragenlijsten nodig, altijd rekening houdend met 

de verdeling: leeftijd, geslacht, statistische sector, sociaal economisch profiel 

- In 2020-2021 waren er 7 deelnemende Vlaamse Gemeenten die in 2 waves het 

gewenste aantal deelnemers bereikten. 

- Er is een draaiboek beschikbaar waarin de rolverduidelijking van Sciensano, de lokale 

besturen en LOGO Kempen opgenomen is. Ook een kostenraming is hierin 

opgenomen.  

- Hoe neem je deel? 

• Iedere gemeente kreeg een brief van Sciensano. 

• Inschrijven kan van 2 april t&m 15 juni. 

• Slechts 15 gemeenten kunnen deelnemen. Kandidaten worden opgenomen volgens 

volgorde van inschrijven. 

• Vanaf maart 2022 zijn er nieuwe inschrijvingen mogelijk. Gemeenten die nu niet 

bij de eerste 15 zijn, mogen dan als eerste starten. Het zal opnieuw mogelijk zijn 

om op 2 momenten in te stappen. 

RIA WILMS, LOKAAL BESTUUR RIJKEVORSEL DEELT ERVARING : 

- LB Rijkevorsel (12 000 inwoners) stapte in 2019 in maar door CORONA en de 

afstemming over het gebruik van GDPR ging de enquête pas echt van start in het 

najaar 2020. 

- De communicatie naar de bevolking toe verliep via het infoblad.  

✓ In het draaiboek is een luik communicatie waarin teksten beschikbaar zijn. 

✓  LB Rijkevorsel schonk aan de deelnemers 5 cadeauboxen. Om die te kiezen 

was hulp nodig van Sciensano omdat de lijsten van de deelnemers anoniem 

zijn en de deelnemers dus niet bekend zijn. 

- Vragen en problemen bij inwoners werden opgevangen.  

✓ Het grootste probleem was de onduidelijkheid over het vinden van de link om 

de code in te geven.  

✓ Een andere vraag die gesteld werd: ‘is het verplicht om deel te nemen en de 

lijst in te vullen?’. 

✓ Het 3de probleem was de timing tussen de 1ste en 2de wave – 3de was niet nodig 

om aab voldoende resultaten te komen. De postleveringen lieten op zich 

wachten waardoor de deadline om de formulieren terug te bezorgen reeds 

verstreken was bij het ontvangen van de 2 de brief.  

- Na de eerste wave was er al een respons van 750 ingevulde documenten waarvan 70% 

online.  

- In het voorjaar 2021 wordt de evaluatie afgerond en zal LB Rijkevorsel met Sciensano 

de resultaten van het verslag kunnen overlopen. 

- Vragen: 

• LB Turnhout: Hoe was de respons van mensen uit kwetsbare groepen? Hoe 

worden die mensen bereikt? Via wijkgericht werken, werd deze doelgroep niet 

uit het oog verloren. 

• IGP Fien: Wordt drugverslaving opgenomen in de enquête? Ja, maar houd er 

rekening mee dat, ook al worden de resultaten anoniem verwerkt, die vragen 

sociaal wenselijk ingevuld worden. 
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• LB Dessel: Sluiten de cijfers, van het rapport dat LOGO Kempen eerder aan 

Dessel bezorgde, aan bij de resultaten van deze enquête? Dat rapport was 

beperkter en eerder algemener.  

• Nu in Coronatijd staan mensen negatiever in het leven. Gaan de huidige cijfers 

geen negatief tijdsbeeld weergeven op vragen ivm geestelijke gezondheid? Is 

dit beeld representatief? In de resultaten wordt hier door Sciensano rekening 

mee gehouden. Alle cijfers worden getoetst aan Vlaamse referentiecijfers. 

• Lieselot koppelt de problemen terug naar Sciensano: 

❖ Om problemen met de deadlines te voorkomen zouden de waves 

met langere tussentijd moeten gespreid worden. 

❖ Om problemen met de link op te lossen: voorzie een QR-code die 

makkelijk via de SmartPhone gescand kan worden. 

 

5. GENERATIE ROOKVRIJ - BULLSHIT FREE GENERATION 

- De intergemeentelijke preventiewerkers Fien, Birgit en Sandy namen de campagne 

op . 

• Middenkempen, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar werkten aan rookvrije 

schoolomgevingen. 

• Zuiderkempen richt zich op rookvrije speelterreinen. 

• Mol: rookvrije sportsite en Balen: rookvrije speeltuin. 

- Hoe? Borden om zones aan te duiden; rookstopcursussen; regionaal en nationaal 

gezamenlijk persmoment ism  generatie rookvrij op 31 mei, wereld-anti-tabaksdag 

- Vragen:  

• LB Rijkevorsel: Wordt elektronisch roken opgenomen in het rookthema? Er 

wordt niet specifiek onderscheid gemaakt tussen vapen en ander 

tabaksgebruik. Beiden worden wel ontmoedigd. 

• Birgit geeft aan dat tabacologe bij de ontwikkeling van de actie in Balen-

Keiheuvel aan het lokaal bestuur vroeg of zij dit extra moest aankaarten of 

niet. Ieder bestuur beslist hier zelf over. 

• LB Mol: Bij hun campagne valt E-roken mee onder de noemer ‘roken’. Beiden 

worden niet aanvaard. 

- BULSHITT FREE GENERATION (BFG) richt de blik op het onderwijs. Tabaksgebruik bij 

jongeren daalde voor het eerst in 10 jaar niet meer. Tabaksgebruik bij jongeren blijft 

hoog. Het blijft de schadelijkste drug ter wereld  en is na heroïne en crack, 

wereldwijd, de meest verslavende drug.  

• Wat wil BFG hieraan doen? Fabels, waardoor jongeren blijven roken, 

doorprikken. Bewust maken en een eigen mening vormen over roken. De 

weerbaarheid versterken. Een rookbeleid op school voeren met inspraak van 

leerlingen en personeel. 

• Hoe? 2-jaarlijkse secundaire scholencampagne met keuze uit 4 challenges 

waaraan prijzen verbonden zijn. 

• Start: schooljaar 2021-2022. Scholen kunnen tot 30/11/2021 inschrijven om 

deel te nemen. Tussen de kerst- en paasvakantie lopen de challenges. Na de 

paasvakantie volgt de prijsuitreiking, evaluatie en kan er bijgestuurd worden 

voor de volgende campagne. 

https://www.bullshitfree.be/
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• Deelnemers uit de Kempen in 2019-2020: Scheppersinstituut uit Herentals, 

Campus Het Spoor uit Mol, Sint-Jozef uit Geel 

 

 

 

6. VARIA 

- Spandoeken en plakkaten gezonde publieke ruimte 

• 9 verschillende slogans rond verschillende thema’s die weergegeven worden 

rond gezondheid in de omgeving (publieke ruimte). 

• Spanddoeken en plakkaten kan je gratis ontlenen bij Logo Kempen: 

o https://logokempen.be/content/gezonde-publieke-ruimte-9  
o https://logokempen.be/content/plakkaten-gezonde-publieke-ruimte  

 

- Volgend regionaal overleg: 30 september 2021. We bekijken nog of dit online of fysiek 

doorgaat. Uit bevraging horen we dat afwisselend voor beide gekozen is. 

 

 

https://logokempen.be/content/gezonde-publieke-ruimte-9
https://logokempen.be/content/plakkaten-gezonde-publieke-ruimte

