
Openbedrijvendag in het ziekenhuis, daar mag Logo Zenneland niet 
ontbreken. We werken immers vaker samen met het AZ Sint-Maria Halle rond 
preventie en zetten daarom op 7 oktober samen de gratis 
bevolkingsonderzoeken naar kanker in de kijker. Meer dan 1000 bezoekers 
kwamen langs. Ze (her)ontdekten via de voelborst en de parelsleutelhanger het 
belang van een vroegtijdige opsporing van borstkanker. Bij de ouderen onder 
hen valt ook tweejaarlijks de 
dikkedarmkankertest in de bus. Daarom 
kregen ze ook een demonstratie hoe ze deze 
stoelgangtest zelf kunnen uitvoeren. We 
konden velen overtuigen van het belang en de 
eenvoud van de test. Ze liepen door ‘onze’ dikke 
darm en ontdekten polliepen die kanker 
kunnen veroorzaken. We hopen dat de 
toiletrolletjes die ze meekregen met De Pot Op-
handleiding hen op het juiste moment kunnen 
overtuigen om deel te nemen aan het 
bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker. 

Een overzicht van onze werking in 2018
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LOGO
ZENNELAND
JOUW SLEUTEL NAAR GEZONDHEID

Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid (1-10 oktober) werden 
heel wat initiatieven op poten gezet om het taboe te doorbreken en geestelijke 
gezondheid bespreekbaar te maken. Zo sloegen in Vilvoorde een aantal 
organisaties de handen in elkaar om een ’veertocht’ te organiseren. Logo 
Zenneland ging mee aan boord.

Langs het parcours van de ‘veertocht’ maakte je kennis met de 10 stappen van 
Fit in je hoofd. Met de tips kon je zelf aan de slag met je veerkracht (veerkracht 
– veertocht ... heb je hem?). Bij elke stap werd je begeleid door een organisatie. 
Logo Zenneland begeleidde ‘Stap 1: Vind jezelf oké’. Jezelf aanvaarden is 
belangrijk. Wie zichzelf niet aanvaardt, voelt zich minderwaardig en kan zich 
daardoor niet gelukkig voelen. Logomedewerker Lien Sergooris vertelt: “Bij mij 
konden de wandelaars letterlijk in de spiegel kijken en zichzelf een complimentje 
geven. Iedereen heeft goede kanten en het zijn die die we nooit mogen vergeten.”

OP ‘VEERTOCHT’ 
IN VILVOORDE,
FIT IN JE HOOFD

Tournée Minérale is ondertussen een begrip. Ook de lokale besturen 
in onze regio zetten graag in op het niet nuttigen van alcohol de hele 
maand februari. Logo Zenneland bood verschillende materialen aan 
zoals affiches en polsbandjes en hielp met het opzetten van acties.

In Gooik gingen de verenigingen de strijd aan 
voor de beste Gooikse Mocktail. De Mojino’na 
van de Seniorenraad werd op deze eerste editie 
van het Gala van de Gooikse Mocktail door de 
jury uitgeroepen tot Lekkerste mocktail van 
Gooik.

In Linkebeek werden de lokale economie en de 
horeca opgeroepen om vooral non-alcoholische 
dranken in de kijker te zetten. Want zeg nu zelf, 
wie drinkt er nu eens niet graag een frisse 
fruitsap of een straffe koffie?

Ook zonder alcohol kan een stapje in de wereld 
zetten best gezellig zijn. Dat wisten ze ook in 
Wemmel! De Wemmelse horecazaken deden een extra inspanning en zetten in 
februari een verrukkelijke mocktail of een andere alcoholvrije drank op de kaart. En 
het gemeentebestuur organiseerde een fotowedstrijd: wie in een Wemmelse 
horecazaak een foto nam van zijn mocktail, maakte kans op een W-pas cadeaucheque. 
We klinken op die vruchtbare samenwerking tussen gemeentebestuur en horeca!

TOURNÉE MINÉRALE LOCALE

In Linkebeek geven ze het goede 
voorbeeld! Santé!

OPENBEDRIJVENDAG 
IN AZ SINT-MARIA HALLE:
GEEF KANKER GEEN KANS
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Voorwoord
De Vlaamse doelstelling ‘In 2025 leeft de Vlaming 
gezonder’ die Jo Van Deurzen lanceerde in 
2017 is intussen gemeengoed. Voor 
organisaties die gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie - kortom ‘preventie’ – 
promoten is een belangrijke rol weggelegd. 
Maar er zijn ook heel wat uitdagingen bij 
de uitvoering van die opdracht. Hoewel 
iedereen het belang van preventie erkent, is 
er immers nog steeds te weinig aandacht, tijd 
en geld om mensen te helpen om gezonde 
levenskeuzes te maken. 

Logo Zenneland gaat dagelijks de uitdaging aan om nieuwe partners te zoeken 
die het maken van gezonde keuzes willen stimuleren. Geen evidentie. En toch 
slaagde het Logo Zenneland-team er in 2018 weer in om met hun eigen stijl en 
aanpak tal van mensen te enthousiasmeren om een gezonde leefstijl een plaats 
te geven in hun eigen verhaal.

Lokale besturen, OCMW’s, bedrijven, scholen, CLB’s, externe diensten, 
thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, ziekenhuizen, apothekers, diëtisten, sociale 
werkers, verantwoordelijken in de sociale economie … Logo Zenneland is stilaan 
op weg om een echte draaischijf te worden in preventie in onze regio. 
Medewerkers informeren, adviseren en ondersteunen de vele lokale actoren en 
terreinorganisaties die beroep op hen doen, zonder in hun plaats te treden, maar 
wel door hen te versterken en te stimuleren. 

De recente hervorming van de eerstelijnszones en oprichting van zorgraden zijn 
weer een extra stimulans om de preventieboodschap door te geven. In de 
eerstelijnszone gaat een hele transformatie haar gang met als doelstelling ‘de 
patiënt centraal zetten in de zorg’. Als we de patiënt centraal zetten, spreekt het 
voor zich dat we in de eerste plaats aan zijn of haar langdurige gezondheid en 
welzijn denken. En dat betekent dan ook dat preventie een belangrijke plaats 
dient te krijgen. 

Als huisarts erken ik het belang van preventie. Ik pleit dan ook voor een groot 
draagvlak en vele samenwerkingsverbanden om ‘het vergemakkelijken van 
gezonde levenskeuzes’ een plaats te geven in elk domein, op elk niveau, in elke 
organisatie. De inspiratie en het engagement van het Logoteam en de 
bestuurders maken mij sterk dat Logo Zenneland deze uitdagingen kan 
waarmaken en op die manier wezenlijk kan bijdragen tot de realisatie van de 
Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. 

Dr. Johan Luyckfasseel
voorzitter Logo Zenneland vzw

IK ZIE U (NOG ALTIJD) ZITTEN!
In 2017 zetten we samen met tientallen gemeenten, scholen en 
organisaties extra in op het thema geestelijke gezondheid met de IK 
ZIE U ZITTEN!-campagne. We werkten rond het vergroten van het 
mentaal welbevinden van onze jeugd en onze senioren. We leerden hen 
de beschikbare hulplijnen kennen, ontdekten samen de methodieken die 
mentale veerkracht helpen vergroten en we telden 10 dagen af naar 
10 oktober, de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid …  
Wel, in 2018 deden we gewoon voort! Never change a winning team!

De gemeentebesturen van Opwijk, Meise, Overijse, Pepingen, Lennik, Merchtem, 
Beersel, Tervuren en Affligem gingen voor hun inwoners aan de slag in het kader 
van de taboe-doorbreking geestelijke gezondheid. 

OPWIJK ZIET ZIJN INWONERS HET 
HELE JAAR ZITTEN
Het gemeentebestuur van Opwijk maakte 
van IK ZIE U ZITTEN! een jaarproject. 
In totaal organiseerden ze een 20-tal 
activiteiten voor verscheidene 
doelgroepen en interessevlakken: 
lachyoga, een filmvoorstelling 
Everybody happy, een theater-
voorstelling Boegbeeld met Veerle 
Malschaert, een familiepicknick, een 
sporteldag voor 50-plussers, een reeks 
Stressbestendigheid, een infoavond 
rond burn-out … Het mag duidelijk zijn, 
Opwijk ziet haar inwoners zitten! 

MEISE GAAT ERVOOR ZITTEN
Meise ging de creatieve toer op met de 
stoelententoonstelling, een 
tentoonstelling van grote, kleine, 
geknutselde, geschilderde, mooie, lelijke, 
hangende, liggende … stoelen, allemaal 
gemaakt door organisaties die zich 
bekommeren om ons welzijn. Meise 
voegde nog een persoonlijke toets toe 
door zelf een aantal stoelen te maken. 
Met dank aan het woon- en 
begeleidingscentrum Levedale.

OVERIJSE ZIET GUY SWINNEN 
ZITTEN, EN OMGEKEERD
Het gemeentebestuur van Overijse zette 
de maand rond IK ZIE U ZITTEN! sterk in 
met een optreden van Guy Swinnen. De 
zanger en gitarist van The Scabs 
vertelde zijn eigen levensverhaal en de rol 
van depressie daarin. De hele maand 
maart waren er tal van activiteiten om 
geestelijke gezondheid onder de aandacht 
te brengen.

Lancering IK ZIE U ZITTEN met alle 
partners in Meise.

Anti-cyberpestenstoel uit BeerselGuy Swinnen getuigt in Overijse

PEPINGEN COMBINEERT IK ZIE U 
ZITTEN! EN GEZONDE LENTE
Het gemeentebestuur van Pepingen 
plakte het IK ZIE U ZITTEN!-project 
onder hun Gezonde Lente. 
Traditiegetrouw zet de gemeente in de 
lente het thema gezondheid in de kijker. 
Het ideale moment dus om ook met 
IK ZIE U ZITTEN! aan de slag te gaan. 
Door acties van de gemeente, de dienst 
welzijn, de dienst Vrije tijd, het OCMW, 
scholen, de woonzorgcentra, de 
verenigingen en individuele burgers kon 
iedereen deelnemen. Zo konden inwoners 
hun oor te luisteren leggen op een 
infoavond rond hooggevoeligheid bij 
volwassenen of rond burn-out, ze konden 
deelnemen aan het Walk 2 Walk 
wandelparcours enz.

OOK IN LENNIK ZAT HET HELEMAAL 
GOED!
Lennik combineerde de 
stoelententoonstelling met de Week van 
de Amateurkunsten. De hele maand mei 
voegden de plaatselijke kunstenaars hun 
eigen stoel toe. Ook verenigingen en 
scholen gingen zeer creatief aan de slag 
met eigen stoelen. En voor Zonnestraal 
vzw mocht het nog iets meer zijn: zij 
organiseerden rond deze campagne ook 
allerlei activiteiten voor hun bewoners en 
personeel. Het zat helemaal goed!

Een kleurrijke stoel van de hand van een 
Lennikse kunstenaar. Prachtig, vinden wij!

De leerlingen van 2B van SIGO Lennik 
zijn altijd heel enthousiast, altijd goed 
gezind en maken veel plezier. Maar … 
achter die façade van goedlachse jongeren 
zit er soms ook een ander verhaal. 
Iedereen heeft zijn eigen achtergrond, 
zijn eigen reden om al eens droevig te zijn 
of niet goed in zijn vel te zitten. Vandaar 
de gele voorkant van de stoel en de 
zwarte achterkant.

BEERSEL, ZITDAG BIJ DE 
JEUGDDIENST E.A.
Het gemeentebestuur van Beersel 
mobiliseerde meerdere diensten en 
verenigingen voor de  IK ZIE U ZITTEN!-
campagne. Zo creëerde de jeugddienst 
aan zijn bureau een gezellige zithoek voor 
al wie nood voelt aan een babbel. En hun 
Ladies@themovies koppelden ze ook 
aan de IK ZIE U ZITTEN!-thematiek. 
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NIEUW 
LOGO-GEZICHT!
Naam: Eowyn Huybrecht
Functie bij Logo Zenneland: 
Verantwoordelijke jeugd & 
gezinnen. 
Contactpersoon voor Merchtem, 
Ternat, Opwijk, Liedekerke en 
Pepingen.
Woont in: Brussel
Hobby’s: Leiding geven bij Chiro 
Schaarbeek, lange wandelingen 
maken, tekenen en genieten van 
concerten.
Levensmotto: “Geef elke dag de kans 
om de mooiste van je leven te worden!”

WIJ WISSELWERKEN, 
NU JULLIE NOG!
Lijk jij of een van je collega’s weleens vastgeroest aan je bureau? 
Elk half uur even weg van je stoel, dat is echt gezond. Maak 
kennis met het project Wisselwerken!

Medewerkers die het lang stilzitten 
regelmatig onderbreken door even recht te 
staan, rond te stappen en te bewegen, 
ondervinden niet alleen een positieve 
impact op hun fysieke gezondheid. Ze 
hebben ook meer energie, kunnen zich beter 
concentreren en zijn productiever. Minder 
ziekteverzuim, een goede werksfeer en een 
positief imago, dat zijn de bonussen voor de 
onderneming.

WISSELWERKEN WERKT
Dus, geef het goede voorbeeld! Stel zelf voor om te wisselwerken tijdens het 
werk of tijdens vergaderingen. Voor sommige werknemers en collega’s is dat het 
duwtje dat ze nodig hebben. 79% van zij die wisselwerken hebben getest bij het 
dagelijks werk zegt: het werkt!

STA EROP!
Wil je je medewerkers of collega’s ook laten wisselwerken? Ga aan de slag 
met de campagnematerialen. Bestel het gratis basispakket met affiches 
en stickers. Het is ruim voldoende voor een onderneming met +/- 60 
werknemers, 2 verdiepingen en 2 vergaderzalen. Bestellen kan via ellen@
logozenneland.be.

JA, IK ZIE U ZITTEN. MAAR WAT HOUDT DAT EIGENLIJK IN?
Met de campagne IK ZIE U ZITTEN! motiveert Logo Zenneland lokale 
partners en besturen om elkaar letterlijk en figuurlijk te zien zitten, want 
iedereen is uniek en een waardevol element in onze samenleving. Hoe? Door het 
organiseren van activiteiten voor inwoners maken we het thema geestelijke 
gezondheid bespreekbaar. En wij niet alleen! Logo Zenneland kan rekenen op de 
expertise van verschillende partnerorganisaties uit de regio: Archeduc, CAW 
en JAC Halle Vilvoorde, CGG Ahasverus, CGG Passant, CGG VBO, Denk, 
Expertisecentrum Dementie Memo, PZ Sint-Alexius, SEL Zenneland, Te 
Gek!?, Vlaams Instituut Gezond Leven en Werkgroep Verder.

(GROOT)OUDERS ONTDEKKEN 
LOGO ZENNELAND 
OP ONTDEKKINGSBRUNCH

Naar aanleiding van de Week van de Opvoeding werd voor de negende keer 
een ontdekkingsbrunch georganiseerd door het Huis van het Kind 
Pajottenland, samen met de lokale besturen van Bever, Galmaarden, Gooik, 
Herne, Lennik en Pepingen. Ouders en grootouders konden die dag samen met 
hun kinderen en kleinkinderen genieten van een gezonde brunch en deelnemen 
aan allerhande activiteiten. Ook Logo Zenneland was te gast in het Huis. 
Terwijl de kinderen zich uitleefden in de workshops, konden (groot)ouders 
gezondheidstips komen sprokkelen bij de infostand van Logo Zenneland. 

IK ZIE U (NOG ALTIJD) ZITTEN!

De bib in Tervuren verzamelde een mooi 
aanbod boeken rond mentale veerkracht.

In Tervuren is er altijd een stoeltje vrij.

De stoel van het schepencollege in 
Merchtem

De Stoel van Kind en Gezin in Merchtem

OP ZOEK NAAR TE GEKKE STOELEN IN MERCHTEM 
Merchtem stak een hele stoelenfotozoektocht in elkaar om bewoners te laten bewegen 
en tegelijk nuttige gemeenteplaatsen te leren kennen. Ze sloten de campagne af met 
een optreden en het verhaal van Guy Swinnen. 

TERVUREN IZUZ’T VOOR GROOT EN KLEIN 
Ook Tervuren organiseerde verschillende activiteiten voor diverse doelgroepen. 
Kinderen konden gaan luisteren naar de Verhalenkat. En er was een wedstrijd voor 
de meest geslaagde stoelen. 

AFFLIGEM ZET DOOR IN 2019
Affligem ging pas van start in het najaar 
van 2018, maar zal nog heel het jaar 2019 
rond de IK ZIE U ZITTEN!-campagne 
werken. Op hun jaarkalender zie je voor 
elke maand wat er wordt uitgelicht. De 
stoelentoonstelling tijdens Affligem 
Kermist was nu al een hoogtepunt! 

“Eén ding staat vast: iedereen is uniek en daarom (buiten)gewoon 
interessant, ook als je psychisch kwetsbaar bent. Als je erkend wordt 
om wie je werkelijk bent en als het geen taboe is om te praten over 
mentale kwesties, dan pas kan je helemaal jezelf zijn en werken aan 
je mentale veerkracht. Daarom vinden we het belangrijk dat de 
maatschappij een positieve boodschap geeft aan mensen die aan hun 
veerkracht werken. Wij doen dat met de slogan: IK ZIE U ZITTEN!”, 
Lien Sergooris, verantwoordelijke geestelijke gezondheid.
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De leerlingen maakten zo kennis met CAW, CGG, OCMW, de preventiedienst politie, 
CLB … Bij Logo Zenneland hielden ze halt voor De Gelukzak, een interactief spel in 
het kader van NokNok (www.noknok.be): twintig minuten positief denken, hilarische 
teamopdrachten uitvoeren en brainstormen over de maakbaarheid van het leven.

HIER KWAM JE DE HULPVERLENINGSCARROUSEL TEGEN: 
15 januari 2018
Sint-Donatus in Merchtem

9 februari 2018
‘t Schoolhuis in Opwijk

16 maart 2018
GTSM Merchtem

4 mei 2018
SIGO Lennik

10 september 2018
Sint-Martinus in Overijse

9 november 2018
Sint-Donatus in Merchtem

Welke scholen springen in 2019 op de Hulpverleningscarrousel? 
Contacteer lien@logozenneland.be voor meer info.

HULPVERLENINGSCARROUSEL 
DRAAIT OP VOLLE TOEREN

GEZONDHEIDSDAG OP 
SCHOOL: 10 OP 10!

Een goed zelfbeeld, anorexia en andere eetstoornissen, gezonde voeding … Er wordt 
veel over gezegd en geschreven, maar wat moeten we daarvan geloven en wat niet? 
Het leeft ook bij jongeren. Op aangeven van enkele leerkrachten uit Asse organiseerden 
Logo Zenneland en Huis Eerste Lijn Asse (HELA) een gezondheidsdag voor 
leerlingen van het secundair onderwijs.

Op 8 mei 2018 namen leerlingen van de Sint-Martinusschool en KA Vijverbeek deel 
aan de gezondheidsdag. Ze gingen aan de slag in 4 workshops.  
> In de workshop Zelfbeeld leerden ze aan de hand van een spel wat zelfbeeld is. 
> De Bewegingstussendoortjes pikten ze op om zowel thuis als in de klas toe te 

passen, want we zitten al zoveel stil. 
> In de workshop Voeding en cultuur ontdekten leerlingen dat voeding verschilt van 

cultuur tot cultuur. 
> De dag werd afgesloten met een gezonde granenreep in de workshop Gezonde 

tussendoortjes. 

Deze leerrijke dag was het resultaat van een gezonde samenwerkingen tussen Logo 
Zenneland, HELA en geëngageerde leerkrachten!

In 2018 gingen weer heel wat scholen uit de regio aan de slag rond geestelijke gezondheid. De Hulpverleningscarrousel deed de ronde langs 
verschillende middelbare scholen. ‘Carrousel’ omdat de leerlingen van klas naar klas doorschuiven, waar telkens een andere 
hulpverleningsorganisatie zich op een leuke en interactieve manier voorstelt. Het doel? Jongeren de juiste info geven om makkelijker de weg 
naar de juiste hulporganisatie te vinden.

VLASP-NETWERKDAG IN DILBEEK: 
HULPVERLENERS GOED GEHOLPEN
Op 16 oktober was het Castelhof in 
Dilbeek de place to be voor 
hulpverleners die het sociale 
landschap van hun regio beter wilden 
leren kennen. Logo Zenneland, CGG 
Ahasverus en CGG Passant 
organiseerden er in het kader van het 
Vlaams Actieplan voor 
SuïcidePreventie (VLASP) een gratis 
netwerkdag voor hulpverleners. 

NETWERKEN, NETWERKEN, 
NETWERKEN …
De aanwezige hulpverleners maakten 
kennis met de organisaties zoals 
MSOC Vilvoorde, AA Vlaanderen, 
SPPiT/Pharos, SOS Nuchterheid, PZ 
Sint-Alexius, Erasmus, Yuneco, 
CAW, De Spiegel, AZ Jan Portaels, 
de Kansspelcommissie, CGG 
Passant Suïcidepreventie en 
Werkgroep Verder, JAC ... en dus 
ook met de organisatoren CGG 

Ahasverus, CGG Passant en Logo 
Zenneland. “De bedoeling is dat 
hulpverleners een beter beeld krijgen 
van de verschillende 
hulpverleningsorganisaties in onze 
regio, want het aanbod is groot en vaak 
onbekend. Elke organisatie stelde 
zich voor en gaf praktische 
informatie mee zoals: welke 
problematieken ze behandelen, wat de 
aanmeldingsprocedure is enz. Nu 
kunnen hulpverleners hun patiënten 
nog beter helpen”, vertelt Lien 
Sergooris, verantwoordelijke 
geestelijke gezondheid bij Logo 
Zenneland.

WEGENS SUCCES HERHAALD!
Het was een leerrijke dag waarop 
talloze professionelen nieuwe 
zorgmogelijkheden hebben leren 
kennen. Wegens groot succes wordt 
het evenement in 2019 zeker herhaald. 

Veel volk op de VLASP-netwerkdag! Meer dan 20 organisaties stelden zich 
voor!

GEZONDE 
SCHOOL

GEZONDE 
SCHOOL

GEZONDE 
SCHOOL

DE GELUKZAK
WWW.NOKNOK.BE
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Welkom in CC De Ploter

Op de Praatstoel stelden verschillende organisaties 
zichzelf en hun project voor.

Op de materialenmarkt kon iedereen snuisteren in de 
gezonde projecten en uitleenbare materialen van Logo 
Zenneland.

De Conflixers vertelden hoe je conflicten op school 
effectief kan aanpakken.

De dames van het CLB, onze partners in crime, kwamen 
een handje toesteken. Bedankt dames!

Diëtiste Katrien Vandenbroucke liet ons proeven van 
een gezonde en gevarieerde brooddoos.

’T WAS DRUK OP DE MATERIALENMARKT 
Op de materialenmarkt konden de aanwezigen 
snuisteren in verschillende projecten en uitleenbare 
materialen van Logo Zenneland en partnerorganisaties. 
Leerkrachten leerden De Proefkampioen kennen, een 
educatief pakket voor kleuters om groenten en fruit te 
ontdekken. Of ze speelden De Gelukzak, een spel dat 
geestelijke gezondheid in de klas bespreekbaar maakt. 

LUISTEREN BIJ DE PRAATSTOEL
Wie even genoeg had van de drukte op de 
materialenmarkt, kon zijn oor te luisteren leggen bij de 
Praatstoel. Verschillende organisaties stelden er 
zichzelf en hun projecten kort voor. 

Een gezonde school of klas. Hoe begin je eraan? Welk aanbod is er? Wie kan je helpen? Logo Zenneland organiseerde op 19 oktober 2018 in 
CC De Ploter een gezondheidsbeurs voor scholen. Op die manier probeert Logo Zenneland directies en leerkrachten te motiveren om een 
gezondheidsbeleid op school op te zetten of verder uit te bouwen. Het was een leerrijke dag!

Scholen, directies, leerkrachten die op hun school een gezondheidsbeleid willen opzetten, kunnen Natalie Verhelle 
van Logo Zenneland contacteren via 02 582 75 91 of natalie@logozenneland.be.

TIP VOOR 2019: 
in oktober doen we het allemaal nog eens over, 
met nieuwe inzichten, projecten en materialen! 
Leerkrachten, directie, allen van harte welkom!

ENKELE VOORBEELDEN: 
• OVAM lichtte toe hoe scholen asbest kunnen 

afbouwen. 
• De Conflixers legden uit hoe leerlingen op hun eigen 

school andere leerlingen ondersteunen waar nodig. 
Reageren op pesten, uitsluiten, polariseren, een 
tegenslag ... de leerlingen krijgen het voor elkaar. 

• Werkgroep Verder zette het moeilijke thema 
Rouwen bij kinderen uiteen.

• Gezond Leven legde de kadermethodiek Gezonde 
School uit. Deze methodiek helpt scholen een eigen 
gezondheidsbeleid uitbouwen, een verplicht nummer 
voor elke school.

IETS ANDERS DAN BOKES MET CHOCO 
OF CONFITUUR
Ook onze brooddoos kan gezonder! Nieuw in het aanbod 
van Logo Zenneland is de klaskookworkshop Gezonde 
brooddoos. Diëtiste Katrien Vandenbroucke schotelde 
de leerkrachten letterlijk enkele proevertjes voor. Een 
erwten- of wortelspread, humus van rode biet, 
groentetaartjes, wraps met kip … het werd allemaal 
gesmaakt én het past perfect in een gezonde brooddoos! 

GEZONDE SCHOOL IN DE VITRINE

LOGO-GEZICHT!
Naam: Ellen Van der Bauwede
Functie bij Logo Zenneland: 
Inhoudelijk coördinator.
Contactpersoon voor Asse, Drogenbos, 
Kraainem, Linkebeek, Overijse, 
Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, 
Wemmel, Wezembeek-Oppem en 
Zemst.
Woont in: Roosdaal
Hobby’s: Ik schilder en teken 
supergraag als ik er de tijd voor vind. 
Volgend jaar start ik de opleiding 
goudsmid. Daar kijk ik erg naar uit!
Levensmotto: “Be yourself. Somebody 
else is already taken.”

LOGO-GEZICHT!
Naam: Lien Sergooris
Functie bij Logo Zenneland: 
Verantwoordelijke voor de thema’s 
tabak, alcohol en drugs, geestelijke 
gezondheid en valpreventie. 
Contactpersoon voor Beersel, Dilbeek, 
Lennik, Steenokkerzeel en Vilvoorde.
Woont in: Dilbeek
Hobby’s: Anderen laten genieten :-), 
kokkerellen en zelf ook genieten van 
de kleine dingen.
Levensmotto: “Leef in het moment.”
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GEZOND ETEN, WAT IS DAT NU PRECIES?
In de media verschijnen zoveel verschillende 
berichten dat wie het goed wil doen al op 
voorhand peentjes zweet. Neem het van ons aan, 
voor een gezondheid in evenwicht, moet je bij de 
voedingsdriehoek zijn en die werkt volgens drie 
uitgangspunten:
• Eet in verhouding meer plantaardige dan 

dierlijke voeding;
• Vermijd ultrabewerkte voeding zoveel mogelijk;
• Verspil geen voeding en matig je consumptie.

OOK HONGER GEKREGEN?
Wil je zelf een workshop alternatief broodbeleg voor je 
klas of in je gemeente organiseren? Contacteer Natalie 
Verhelle via 02 582 75 91 of natalie@logozenneland.be. 

Voor wie elke morgen de brooddoos klaarmaakt, voor 
zichzelf, de partner of kinderen, is dit de klassieke lunch: 
boterhammen met vleeswaren, kaas, choco ... Mag het 
ook eens iets anders zijn? Logo Zenneland organiseerde 
in 2018, samen met de culturele centra uit de regio, liefst 
83 workshops rond alternatief broodbeleg. 

Leerlingen die de schoolvoorstelling Aardappelsoep 
bijwoonden, mochten in de klas zelf aan de slag gaan om 
een gezonde lunch - lees: gezonde brooddoos - te maken. 
Er was voor elk wat wils: een boterham met 
erwtenspread of hummus van rode biet, een eenvoudige 
wrap met kip en groentjes of een groentetaartje. Alle 
leerlingen kregen na de workshop een brochure met de 
receptjes mee naar huis.

DE BROODDOOS VOEDINGSDRIEHOEK-PROOF
“De nieuwe voedingsdriehoek legt de nadruk op 
plantaardig en minder bereide vleeswaren. Met het 
Gezonde Brooddoos-project willen we een bron van 
inspiratie zijn om brooddozen gezond en gevarieerd te 
vullen”, zegt Natalie Verhelle, verantwoordelijke Voeding 
en Beweging bij Logo Zenneland. Het project loopt 
verder in het schooljaar 2019.

AARDAPPELSOEP EN GEZONDE BROODDOZEN

RECEPTJE: 
VOOR MIJ ENE MET ERWTENSPREAD! 

Ingrediënten:
• 200 gram doperwten (diepvries)
• 4 blaadjes munt
• 1 eetlepel olijfolie
• 1 teentje knoflook
• 50 gram ongezouten walnoten
• peper naar smaak

Bereiding:
Kook de erwten 2 minuten in een pan met water. 
Giet de erwten af in een vergiet en giet er koud 
water over. Mix de doperwten met de munt, olie 
en knoflook. Voeg de walnoten toe en mix nog een 
halve minuut verder. Breng op smaak met peper. 
Smakelijk!

Nieuw in het aanbod van Logo Zenneland is de vorming 
Kleurrijk Gezond. Het uiteindelijke doel is mensen met een 
migratieachtergrond op een laagdrempelige manier motiveren 
om gezond te eten en voldoende te bewegen. Mét aandacht voor 
hun culturele achtergrond. 

De vorming Kleurrijk Gezond is bedoeld voor organisaties, zorgverstrekkers, 
groepswerkers, vormingswerkers, diëtisten … die graag een gezonde levensstijl 
willen promoten naar diverse groepen met een migratieachtergrond. Uit 
statistieken blijkt immers dat mensen met een migratieachtergrond 2 tot 6 keer 
meer kans hebben om diabetes type 2 te ontwikkelen. Aan dat cijfer wil ook 
Logo Zenneland iets doen. 

Daarom dit nieuwe train-de-trainer-project, waarvan we op 7 en 10 december 
een sessie organiseerden. Verschillende diëtisten, de gemeente Asse, Archeduc, 
Vormingplus Halle-Vilvoorde, Wijkgezondheidscentrum De Vaart, de 
gemeente Beersel ... waren onze eerste ‘klas’.

WIL JIJ OOK EEN SESSIE KLEURRIJK GEZOND ORGANISEREN IN JOUW 
ORGANISATIE? 
Boek een trainer! Contacteer Ruth Vyverman, 
verantwoordelijke Kansengroepen via ruth@logozenneland.be of 02 582 75 91.

Nieuw in het aanbod van Logo Zenneland is de vorming 
Kleurrijk Gezond. Het uiteindelijke doel is mensen met een 
migratieachtergrond op een laagdrempelige manier motiveren 
om gezond te eten en voldoende te bewegen. Mét aandacht voor 
hun culturele achtergrond. 

De vorming Kleurrijk Gezond is bedoeld voor organisaties, zorgverstrekkers, 
groepswerkers, vormingswerkers, diëtisten … die graag een gezonde levensstijl 
willen promoten naar diverse groepen met een migratieachtergrond. Uit 
statistieken blijkt immers dat mensen met een migratieachtergrond 2 tot 6 keer 
meer kans hebben om diabetes type 2 te ontwikkelen. Aan dat cijfer wil ook 
Logo Zenneland iets doen. 

Daarom dit nieuwe train-de-trainer-project, waarvan we op 7 en 10 december 
een sessie organiseerden. Verschillende diëtisten, de gemeente Asse, Archeduc, 
Vormingplus Halle-Vilvoorde, Wijkgezondheidscentrum De Vaart, de 
gemeente Beersel ... waren onze eerste ‘klas’.

WIL JIJ OOK EEN SESSIE KLEURRIJK GEZOND ORGANISEREN IN JOUW 
ORGANISATIE? 
Boek een trainer! Contacteer Ruth Vyverman, Boek een trainer! Contacteer Ruth Vyverman, 
verantwoordelijke Kansengroepen via ruth@logozenneland.beruth@logozenneland.be of 02 582 75 91.

NIEUWE TRAINING IN HET LOGO-AANBOD: 
KLEURRIJK GEZOND BINNEN ELKE CULTUUR

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en 
de Vlaamse Logo’s organiseerden voor 
de derde keer de 10.000-stappenclash. 
Van 1 tot en met 31 mei 2018 stapten de 
deelnemende steden en gemeenten 
virtueel rond de wereld. In onze regio 
schreven 22 lokale besturen zich in. 
Uitdager van dienst: gemeente Bever, de 
winnaar van de vorige editie.
Zaventem, Pepingen, Liedekerke, 
Ternat, Bever, Drogenbos, Merchtem, 
Galmaarden, Affligem, Kraainem, 
Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Sint-
Pieters-Leeuw, Zemst, Wemmel, 
Kapelle-op-den-Bos, Herne, Lennik, 
Tervuren, Machelen, Wezembeek-
Oppem en Roosdaal gingen de uitdaging 
aan. Om de wedstrijd in elke gemeente op 
gang te trekken, organiseerde Logo 
Zenneland een startvergadering. “Door 
het project 10.000 stappen in een 
wedstrijdformule voor lokale besturen te 
gieten, proberen we de Vlaamse volwassen 
bevolking te stimuleren en motiveren om 
meer te bewegen”, aldus Natalie Verhelle, 
verantwoordelijke Voeding en Beweging 
bij Logo Zenneland.   

EN DE WINNAAR IS …
Over heel Vlaanderen haalden Zemst en 
Herne elk de derde plaats in hun 
categorie volgens inwonersaantal. In onze 
regio kreeg Merchtem de prijs ‘beste 
onlinecommunicatie’. ‘De warmste acties’ 
gingen door in Wemmel en Kraainem. 
Hoeilaart won met zijn graffitizoektocht 
de prijs van ‘de origineelste actie’. Zemst 
werd de ‘gemeente met de meeste 
deelnemers’.

De volgende editie gaat door in 2021! 
Noteer dit alvast in jullie agenda!

Zij zetten hun beste beentje voor op de 
startvergadering!

BEVER DAAGT UIT 
VOOR 10.000-STAPPENCLASH!

Trotse winnaars stappenclash in de 
competitie Zenneland.

Wemmel behaalde de 3de plaats in de 
competitie regio Zenneland, de 7de plaats 
in de Vlaamse competitie en de prijs voor 
de warmste actie!
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FACILITEITENGEMEENTEN KLINKEN OP 
DE GEZONDHEID VAN HUN INWONERS ÉN 
OP HUN INTERGEMEENTELIJKE 
GEZONDHEIDSRAAD

ZOEK ONS ADVIES VOOR 2019!

HET WERD EEN GEVARIEERD GEZONDHEIDSMENU
Als amuse van een gevarieerd gezondheidsmenu startte de Intergemeentelijke 
Gezondheidsraad in februari met Tournée Minérale. De gemeenten riepen 
personeel en inwoners op om een maand lang geen alcohol te drinken. Wemmel 
en Linkebeek spoorden hun inwoners aan om bij de plaatselijke horeca vooral 
de heerlijke mocktails te proeven. In Kraainem kregen bezoekers van het 
gemeentehuis mocktails en zelfgemaakte fruitwaters geserveerd. 

En dat was nog maar het begin. Tijdens de Week van de Valpreventie eind 
april waren er valpreventie-initiatieven naar bewoners en verpleegkundigen 
van de woonzorgcentra. De zes faciliteitengemeenten engageerden zich in mei 
voor de 10.000 stappen-wedstrijd tussen 
gemeenten. In juni liep de campagne 
Warme Dagen, die in periodes van hitte 
extra aandacht vraagt voor kwetsbare 
groepen zoals ouderen en zieken. Met 
Wemmel als voorbeeld, bekeken ook de 
andere gemeenten de mogelijkheden van 
Bewegen op Verwijzing en de organisatie 
van Tabakstops werd voor elke gemeente 
onderzocht. In het najaar werd de 
griepcampagne opnieuw gelanceerd en er 
werd rond het gratis borstkankeronderzoek 
gesensibiliseerd onder vrouwen van 50 tot 
69 jaar. Ten slotte was er in het najaar ook 
nog Fit in je hoofd, waarmee de gemeenten 
inzetten op het verhogen van de mentale 
veerkracht van hun inwoners.

DE GEZONDE REFLEX: ZES GEMEENTEN, ÉÉN RAAD
“Een intergemeentelijke samenwerking biedt vele voordelen. De gemeenten en 
OCMW’s delen hun ervaring en expertise, wat uiteraard de kwaliteit van het 
aanbod ten goede komt, op een kosten-efficiënte manier bovendien”, aldus Ellen 
Van der Bauwede, inhoudelijk coördinator Logo Zenneland. “Een 
gemeentegrensoverschrijdende aanpak verhoogt de impact, niet alleen naar de 
bevolking toe, maar ook binnen de Intergemeentelijke Gezondheidsraad. We zien 
nu al dat gemeenten elkaar inspireren met ideeën voor lokale acties. Bovendien 
helpt deze samenwerking om rekening te houden met het specifieke karakter van 
de faciliteitengemeenten.” Het jaaraanbod en -budget van de Intergemeentelijke 
Gezondheidsraad werd goedgekeurd door het schepencollege van elke gemeente. 
De raad komt driemaal per jaar samen om acties en campagnes voor de volgende 
maanden uit te werken.

whhh

En hoe blijf  jij 
fit in je hoofd?
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vrienden
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Probeer  
iets nieuws uit

www.fitinjehoofd.be

De zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand (Drogenbos, 
Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, 
Wezembeek-Oppem) klinken - geheel in Tournée Minérale-stijl - op 
de oprichting van de Intergemeentelijke Gezondheidsraad. Deze 
raad wordt bemand door OCMW- en gemeentelijke 
vertegenwoordigers van elke gemeente, de Welzijnskoepel West-
Brabant en natuurlijk Logo Zenneland. In 2018 staken de 
gemeenten de koppen bij elkaar om samen gezondheids-
bevorderende en preventieve acties en campagnes uit te werken 
om zo een gezonde levensstijl bij al hun inwoners te promoten. 
Logo Zenneland adviseert en ondersteunt de Gezondheidsraad bij 
de ontwikkeling van hun lokaal gezondheidsbeleid.

Samen klinken op een gezond werkjaar!

PRIMEUR IN HOFSTADE!
Een primeur in onze regio! Op 21 
november maakte Sport Vlaanderen 
zijn sportcentrum in Hofstade (Zemst) 
rookvrij. Dat deed het op vraag van Kom 
op tegen Kanker en met de steun van 
het Vlaams Instituut Gezond Leven en 
Generatie Rookvrij. Want zien roken, 
doet roken. Als we roken uit de buurt van 
kinderen houden, zullen onze volgende 
generaties minder geneigd zijn om zelf 
een sigaret op te steken! 

Met Generatie Rookvrij willen 
organisaties zoals het Vlaams Instituut 
Gezond Leven en Kom op tegen Kanker 
en de Vlaamse Logo’s kinderen die vanaf 
2019 geboren worden, een rookvrij leven 
beloven. Het domein in Hofstade is veruit 
het meest ambitieuze sportcentrum om 
rookvrij te maken: het is 172 hectare groot 
en krijgt jaarlijks om en bij de 380.000 
bezoekers. “Als het ons in Hofstade lukt, 
dan lukt het ons overal”, aldus Sport 
Vlaanderen.

ALS DE ROOK UIT HET ZICHT IS 
VERDWENEN
Voor alle duidelijkheid: Generatie 
Rookvrij is geen repressief rookverbod. 
Door het domein in Hofstade rookvrij 
te maken en roken alleen toe te laten in 
de aangegeven rookzones uit het zicht 
van kinderen, geven we het signaal dat 

GENERATIE ROOKVRIJ IN JOUW SCHOOL, LOKAAL BESTUUR, 
ORGANISATIE …?
Surf naar www.generatierookvrij.be voor meer info en kant-en-klare materialen. 
Hulp nodig met het uitwerken van dit project? Logo Zenneland staat paraat. 
Contacteer Lien Sergooris via 02 582 75 91 of lien@logozenneland.be.

Vlaams minister Philippe Muyters met 
naast hem Marc Michils van Kom op 
tegen Kanker en Philippe Paquay van 
Sport Vlaanderen.

Schepen Dirk Devroey, 
burgemeester Veerle Geerinckx, en 
centrumverantwoordelijke Bram Luyten 
zijn erg blij met de primeur in hun 
gemeente.

roken niet oké is. Want zien roken, doet 
roken. Als rookvrij de norm is, zullen 
kinderen en jongeren weerbaarder zijn 
en minder snel geneigd om zelf een 
sigaret op te steken. Het beschermt 
hen tegen tabaksverslaving. Door hun 
sportcentra rookvrij te maken, levert 
Sport Vlaanderen daartoe een belangrijke 
bijdrage. Generatie Rookvrij roept 
gemeenten en scholen op het voorbeeld 
van Sport Vlaanderen te volgen.
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1) In 2018 werd deze zone grondig hervormd. Er zijn er 60 in Vlaanderen.
2) We hebben een nieuwe medewerker. En haar naamt kom uit ‘Lord of the rings’.
3) Zie je deze bus staan? Dan is het tijd voor een gratis bevolkingsonderzoek naar 

borstkanker.
4) Hier kan je dagelijks ons aanbod van campagnes opvolgen!
5) Een nieuwe workshop voor voor een gezonde brooddoos: alternatief …
6) Het werkwoord van 2018! Om het half uur rechtstaan is …
7) Onze succesvolle campagne dat het taboe rond psychische kwestbaarheid 

doorbreekt.
8) Dit is de slogan van onze campagne waarmee we de stoelgangtest promoten.
9) Dit is de kerntaak van Logo Zenneland. We werken rond ...
10) Samen met alle schoolnabije partners is onze droom voor elke leerling en 

leerkracht: een …
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huisdokter een echte ‘waakhond’ is. “Het 
is belangrijk dat patiënten weten dat hun 
huisarts de ideale persoon is om hen niet 
enkel te genezen, maar hen ook gezond te 
houden. Dat is de preventiereflex”, zegt 
Ruth Vyverman, verantwoordelijke 
bevolkingsonderzoeken.

27 bedrijven namen deel aan de herfsteditie van No steps, no glory, 
dé 10.000-stappenclash voor bedrijven onder leiding van de ietwat 
excentrieke Coach Bruce. Elewijt Center uit onze regio en Ardo 
Koolskamp eindigden samen op de eerste plaats. 

Onder het motto No steps, no glory stapten 27 organisaties een maand lang tegen 
elkaar op. Twee organisaties moesten uiteindelijk de titel delen: Elewijt Center uit 
Zemst, Vlaams-Brabant en ARDO Koolskamp uit West-Vlaanderen. Van alle bedrijven 
zetten zij de meeste stappen per deelnemende werknemer, goed voor een gemiddelde 
van ruim 19.000 stappen per dag. Beide organisaties mogen zich - terecht! - de Meest 
fitte werkplek van Vlaanderen noemen. 

WINNAAR UIT ONZE REGIO
Elewijt Center vindt gezondheid op de werkvloer heel belangrijk. Het bedrijf nam deel 
met een gedreven team van 22 deelnemers. Inge De Bie, directrice van het 
congrescentrum, blikt meer dan tevreden terug op hun deelname: “Investeren in 
lichaam en geest creëert een sterk team! Bovendien zorgde de wedstrijd voor een 
positieve rivaliteit. Om het meest stappen zetten werd een prettige wedstrijd tussen de 
keuken, de praktische ploeg, de bar … De bedienden deden met plezier voor of na de 
werkuren een extra inspanning: een extra wandelingetje met de hond, een fietstochtje, 
een toertje lopen ...”

ZITTENBLIJVEN IS PASSÉ
Een zittend beroep is geen excuus meer voor een inactieve levensstijl. Meer en meer 
bedrijven sporen hun werknemers aan om te bewegen, niet alleen voor en na, maar 
ook tijdens de werkuren. Een actieve levensstijl zorgt immers naast minder 
ziekteverzuim, ook voor minder stress, een hogere efficiëntie, meer productiviteit, 
meer creativiteit enz. De 10.000-stappenclash No steps, no glory is een extra motivator. 
“Beweging op het werk is zeer belangrijk”, aldus Mia Van Laeken van IDEWE, een van 
de organisatoren van de stappenclash. “Een onderneming heeft er alle belang bij om 
haar werknemers te stimuleren vaak te bewegen. Want hoe meer tijd je zittend 
doorbrengt, hoe groter de gezondheidsrisico’s zoals diabetes, hart- en vaatziekten ... Heb 
je een zittend beroep, dan is het slim om dat zitten regelmatig te onderbreken. Nog altijd 
haalt 78% van de Belgische werknemers de beweegnorm niet (die houdt in dat je 5 keer 
per week 30 minuten matig intensief beweegt). Reden genoeg om dit soort wedstrijden te 
blijven promoten.”

STAP MEE!
Bedrijven die de wisselbeker ambiëren, kunnen in 2019 meedingen naar de titel van 
Meest fitte werkplek van Vlaanderen. De exacte datum voor de volgende editie zal 
tijdig gemeld worden op www.facebook.com/NoStepsNoGlory en op  
www.gezondleven.be/nostepsnoglory

LEUK WEETJE: Alle 1.281 deelnemers zetten 254.514.644 stappen, 
goed voor 178.160 km. Dat is 4,5 keer rond de Aarde!

BOV OPSTARTEN IN JOUW GEMEENTE?
Een BOV-coach in jouw gemeente? Dat kan! Gemeentebesturen kunnen contact 
opnemen met Natalie Verhelle via natalie@logozenneland.be of 02 582 75 91.

AMAI, JIJ BOVT!
Ook behoefte om meer te bewegen in je dagelijkse leven? Doe een beroep 
op Bewegen Op Verwijzing. Je huisarts kan je doorverwijzen naar een 
coach (geen personal trainer) in jouw buurt tegen een erg lage prijs. Jullie 
stellen samen een beweegplan op, op jouw maat en tempo. Wat krijg je 
ervoor? Een actiever leven en je voelt je beter in je vel.

Na de opstartperiode in 2017 werd er 
in 2018 verder ingezet op de bekendheid 
van Bewegen op Verwijzing (BOV). 
In Asse, Beersel, Halle en Sint-
Pieters-Leeuw loopt het project 
ondertussen vlotjes: beweegcoach 
Dirk Van Lancker stelde al meer dan 
100 beweegplannen op. Beweegcoach 
Belinda Van den Brande bedient de 
gemeenten Pepingen, Gooik en 
Lennik en zag in 2018 12 deelnemers.
Tom Vankemmel zag in Dilbeek, 
Ternat en Roosdaal 40 deelnemers. 
Laurent De Bodt staat in voor de 
gemeenten Galmaarden, Herne en 
Bever, waar BOV met mondjesmaat op 
gang komt: 4 deelnemers. Er waren 
ook enkele wissels: drie coaches 
verlieten het BOV-project. Isabelle 
Messely bedient Merchtem, Opwijk, 
Affligem en Liedekerke. In Kapelle-
op-den-Bos verwelkomen we Kristel 
Verrydt.

Om het BOV-project meer 
ondersteuning te bieden, organiseerde 
Logo Zenneland met regio Asse, regio 
Halle en regio Vilvoorde op 29 april 
een netwerkdag. Logomedewerker 
Natalie Verhelle: “Na een vruchtbare 
uitwisseling van ideeën stelden we een 
nieuw lokaal actieplan op. Naast het 
benaderen van de artsen, gaan we ook 

inzetten op het bereiken van de 
mensen zelf. We ontwikkelen daarvoor 
zelf promotiemateriaal zoals posters en 
aandachtstrekkers in de wachtkamer. 
Zo hopen we zowel huisarts als patiënt 
aan te sporen de dialoog aan te gaan 
en het voorschrijven van beweging te 
bevorderen.”

In overleg met het Vlaams Instituut 
Gezond Leven werd ook beslist om in 
2019 een grootschalige Vlaamse 
communicatiecampagne op te zetten, 
met radio- en televisiespots, die 
Bewegen op Verwijzing bij het grote 
publiek verder bekend moet maken. 
En de coaches zullen bij de huisartsen 
langsgaan om kennis te maken, 
waarna de huisarts tenminste zal 
weten naar wie hij/zij patiënten kan 
doorverwijzen. 

BEWEGEN OP VERWIJZING GAAT VERDER

Wil je meer bewegen?
Dat kan. Je huisarts helpt je verder  !

Vraag je huisarts naar een verwijzing.   
Je krijgt professionele hulp om gezond te bewegen. 
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www.bewegenopverwijzing.be

betaalbaar | stap voor stap | in de buurt

GEDEELDE EERSTE PLAATS VOOR ELEWIJT 
CENTER EN ARDO KOOLSKAMP IN DE 10.000 
STAPPENCLASH VOOR BEDRIJVEN

Logo Zenneland en AZ Sint-Maria Halle 
stonden met een duo-kraam 
‘borstkankerscreening’ en ’huisarts met 
een preventie-reflex’ op de 
gezondheidskermis. De vrouwelijke én 
mannelijke marktgangers – in de 
namiddag kwamen ook de leerlingen van 
de Halse secundaire scholen langs - 
testten er via de elektrokoffer hun kennis 
over borstkanker. En aan het 
huisartsenbord ontdekten ze of hun 

Leerlingen testen hun kennis over 
borstkanker op de elektrospelkoffer.

Een bezoekster ontdekt of haar huisarts 
waakt over haar gezondheid.

Op 11 oktober organiseerde Open Armen een gezondheidskermis op 
de - letterlijk en figuurlijk - Grote Markt in Halle. Naar aanleiding 
van de Werelddag van Verzet tegen Armoede werd de complexiteit 
van armoede en gezondheid aangekaart. Het werd een leuke, 
kleurrijke kermis met een serieuze boodschap! Ook Logo Zenneland 
had er een kraampje.

GEZONDHEIDSKERMIS IN HALLE: 
SERIEUS? LEUK!

En de meest f itte werkplaats van Vlaanderen is ... Elewijt Center!
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Wil jij ook eens werken rond het 
thema gezond binnen? Voor info over 
projecten, workshops, materialen kan 
je terecht bij medisch milieukundige 
Emilie De Witte via 
emilie@logozenneland.be 
of 02 582 75 91.

Als zorg- of dienstverlener of consulent word je in het huis van je 
klant of patiënt mogelijks geconfronteerd met vocht en schimmel, 
ongezonde situaties die je ongetwijfeld liever wilt vermijden. Maar 
(hoe) kan jij een huurder of eigenaar helpen dergelijke problemen 
op te lossen? Logo Zenneland organiseerde met een aantal 
partnerorganisaties een infodag rond deze specifieke 
problematiek.

Elke woning is voor iemand een thuis. Als zorg- of dienstverlener of consulent 
draag je bij tot de levenskwaliteit, maar dat is lang niet op alle vlakken een 
evidentie. Vocht en schimmel bijvoorbeeld kom je helaas in (te) veel woningen 
tegen. “Met onze infosessie reiken we woonprofessionelen haalbare handvatten aan 
om bewoners te helpen hun woonkwaliteit te verbeteren,” legt Emilie De Witte, 
medisch milieukundige bij Logo Zenneland uit. 

WIJZER VIA WORKSHOPS
De woonprofessionals kwamen via 3 interactieve workshops meer te weten over:
• Het woningonderzoek door een medisch milieukundige in geval van 

gezondheidsklachten veroorzaakt door een ongezond binnenmilieu;
• Het woningonderzoek door een technisch adviseur in geval van 

kwaliteitsproblemen aan de woning;
• Ondersteuning van de huurdersbond bij vocht- en schimmelproblemen.

SAMEN AAN GEZOND WONEN WERKEN
Er bestaan verschillende diensten, elk met hun eigen expertise. Samen hebben ze 
pakken ervaring. Aan de hand van casussen lichtten collega-woonprofessionals aan 
elkaar toe hoe zij stappen vooruitzetten. Door verhalen uit te wisselen, werd de 
basis gelegd voor een goede samenwerking en de lokale aanspreekpunten werden 
in kaart gebracht. Een mooi voorbeeld van samen aan gezond wonen werken in 
regio Zenneland! Met dank aan Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland, 
Noord-West-Brabant en Noord, Woonwinkel Pajottenland, Woonwinkel 
Zennevallei, Woonbeleid Midden-Brabant, Regionaal woonbeleid Vilvoorde-
Machelen en de provincie Vlaams-Brabant.

ACTIEWEEK: OM TE BEGINNEN: GEZOND BINNEN
Van 12 tot 16 november 2018 was het 
opnieuw actieweek Gezond Binnen. 
Thema van deze editie was Bewust 
productgebruik. Hoe ga je veilig om 
met schoonmaakproducten? Hoe lees 
je de etiketten? Wat betekenen al die 
pictogrammen? En wist je dat de lucht 
in je woning meer vervuild kan zijn 
dan de buitenlucht? Zonder dat je het 
beseft, vervuil je de lucht binnen door 
de producten die je gebruikt of door 
nieuwe materialen die je in huis haalt. 
Dat kan een slechte invloed hebben op 
je gezondheid. Gelukkig kun je er zelf 
iets aan doen! 

ZET OPEN, DIE RAMEN!
Gebruik producten altijd verstandig, d.w.z. bedenk eerst of je het product wel echt nodig hebt. Probeer eens natuurlijke 
hulpmiddelen, zoals azijn, citroensap en soda. Wees je ervan bewust dat het lekkere geurtje in een product eigenlijk een 
chemische stof is die zich in de lucht verspreidt en die je luchtwegen kan irriteren. Kies liever voor frisse buitenlucht: zet 
de ramen open!

Spuitbussen en sprays vernevelen chemische producten in fijne druppeltjes die je diep inademt. Ze kunnen schadelijk zijn 
voor jou en je gezin. Toch een spuitbus nodig? Verlucht dan grondig of gebruik ze indien mogelijk buiten. 
Bij verbranding in je kachel of haard komen allerlei schadelijke stoffen vrij. Die komen niet alleen via je schoorsteen in de 
buitenlucht terecht, ze vervuilen ook de lucht in je huis. Stook je toch? Gebruik dan onbehandeld hout en zorg voor een 
voortdurende aanvoer van verse lucht.

INFODAG EN INTERVISIE GEZOND WONEN 
ZONDER VOCHT OF SCHIMMEL

Medisch milieukundige Emilie De Witte 
legt uit welke gezondheidsklachten kunnen 
voorkomen bij een ongezond binnenmilieu.

IN VILVOORDE STEMT IEDEREEN VOOR ‘GEZONDHEID VOOR IEDEREEN’ 

Aan de droomtafel Gezondheid bespreken ze hun 
dromen voor Vilvoorde.

Ieders stem telt is een project van de sector 
Samenlevingsopbouw. Die wil daarmee aan 
maatschappelijk kwetsbare groepen een stem geven 
in tijden van verkiezingen. Zodat zij mee de 
gedroomde beleidsvoorstellen kunnen formuleren in 
de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 

Samen met Wijkgezondheidscentrum De Vaart 
begeleidde Logo Zenneland tijdens een bijeenkomst 
de droomtafel Gezondheid. Aan de tafel werd 
besproken hoe het ideale gezondheidsscenario van 
Vilvoorde eruit zou moeten zien. Eén van de dromen 

was ‘gezonde en betaalbare voeding als evidentie’ in 
Vilvoorde. De droom werd verder uitgewerkt. Er zijn 
lokale systemen opgezet waardoor mensen samen 
aankopen kunnen doen, in het aanbod enkel voeding 
zonder pesticiden. En de georganiseerde warme 
maaltijdbedeling is goedkoop, lekker en gezond. Elke 
Vilvoordenaar wordt uitgenodigd om deel te nemen 
aan het samen telen van groenten, kruiden en fruit 
vlakbij huis. Aan die moestuininitiatieven worden 
uiteraard ook gezellige en leerzame kookmomenten 
gekoppeld. En natuurlijk is het de bedoeling dat elke 
Vilvoordenaar het gezondheidsaanbod in de stad kent.

HEB JIJ VRAGEN OVER VOCHT 
EN SCHIMMEL?
Als burger kan je met vragen of 
klachten over de invloed van de 
omgeving op je gezondheid in 
eerste instantie terecht bij je 
gemeentebestuur (de milieu-, 
gezondheids- of 
huisvestingsambtenaar), je 
huisarts of de Vlaamse Infolijn 
1700. Daarna kan je ook contact 
opnemen met de medisch 
milieukundige van Logo 
Zenneland. Ook als lokaal bestuur 
of organisatie kan je rechtstreeks 
terecht bij de medisch 
milieukundige.

Emilie De Witte, medisch 
milieukundige bij Logo Zenneland, 
hielp in 2018 tal van burgers en 
lokale besturen en ondersteunde 
lokale acties in het kader van een 
gezond binnen- en/of buitenmilieu. 
“Indien nodig, kan ik als medisch 
milieukundige een visuele inspectie 
doen van het binnenmilieu van 
woningen en publiek toegankelijke 
gebouwen (bv. scholen, 
jeugdlokalen, sportcentra) die 
vermoedelijk ongezond zijn 
vanwege bv. schimmels, 
verontreinigingen of vervuilende 
stoffen.”

Contacteer Emilie De Witte 
(emilie@logozenneland.be, 02 582 
75 91) voor meer informatie.
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HERVORMING EERSTELIJN: 
PREVENTIE VERDIENT ER EEN PLEK 
De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen om geïntegreerde en multidisciplinaire hulp te 
kunnen aanbieden aan personen met een zorgnood. Intussen werden in Vlaanderen 60 eerstelijnszones 
gevormd. In onze regio zijn er voorlopig 6:
1. Zennevallei (Beersel, Drogenbos, Halle, Linkebeek, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode)
2. Regio Grimbergen (Grimbergen, Londerzeel, Meise, Kapelle-op-den-Bos en Wemmel)
3. BraViO (Kampenhout, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst)
4. AMALO (Affligem, Asse, Liedekerke, Merchtem en Opwijk)
5. Druivenstreek (Kraainem, Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem)
6. Pajottenland (Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat)

REGIONALE ZORGZONE
De Vlaamse Regering gaf aan de initiatiefnemers van de eerstelijnszones een aantal opdrachten, waaronder 
het samenstellen van een voorlopige zorgraad. De Logo’s zetelen daar niet in. Preventie is een thema dat 
regionaal wordt opgenomen en bijgevolg behoren de Logo’s tot de regionale zorgzone. (Noot: daarvan zijn er 
sinds eind maart 2019 14 in Vlaanderen). Samen met de palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden, 
multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, regionale expertisecentra dementie en de 
overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg zullen we samenwerkingsafspraken maken zodat er in elke 
eerstelijnszone een afgestemd aanbod beschikbaar is. 

VERANDERFORUM
Sinds de eerste spadesteek van de afbakening van de eerstelijnszones volgt Logo Zenneland de vorming op 
de voet. Twee collega’s nemen deel aan de zogenaamde ’veranderfora’, een brede groep van een 75-tal 
stakeholders uit medische en paramedische beroepen, aangevuld met mensen uit het welzijnsveld (OCMW, 
CAW …). Logo Zenneland waakt erover dat preventie een prominentere plaats krijgt in de eerstelijnszones. 
Projecten zoals Bewegen Op Verwijzing verdienen nog veel meer bekendheid. Werk aan de winkel dus!

Op zaterdag 6 oktober trokken meer dan 800 huisartsen 
en andere professionelen uit de eerstelijnsgezondheids-
zorg naar de huisartsenbeurs in Antwerpen. Eén dag, 
ruim 70 sessies en meer dan 90 exposanten. Ook de 
Vlaamse Logo’s mochten niet ontbreken. Samen zetten 
we het belang van preventie in de huisartsenpraktijk op 
de kaart.

DE PREVENTIEREFLEX IN ‘T ECHT
“De huisarts heeft een bevoorrechte positie in ziektepreventie en het 
bevorderen van onze gezondheid. Een huisarts die de preventiereflex 
maakt, wijst zijn patiënten de goede richting”, vertelt Ruth Vyverman, 
Logomedewerker. “Aan onze infostand deden we precies dat. We stelden 
de bezoekers voor de keuze: chocoladetaart of druifjes. Passanten 
ondervonden aan den lijve hoe belangrijk iemand (de huisarts) kan zijn 
in het maken van een (gezonde) keuze.”

MEET & GREET MET MATERIALEN EN PROJECTEN
Naast chocola en druifjes, kregen de bezoekers ook preventiemiddelen 
aangeboden, zoals de parelsleutelhanger, die het belang van 
vroegtijdige borstkankeropsporing illustreert. En ze maakten kennis 
met coaches van het Bewegen Op Verwijzen-project. 
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Logo Zenneland wijst apothekers in spe de weg in het 
preventielandschap.

PREVENTIE EN 
APOTHEKERS, WE 
KUNNEN ER NIET 
VROEG GENOEG BIJ ZIJN
88 apothekers uit Vlaams-Brabant zetten samen 
met Logo Zenneland, Logo Oost-Brabant en het 
Brabants Apothekersforum in op 
ziektepreventie en gezondheidspromotie. Elke 
maand brengen we een ander gezondheidsthema 
onder de aandacht van patiënten en bezoekers. 
“De apotheker is, naast de huisarts, voor veel 
patiënten een vertrouwenspersoon die ze geregeld 
zien. Ze slaan een babbeltje en durven al eens een 
vraag te stellen. Daarom is hij of zij een geschikte 
persoon om betrouwbare gezondheidsinformatie 
over te brengen”, aldus Natalie Verhelle. 
Het concept werd intussen ook opgepikt door 
andere Logo’s en zal onder de Vlaamse Logo’s 
verder uitgewerkt worden in het settingoverleg 
Zorg en Welzijn. Meer hierover in het jaarverslag 
van 2019!

Trouwens, Logo Zenneland is er graag vroeg bij 
als het over apothekers gaat. Daarom waren wij 
ook gastpreker op de stagedag voor apothekers in 
februari 2018. Via een korte presentatie loodsten 
we de apothekers in spe doorheen het 
preventielandschap en lieten hen kennismaken 
met de werking van de Logo’s.  

Een stukje chocoladetaart of druifjes ... 
Maak jij de gezonde keuze?

De kleurrijke infostand van de 15 Logo’s.

LOGO’S OP DE HUISARTSENBEURS 
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GRIEPPRIKACTIE HALLE: 
CAMPAGNE VERSPREIDEN, 
GRIEP STOPPEN
Naar goede jaarlijkse gewoonte helpt Logo Zenneland de Vlaamse 
griepvaccinatiecampagne verspreiden. Samen met de huisartsenkring 
Zennevallei organiseerden we een griepprikactie. Maar liefst 92 huisartsen, 
verpleegkundigen en kinesisten kregen een gratis griepprik én de badge Ik ben 
gevaccineerd voor u. Een mooie verbetering, want in 2017 strikten we ‘maar’ 
72 zorgverleners. Natalie Verhelle, verantwoordelijke Vaccinatie van Logo 
Zenneland: “Het is belangrijk dat zorgverleners zich laten inenten, zij komen 
makkelijk in contact met (griep)patiënten en griep is besmettelijk. We moeten 
vermijden dat de besmetting zich kan verderzetten.“

Naast zorgverleners, richt de campagne zich ook tot risicogroepen zoals 
65-plussers, zwangere vrouwen en chronisch zieken.

Wil je de campagne mee ondersteunen? Klop aan bij Natalie Verhelle via 
02 582 71 91 of natalie@logozenneland.be. 

EUROPESE VACCINATIECAMPAGNE: 
VACCINATIE GEEN FOLIETJE
Vaccinaties zijn altijd belangrijk, of je nu een exotische reis maakt, een citytrip 
in Europa boekt of een weekend naar de Ardennen gaat. De Europese 
Vaccinatieweek liep van 23 tot 29 april en richtte dit jaar in Vlaanderen haar 
pijlen op de dicht(er)bij-vakanties. Jongvolwassenen (18-30) die hun wereld 
verruimen – voor plezier, studies of werk – beschermen zich beter voor hun 
vertrek met een prikje. Zo vermijden ze dat ze in het buitenland ziek worden én 
brengen ze geen ziektes als souvenir mee naar huis. Maar ook in andere situaties 
(tijdens een zwangerschap, op het werk of in contact met kwetsbare personen) is 
jezelf in folie wikkelen, niet de juiste reflex. Bescherm jezelf en je omgeving liever 
met een prikje.

Logo Zenneland ondersteunde deze campagne door de verspreiding van de 
materialen en communicatie via sociale media. We namen dit verhaal ook mee 
naar relevante partners. 

Meer info bij natalie@logozenneland.be of 02 258 75 91!.

AZ JAN PORTAELS VILVOORDE 
LAAT SENIOREN NIET VALLEN

Een week lang, vanaf 19 november, zal het iedereen die langskwam in AZ Jan Portaels 
in Vilvoorde zijn opgevallen: hier werd preventief gewerkt rond vallen. Zo kon je al 
meteen in de inkomhal via elektrokoffers op speelse wijze meer informatie krijgen 
over valpreventie. Er waren ook verschillende infomomenten. En wie de ‘valstrikken’ 
aan den lijve wilde ondervinden, kon het wandelparcours trotseren, zonder vallen 
uiteraard! Tijdens de lunch kon je van de placemats aflezen hoe vallen te voorkomen. 

Al die informatie en dat materiaal? 
Eén adres: Logo Zenneland via lien@logozenneland.be 
of 02 582 75 91!

JEZELF EN IEDEREEN 
RONDOM JOU  
BESCHERMEN?

AGENTSCHAP
ZORG &  
GEZONDHEID

LAAT JE LIEVER VACCINEREN

MEER INFO OVER VACCINATIES EN  
DE ZIEKTEN WAARTEGEN ZE BESCHERMEN  

OP WWW.LAATJEVACCINEREN.BE
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LOGO-GEZICHT!
Naam: Emilie De Witte
Functie bij Logo Zenneland: 
Medisch Milieukundige. 
Contactpersoon voor Gooik, 
Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, 
Tervuren en Zaventem.
Woont in: Haaltert
Hobby’s: Ik hou van de klanken van 
mijn piano. Het is heerlijk om mezelf 
even te verliezen tijdens het spelen.
Levensmotto: “Verbeter de wereld, 
begin bij jezelf.”

LOGO-GEZICHT!
Naam: Natalie Verhelle
Functie bij Logo Zenneland: 
Verantwoordelijke voor de thema’s 
voeding en beweging en vaccinatie. 
Contactpersoon voor Affligem, Bever, 
Galmaarden, Grimbergen en Herne.
Woont in: Galmaarden
Hobby’s: Ik lees graag een boek, maar 
op dit moment gaat de meeste tijd 
naar het taxiën van drie kinderen naar 
naschoolse activiteiten. Volgend jaar 
start ik een cursus naaien!
Levensmotto: “Na regen komt 
zonneschijn!”
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LOGO-GEZICHT!
Naam: Marie-Christine Vanden Brande
Functie bij Logo Zenneland: 
Administratieve duizendpoot
Woont in: Affligem
Hobby’s: Schilderen en tekenen! 
De natuur brengt me tot rust. Ik hou 
van de sfeer en het ontdekken van 
oude gebouwen en abdijen.
Levensmotto: 
“Doe wel en zie niet om.”

LOGO-GEZICHT!
Naam: Ruth Vyverman
Functie bij Logo Zenneland: 
Verantwoordelijke voor het 
thema bevolkingsonderzoeken.
Contactpersoon voor Halle, 
Hoeilaart, Machelen, Meise en 
Sint-Pieters-Leeuw.
Woont in: Aaigem
Hobby’s: Ik speel in de fanfare 
van Aaigem, ik hou van kamperen 
en ben intussen een krak in 
kettingkoken (restjes verwerken 
tot een f ijn nieuw gerechtje).
Levensmotto: “Het is de kunst 
om van geluidsoverlast een feest te 
maken.”

674 
volgers

307 
berichten

Logo Zenneland 2018
RED 100%

Logo Zenneland     voelt zich voldaan in CC 
De Blank.
1 maart 2018 19:31

Gemeente Overijse trekt hun #ikzieuzitten-
maand op gang. Een hele maand het taboe 
rond psychische kwetsbaarheid doorbreken. De 
startavond met Guy Swinnen is alvast een succes! 
#gezondegemeente Te Gek!?

3.235 bereikte mensen

vind-ik-leuk reageren

TOP 
bericht

10:01

WIST JE DAT...
... Natalie en Lien beide de opleiding diëtiste hebben gevolgd?
... Ruth een echt natuurmens is?
... Ellen een muzikale dochter heeft die Urbanus doet blozen?
... Eowyn een Chiro opgericht heeft in Schaarbeek?
... We proberen gezond te eten, maar moeilijk nee kunnen zeggen 

tegen een Plotertaart?
... Lidia, onze poetsvrouw met Italiaanse roots, 22 jaar een taverne 

had in hartje Brussel?
... Gerlinde, Natalie en Ruth al bijna 20 jaar bij Logo werken? 
... Marie-Christine een dikke boon voor de Kasteeltuin van Gaasbeek 

heeft?
... Natalie de gemeente Zaventem over de streep heeft getrokken voor 

Bewegen op Verwijzing? 
... Lien geen enkel recept te moeilijk vindt?
... We geen nee zouden zeggen tegen een extra mannelijke collega?
... Emilie zorgt dat Haaltert meer fietspaden krijgt?
... Sommigen onder ons de term ‘mantelzorger’ niet vreemd is?
... Natalie een tweede of zelfs derde leven geeft aan eenzame sokken?
... Eowyn een vreemde voorkeur voor vakantiebestemmingen heeft? 

(Tsjernobyl!)
... Ruth haar dochter voeding- en dieetleer studeert?
... Emilie zwanger is van haar 2de kindje?
... We dankbaar zijn voor elke leuke samenwerking die ons het werk 

zo aangenaam maakt?
... Marie-Christine en Ellen fervente quizzers zijn?
... Emilie ons leert schoon te maken met milieuvriendelijke producten?
... Wij blindelings onze weg vinden in het preventielandschap? 

Nu de rest nog ;) 

BESTEL MATERIALEN OP 
WWW.LOGOZENNELAND.BE 
Nood aan inspiratie of ondersteunend materiaal? Bezoek zeker onze website eens. Kies 
jouw setting en het gezondheidsthema. Scroll vervolgens door onze methodieken en 
projecten. Surf naar onze webshop om gratis materialen te bestellen of te ontlenen. Tot 
binnenkort!

COLOFON
Voorzitter:
Dr Johan Luyckfasseel

Algemeen coördinator:
Gerlinde Huybrecht, gerlinde@logozenneland.be

Inhoudelijk coördinator:
Ellen Van der Bauwede, ellen@logozenneland.be

Administratief verantwoordelijke:
Marie-Christine Van Den Brande, marie-christine@logozenneland.be

Inhoudelijk medewerkers:
Gezondheid en milieu: 
Emilie De Witte -  emilie@logozenneland.be
Jeugd en Gezin: 
Eowyn Huybrecht - eowyn@logozenneland.be 
Geestelijke gezondheid; Tabak, Alcohol en Drugs; Valpreventie: 
Lien Sergooris – lien@logozenneland.be 
Voeding & Beweging; Vaccinatie: 
Natalie Verhelle – natalie@logozenneland.be
Kankeropsporing; Kansengroepen: 
Ruth Vyverman – ruth@logozenneland.be

Kerkpleinweg 4 - 1742 Ternat - 02 582 75 91 - info@logozenneland.be
www.logozenneland.be

www.facebook.com/logozenneland
www.twitter.com/logozenneland

LOGO-GEZICHT!
Naam: Gerlinde Huybrecht
Functie bij Logo Zenneland: 
Algemeen coördinator
Woont in: Ternat
Hobby’s: Tot diep in de nacht 
me verliezen in muziek, of 
in willen weten (lezen, de 
www, documentaires,...), 
cryptogrammen, schrijven, 
f ilosoferen en discussiëren.
Levensmotto: “It’s better to 
walk alone, than with a crowd going 
in the wrong direction.”




