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Aanwezigheidslijst: zie bijlage  

 

Welkomstrondje 

- Iedereen stelt zich voor en geeft een tip voor meer energie in de koude 

herfstmaanden 

Griepcampagne 

- Richt zich naar risicogroepen en 50-plussers 

- Vaccin is zonder voorschrift te verkrijgen in de apotheker vanaf 1 oktober. De 

griepvaccins kosten ongeveer 4 euro per vaccin voor gewoon verzekerden en 2,5 

euro voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft. Nadien moet een afspraak bij 

de arts gemaakt worden op het vaccin te zetten (consultatie te betalen).  

- Er zijn twee campagnebeelden: 

o Groen mannetje: voor burgers 

o Yvette: voor zorgprofessionals 

- Bestel gratis materialen via onze webshop 

- Aan de slag met de griepcampagne: 

o Enkele voorbeelden: lokaal bestuur Dessel stuurt een brief naar alle 65-

plussers, andere gemeenten communiceren via een artikel in de 

nieuwsbrief, op facebook. Er worden affiches gehangen in het LDC, … 

o Heel wat gemeenten voeren ook campagne naar hun personeel of het 

personeel van het WZC.  

o Ook Vlaams wordt er campagne gevoerd, met oa. tv-spotjes 

o Huisartsen: mag je als lokaal bestuur zelf contacteren. Vanuit Logo Kempen 

hebben we ze ook op de hoogte gebracht. 

o Apothekers: via onze apotheekcampagne krijgen 55 Kempense apothekers 

ook gratis materialen opgestuurd. Je mag bij ons navragen welke apothekers 

uit jouw gemeente hiervoor ingeschreven zijn. 

Gezonde school 

- Expeditie Geluk:  

o Online event op 19 november over geestelijke gezondheid voor 

lagereschoolkinderen.  

o Zowel scholen als ouders van een kind kunnen zich inschrijven  

o Online werken rond mentaal welbevinden 

- Geluksdriehoek 

o Er zijn nieuwe materialen rond geestelijke gezondheid voor scholen op basis 

van de geluksdriehoek 

- Nieuwsbrief naar onderwijs 

https://www.laatjevaccineren.be/laat-griep-deze-winter-in-de-kou-staan
https://www.laatjevaccineren.be/hou-griep-uit-je-team
https://logokempen.be/materialen?setting=All&theme=30&term_node_tid_depth=All
https://www.gezondleven.be/projecten/expeditie-geluk
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/mentaal-welbevinden-op-school/mentaal-welbevinden-in-de-klas


o Logo Kempen zal nieuwsbrieven versturen naar onderwijs: eentje voor lager 

en eentje voor secundair. De gezondheidscoördinatoren zullen hem ook 

ontvangen.  

o Iedereen kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Surf naar 

www.logokempen.be en klik rechts bovenaan op ‘inschrijven op onze 

nieuwsbrief’.  

o Vraag vanuit de lokale besturen, wie ontvangt de nieuwsbrief en moet die 

doorgestuurd worden? 

▪ Onze contactpersonen van scholen en CLB’s zullen standaard 

opgenomen worden. Jente bekijkt of er afstemming mogelijk is met 

de lokale besturen en hun lijst van contactpersonen.  

▪ Algemeen: bij al onze communicatie geven de lokale besturen aan 

dat het handig zou zijn te weten wie dit ook ontvangt.  

Gezonde Gemeente 

- Cijferrapporten 

o De cijferrapporten van vorig jaar kregen een update omdat er nieuwe of 

recentere cijfers zijn.  

o Bekijk de cijfers van jouw gemeente 

o Elk lokaal bestuur krijgt een rapport mee naar huis, we versturen het ook 

digitaal. 
o De cijfers zijn afkomstig uit verschillende databanken en enquêtes, de 

bronnen staan vermeld in het rapport. 

o Na Rijkevorsel gaat Beerse een lokale gezondheidsenquête uitvoeren om 

rond de verschillende gezondheidsthema’s nog meer lokale cijfers te 

verkrijgen en het beleid hierop af te stemmen. 

- Jaarplanning 2022 

o We bezorgen onze jaarplanning voor 2022 met een overzicht van de 

belangrijkste campagnes en roepen op er gebruik van te maken voor jullie 

eigen planning van volgend jaar.  

- Zorgzame buurten 

o Als lokaal bestuur kan je een dossier indienen voor de projectoproep 

Zorgzame Buurten  

o In een zorgzame buurt leven jong en oud samen, wordt er gezorgd voor 

elkaar, … 

o Indienen dient te gebeuren voor maandag 8 november 2021 om 9u ’s 

morgens (dit staat verkeerd in de afgedrukte presentaties).  

o We vernemen dat heel wat lokale besturen bezig zijn met het voorbereiden 

van een dossier.  

▪ De vraag komt of een aanvraag naar ons doorgestuurd mag worden 

voor feedback. Dit kan zeker. We bekijken graag hoe de 

gezondheidsreflex kan toegevoegd worden aan je dossier. 

▪ Logo Kempen is bereid deel uit te maken van het gevraagde netwerk 

voor de projecten, zodat preventieve gezondheid er ook een plaats in 

krijgt. 

▪ Zie ook de mail van onze coördinator Wim en onze website voor meer 

info over onze ondersteuning. 

- Op 23 september was er een Vlaamse inspiratiedag zorgzame buurten. De 

presentaties kan je hier herbekijken.  

 

http://www.logokempen.be/
https://logokempen.be/content/plannen-voor-2022-wij-helpen-je-op-weg
https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/projectoproep
https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/projectoproep
https://logokempen.be/content/logo-kempen-versterkt-jouw-projectaanvraag-rond-zorgzame-buurten
https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/inspiratienamiddag


- KEI awards 

o Stuur je gezond project/actie in voor het winnen van 1 van de 4 KEI-awards 

o Er is ook een KEI-award waarmee je iemand in de KEI-ker/bloemetjes kan 

zetten.  

o Er komt een feestelijke evenement met uitreiking van de KEI-awards op 25 

maart 2022 in cultuurcentrum ‘t Schaliken te Herentals. De save-the-date 

komt eraan. Verspreid gerust binnen je netwerk. 

 

3 interactieve sessies 

- Waar is Warme William? 

o Warme William is de blauwe beer die écht luistert. Hij maakt kwetsbaarheid 

bij kinderen en jongeren bespreekbaar. Hij is de mascotte van de warme 

steden en gemeenten. Iedereen kan met de Warme Williamcampagne aan de 

slag. 

o Vorig jaar werkte Logo Kempen de Warme William wandeling uit. Tijdens 

het vorig regionaal overleg kozen de meesten ervoor om ‘De stoel’ (iedereen 

beroemd, één) uit te werken. 

o De actie: Je verstopt een Warme William-item vb. een Warme William stoel. 

Je deelt een tip of foto op sociale media en roept op om zo snel mogelijk 

Warme William te vinden. 

o Iedereen ontvangt een draaiboek om met deze actie aan de slag te gaan. 

Deze actie kan een gans jaar door lopen. 

o Speciaal voor deze actie ontwikkelt Logo Kempen een duostrandstoel met 

opdruk van Warme William. Je kan deze strandstoel met opdruk van Warme 

William bestellen:  

▪ €100 /strandstoel, incl. BTW 

▪ Bestellen tot 31/10/2021 

▪ Via mail naar lynn@logokempen.be    

Logo Kempen zal vanaf 2022 een strandstoel in de webshop hebben (gratis 

ontlenen, mits waarborg) 

o Meer info: Zoek Warme William | Logo Kempen 

 

- Gezond Binnen 

o 4 vuistregels voor een gezond binnenmilieu: ventileren, verluchten, 

bronbeperking en verwarmingstoestel laten nakijken (CO) 

o We deden enkele proefjes rond de vuistregels 

o Doe mee met de actieweek Gezond Binnen: Actieweek Gezond Binnen 

(logokempen.be) 

▪ Bestel en verspreid materialen 

▪ Organiseer een actie 

Jullie ontvangen hierover nog een mail. 

- 10.000 stappen 

o Een reflectie naar het afgelopen 10.000-stappen-jaar. Er werd tijd gemaakt 

om te luisteren naar ieder zijn ervaring. 

o Meer info over de campagne in 2021 en 2022: 10.000 stappen gaat voor meer 

| 10.000 stappen (gezondleven.be) 

https://www.kei-awards.be/
mailto:lynn@logokempen.be
https://logokempen.be/content/zoek-warme-william-0
https://logokempen.be/content/actieweek-gezond-binnen
https://logokempen.be/content/actieweek-gezond-binnen
https://10000stappen.gezondleven.be/lokalebesturen
https://10000stappen.gezondleven.be/lokalebesturen


BIBOPP (door Nathalie Lambrechts, VITO) 

- BIBOPP staat voor Burgers in Beweging op een online preventieplatform. 

o Lees meer op www.bibopp.be, bekijk het introductiefilmpje en volg hen op 

Facebook. 

- Burgers loggen in via de itsme-app of e-id op www.bibopp.be. Vervolgens vullen zij 

een vragenlijst in rond hun gezondheid. Deze vragenlijst is een digitale versie van 

de gezondheidsgids die al jaren door huisartsen gebruikt wordt (als deze tijd 

hebben om preventief te werken). Deze gegevens worden veilig bewaard in een 

‘digitale kluis’ en worden op deze manier beschermd. De gegevens worden ook 

gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier. Na het invullen van de vragenlijst 

krijgt de burger een lokaal actieplan voorgesteld. Dit actieplan is een overzicht van 

gezonde activiteiten in de regio. 

o De gegevens worden enkel gedeeld met de huisarts en niet met andere 

specialisten. 

o VITO vindt het belangrijk dat de gegevens beschermd zijn. Zij beogen de 

gegevens transparant op te slaan en de burger de keuze te geven over waar 

en met wie de gegevens gedeeld worden. Burgers zullen geen 

reclameboodschappen ontvangen nadat ze op BIBOPP zijn ingelogd. 

o VITO is zich bewust dat inloggen met de itsme-app of e-id een hoge drempel 

kan zijn. Samen met de lokale besturen willen zij nadenken over hoe 

burgers hierin ondersteund kunnen worden. (digitale kloof) 

- Het is een pilootproject in Balen, Dessel, Mol, Retie en Turnhout. De komende 

weken wordt dit verder uitgerold binnen de provincie Antwerpen. Vanaf 2022 over 

gans Vlaanderen. 

o Lokale besturen en zorgpartners krijgen een communicatietoolkit om de 

uitrol te ondersteunen. 

o Zodra lokale besturen dit aanbod promoten, verwachten burgers dat ze bij 

hen terecht kunnen met vragen. Dit kan momenteel via info@bibopp.be. 

VITO bekijkt of ze een telefoonnummer aan de lokale besturen kunnen 

bezorgen voor dringende vragen. 

- Burgers die de vragenlijst invullen, kunnen ook gebruik maken van enkele extra’s: 

o Chatbot ‘Bob’: Via gerichte vragen, worden burgers verder geholpen. ‘Bob’ 

speelt in op gedagsverandering. Burgers krijgen nooit een echte medewerker 

te spreken via de chat.  

o Corona-risicometer: Na het invullen van enkele vragen word je kans op 

corona of ziekte door corona weergegeven. De corona-risicometer helpt om 

de maatregelen en het effect van vaccinatie te begrijpen. 

- Als veel burgers BIBOPP gebruiken, krijgen we heel wat gezondheidsdata. Deze data 

worden veilig opgeslagen in een ‘digitale kluis’. Deze data kunnen anoniem gebruikt 

worden om het beleid te informeren over lokale noden. Hiervan ervaart de burger 

eveneens voordelen, op langere termijn. 

- Voor vragen rond BIBOPP kan je altijd contact opnemen met Nathalie Lambrechts 

van VITO: nathalie.lambrechts@vito.be.  

 

 

http://www.bibopp.be/
https://www.youtube.com/watch?v=iChQZ683wOQ&t=1s
https://www.facebook.com/gezondheidsplatformBIBOPP
http://www.bibopp.be/
mailto:info@bibopp.be
mailto:nathalie.lambrechts@vito.be

