
Zeg uw gedacht
over Logo Zenneland

De Vlaamse overheid organiseert een bevolkings- 
onderzoek naar dikkedarmkanker voor mensen tussen 56 
en 75 jaar. Dat onderzoek is poepsimpel, het gaat snel en 
het is gratis. Toch doet slechts 1 op 2 mensen de stoelgang-
test. Dat kan beter! Met die uitdaging gingen we aan de slag. 

Overtuigd gingen we de straat op om 
samen met de lokale besturen, welzijns- 
raden, artsenkringen en scholen de ‘grote 
boodschap’ te verspreiden. 

“Ben je tussen 56 en 75 jaar, doe de stoel-
gangtest! Hij is snel, eenvoudig en gratis.  
Dikkedarmkanker? De pot op!”

Op markten, in culturele centra en op 
beurzen toonden we bezoekers hoe ze de test 
makkelijk kunnen uitvoeren. We bereikten 
duizenden mensen met onze demo kit en 
promotiemateriaal. Elke voorbijganger  
ontving een rol Wc-papier waarop ze alles 
konden nalezen. ToiToi-cabines ston-
den verspreid in de regio met dezelfde  
boodschap. Scottex, ToiToi en B&B Louis1924     
bezorgden ons gratis het materiaal voor onze  
campagne: 10.000 rolletjes  Wc-papier, 10 
ToiToi-cabines en een gratis weekendje voor 

onze winnares van de fotowedstrijd. Waarvoor een 
welgemeende dankjewel!

Een promoteam behartigde de campagne op markten 
in Londerzeel, Liedekerke, Vilvoorde, Tervuren, 

Merchtem, Steenokkerzeel, Halle en 
Machelen. Ook in Affligem, Bever, 
Grimbergen, Hoeilaart, Kapelle-op-
den-Bos, Lennik, Opwijk, Overijse, 
Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-
Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel 
en Zaventem droegen ze hun steent-
je bij om van de campagne een  
succes te maken. Onder de indruk van al 
dat lawaai rond het bevolkingsonderzoek 
naar dikkedarmkanker, nodigde Exxon 
Mobil ons uit om ook in hun vestiging 
in Diegem onze campagne tijdens hun  
preventiedag voor te stellen. Na maart, de 
maand die in het teken staat van dikke-
darmkanker, was het afkicken geblazen…

 
Relaas van Ruth Vyverman, inhoudelijk medewerker voor 

bevolkingsonderzoeken bij Logo Zenneland.
www.depotop.be - #depotop 

8.359 kinderen in regio Zenneland gaan op zoek naar de wonderwaterschat!

Dikkedarmkanker? De pot op!
Promotie van het gratis bevolkingsonderzoek 

Lees verder op bladzijde 12

 Like ons op
 www.facebook.com/logozenneland

In deze editie

Ahoi piraten, ahoi!

Jongeren, laat ze 
niet (ver)zuipen

zie p.2

10.000 stappen. 
Zemst daagde uit, 

Bever won!
zie p.4-5

Het grote 
kussengevecht

zie p.5

Halle stelt eerste 
BOV-coach in 

Vlaanderen tewerk!
zie p.8

Wereldwaterdag was een hoogdag voor Sint-Viktor in 
Alsemberg! Net zoals in 43 andere scholen werd er een hele 
week lang aandacht besteed aan ‘water drinken’ met het project 
WATERPAS. Sint-Viktor kreeg piraten en de waterprinses op 
bezoek om dat te vieren. 

Voldoende water drinken is voor veel kinderen niet gemak-
kelijk. Maar wanneer kinderen samen voor de uitdaging gaan, 
zowel thuis als op school, maakt dat het net iets eenvoudiger. 
Met het schoolpakket WATERPAS worden kinderen op 
een speelse manier gemotiveerd om regelmatig te drinken 
en te kiezen voor water. “Het gaat niet enkel om hoeveel je 
drinkt, maar ook wat je drinkt. Met WATERPAS willen we de  
kinderen op een eenvoudige manier leren waarom regelmatig 
drinken belangrijk is en waarom water de beste keuze is”, 
zegt Natalie Verhelle, inhoudelijk medewerker voeding en 
beweging bij Logo Zenneland. “Met WATERPAS worden 
kinderen gestimuleerd om water te drinken op een klassikaal 
en individueel niveau, op school én thuis.”

WATERPAS biedt de kinderen een totaalbeleving in een  
wondere wereld van piraten, waterprinsessen en de jacht 
naar een wonderwaterschat. Terwijl ze de voordelen leren 
van water drinken, biedt WATERPAS hen een combinatie 
van spel, avontuur, knutsel- en leermomenten. En die aanpak 
spreekt aan. Maar liefst 44 scholen, 416 klassen, 8.359 leerlin-
gen in onze regio maakten dit jaar kennis met WATERPAS. 
Elke leerkracht ontving een gratis handleiding, een Waterpas 
met stickertjes en een diploma voor de kinderen, een brief 
voor de ouders, een klasposter, een knutselgids voor de leer-
kracht en last but not least: Wonderwater-drinkbekers voor elk 
kind. Proost! 

www.logozenneland.be/waterpas

Een overzicht van onze werking in 2016

We vroegen aan iedereen met 
wie we samenwerken om eens 
‘hun gedacht te zeggen’. Wat  
denken ze over onze dienst- 
verlening, over de materialen, over 
onze expertise… We stuurden een 
uitnodiging naar 747 mensen om 
deel te nemen aan een evaluatie. 

130 personen (17,4%)  beëindig-
den de evaluatie, waarvan 50% in 
de lokale besturen werkt, 25% in 
de zorgsector, 15% in het onder-
wijs en 10% in de bedrijfswereld. 
We zetten de opvallendste cijfers 
voor u op een rijtje.

Verantwoordelijke uitgever: 
www.logozenneland.be

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

info@logozenneland.be

ZAPnaar   Zenneland



Aan de slag met de lokale monitor

Jongeren, laat ze 
niet (ver)zuipen

Onze medisch milieukundige  
ondersteunt lokale besturen  
‘asbest as she can’

Onze voorzitter 
aan het woord

Hoe jonger je bent, hoe gevoeliger voor de impact 
van alcohol. Hoe groter de kans op latere problemen 
ook. De wet zegt het volgende: geen alcohol onder 
de 16 jaar; geen sterkedrank onder de 18 jaar. Zo 
beperk je de risico’s. Aan elke persoon die alcohol 
wil kopen, mag dus gevraagd worden om zijn of 
haar leeftijd te bewijzen. 

Gebeurt dat ook in de praktijk? 
De lokale monitor ‘alcohol & 

jongeren’ van de Vereniging voor 
Alcohol- en andere Drugproblemen 
gaat na of de wetgeving op de verkoop 
van alcohol aan minderjarigen  wordt 
nageleefd door de detailhandel en de 
horeca. In regio Zenneland werkten 
verschillende gemeentelijke werkgroepen samen met 
15- en 16-jarigen om in supermarkten, buurt- en 
nachtwinkels en cafés te verifiëren of het voor hen 
mogelijk is om alcoholische dranken aan te kopen. 

De monitor maakte duidelijk dat de wet- 
geving betreffende de verkoop van alcoholhou-
dende dranken nog niet voldoende wordt  nage-
leefd  door  de Vlaamse café-uitbaters. In Dilbeek 
lukte in 89% van de gevallen een potentiële  
aankoop door minderjarigen. Ongeveer vier  op  
de  tien cafés  communiceert  duidelijk  de  leeftijds- 
grenzen  voor  het aankopen  van  alcohol  door   

jongeren  (bijvoorbeeld  door  duidelijk  zichtbare  
stickers  of affiches). Dit al dan niet communiceren 
van de leeftijdsgrenzen bleek een duidelijke invloed 
te  hebben:  alle  niet  geslaagde  aankooppogingen 
vonden plaats in cafés waar de leeftijdsgrenzen 
geafficheerd waren.

De resultaten gaven wel aan dat 
er meer nood is aan informatie 
over de wetgeving rond alcohol- 
verkoop aan minderjarigen. Ook 
Vlaams worden de bevindingen  
gebundeld om in de toekomst 
inspanningen naar deze sectoren te  
kunnen evalueren. Deze actie is 
vooral een sensibiliseringsactie  

waarbij de gemeente samen met de horecasector 
minderjarigen wil beschermen voor de gevaren van 
alcoholmisbruik. Het is geen verbaliseringsmiddel. 

Logo Zenneland stond de intergemeentelijke  
preventiewerkers bij in Dilbeek, Wemmel en Herne 
om de lokale monitor uit te voeren. Ook de facili-
teitengemeenten Drogenbos en Linkebeek gingen 
met de monitor aan de slag. In de meeste gevallen 
ging het om een samenwerking tussen preventie- 
werkers, Logo Zenneland, het lokaal bestuur,  
scholen, CGG Ahasverus en de politie.

 
NIET  GESLAAGDE   

AANKOOPPOGINGEN  
VONDEN PLAATS IN  

CAFÉS WAAR DE  
LEEFTIJDSGRENZEN  

GEAFFICHEERD 
WAREN.

Het historisch hart van de asbestproductie in 
Vlaanderen ligt in onze regio. OVAM startte al 
geruime tijd de inventaris van asbestafval en de 
media zorgen dat het thema blijft leven (bv. asbest 
in drinkwater). Emilie De Witte, onze medisch 
milieukundige, krijgt dan ook regelmatig vragen 
van gemeenten rond asbest. In het jaarrapport 
van vragen en klachten bij de medisch milieu-
kundigen 2012 staat ‘asbest’ in de top 4 van alle  
vragen en klachten bij individuele burgers (1. 
Vocht & schimmel; 2. Elektromagnetische straling;  
3. Zware metalen; 4. Asbest).

Om lokale experten nog beter te kunnen helpen, 
peilden Logo Zenneland en Logo Oost-Brabant in 
2016 met een bevraging bij milieu- en gezondheids- 
ambtenaren, woonactoren en technische adviseurs 
naar eventuele extra noden voor bijstand. Daaruit 
blijkt dat een kleine 65% van de respondenten 
met vragen van burgers over gezondheidsrisico’s 

van asbest geconfronteerd wordt. Wanneer burg-
ers vragen stellen over asbest, dan gaat dit in drie 
kwart van de gevallen  (75,5%) over het afvoeren 
van asbest naar het recyclagepark. Meer dan de 
helft (63,3%) gaat over de gezondheidsrisico’s 
van asbest. Bij iets minder dan de helft gaat dit 
over determinatie van asbest (42,9%) en preventie- 
maatregelen bij het werken met asbest (44,9%). 

Bij nieuwe ondersteuningsmiddelen is er vooral 
nood aan info over wetgeving (wat mag en wat 
mag niet), tips om met asbest om te gaan en het 
gebruik van alternatieven. Gezien het aantal vragen, 
blijft ook het rechtstreeks over gezondheid en asbest 
communiceren naar de burgers een aandachtspunt.

Voor meer informatie: 
emilie@logozenneland.be

www.gezondheidenmilieu.be 
www.asbestinfo.be 

Gezondheidseconoom Lieven Annemans zegt dat preventie steunt op 
drie pijlers: via wetenschappelijk onderzoek nagaan wat werkt, vervolgens  
bepalen welke preventieactie te kiezen en ten slotte de effecten van die actie 
evalueren om het de volgende keer nog beter te doen. 

 
Om dit alles financieel en praktisch haalbaar te maken voeg ik graag een 

vierde pijler toe: samenwerking. In een versnipperd  zorglandschap is samen-
werking essentieel. Samenwerking betekent verder bouwen op succesverhalen  
en de kennis die her en der beschikbaar is in Vlaanderen en daarbuiten  
gebruiken om de resultaten te optimaliseren. Samenwerking betekent op een 
efficiënte en economisch rendabele manier zorg en preventie vormgeven: 
samen met de buurgemeenten, met experten, met lokale verenigingen, met 
hulporganisaties.... 

 
Samenwerking was ook één van de kernboodschappen die ik onthoud uit 

de Eerstelijnsconferentie op 16 februari 2017 waar minister Jo Vandeurzen 
het startschot gaf voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. 
Krachten zullen worden gebundeld, waarbij de patiënt centraal wordt  
geplaatst. Maar ook regionaal heeft dit een impact. We staan voor uitdagin-
gen in het zorg- en preventielandschap. Hoe en wanneer zal het groeiproces  
uitwijzen. Wel zeker is dat de Vlaamse Logo’s het basisprincipe zoals hier-
boven beschreven, zullen blijven hanteren. Bovendien zit samenwerken in 
onze genen en gaan we een integratieproces met andere regionale netwerk- 
organisaties (palliatie, dementie, geestelijke gezondheidszorg) constructief 
tegemoet.    

De drie pijlers van preventie zijn immers de fundamenten van de Logo 
Zenneland-dienstverlening. Logomedewerkers zorgen dat samenwerkings- 
verbanden renderen zodat preventiestrategieën effectief en tegelijk  
economisch realistisch zijn voor de omgeving waarin u actief bent. Voor een 
duurzaam gezondheidsbeleid hebben we vooral u als partner nodig. Maak een 
keuze uit het preventiemenu en definieer concrete doelstellingen die leiden 
naar de totstandkoming van een preventiebeleid dat past binnen uw context. 

Het lijkt simpel. En dat is het ook. Verpakt in concepten zoals Gezonde 
Gemeente, Gezonde School en Gezond Werken gaan medewerkers van Logo 
Zenneland dagelijks aan de slag en werken samen met u als ambtenaar of 
schepen, met u als preventieadviseur, met u als juf van de zesde klas, of met 
u als CEO van een internationaal bedrijf een preventiebeleid of –actie uit. 
Samen zijn we het erover eens: preventie is cruciaal. Samen zorgen we dat we 
het kostenplaatje vertalen naar een flinke opbrengst, maatschappelijk, maar 
ook voor uw gezondheid en uw welbevinden.
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Dr. Johan Luyckfasseel
voorzitter Logo Zenneland



Jouw GPS naar een efficiënt gezondheidsbeleid

Gezonde 
Gemeente

Rookstop- 
trajecten zijn ‘in’

De enige manier om met roken  
te stoppen is stoppen met roken

Stoppen met roken… het is een uitdaging voor elke roker. 
Samen met lokale besturen, scholen, bedrijven en andere  
organisaties organiseert Logo Zenneland succesvolle rook- 
stoptrajecten voor groepen. Kapelle-op-den-Bos, Pepingen,  
Steenokkerzeel en Halle startten een rookstop voor hun inwoners. 

In Asse, Dilbeek, Vilvoorde en Roosdaal werkten politie, scholen, CLB’s, Centra 
Geestelijke Gezondheid, het Jongeren Adviescentrum, de gemeente en jeugd-
dienst en het Centrum voor Algemeen Welzijn samen aan een tabak-, alcohol- en 
drugbeleid voor jongeren. “Meer en meer gaan intenties van lokale besturen 
verder dan ‘stoppen met roken’. Ze bekijken het volledige plaatje en werken een 
duurzaam tabak- alcohol en drugbeleid uit,” aldus Lien Sergooris, inhoudelijk 
medewerker Tabak-, Alcohol- en Drugpreventie bij Logo Zenneland. Op basis 
van de lokale problematiek en noden ontwikkelde ook Overijse een visienota die 
het lokaal tabak-, alcohol- en drugbeleid vorm geeft. De gemeente organiseerde  
hiervoor discussietafels met burgers en partners. Ook Opwijk bracht een eerste 
werkgroep samen om te werken rond de tabak-, alcohol- en drugproblematiek. 

Bedrijven zetten eveneens vaker in op de gezondheid van hun werknemers. 
Brouwerij Palm in Steenhuffel lichtte haar medewerkers in over een rookstop- 
traject. Colruyt Group in Halle maakt een actieplan rond stoppen met roken: 
een actie voor centrale diensten, stapelplaatsen en winkels, samen zo’n 23.000 
medewerkers. Binnen Colruyt Group wordt het aantal rokers geschat op 30.6%  
(+/- 7000 medewerkers). 

Ook bedrijven uit de sociale economie en scholen sloten aan. “Rookstop bij 
kwetsbare doelgroepen is een belangrijk uitdaging voor Logo Zenneland en  
partners. Onder de naam ‘Uitgerookt’ gingen het buurthuis en OCMW van Asse 
en de sociale werkplaats 3WPlus van start met een  rookstoptraject. Maar ook 
jongeren zijn een belangrijke doelgroep. Een kleine 300 leerlingen uit Halle keken 
naar het toneelstuk ‘Adembenemend’   over de gevolgen van roken,” vertelt Lien. 
Ook GTI Londerzeel, IMI Roosdaal, OLV Vilvoorde, Regina Caeli Dilbeek en  
verschillende secundaire scholen in Opwijk deden in het kader van hun preventie-
beleid beroep op Logo Zenneland. 

Ten slotte was er nog de sensibiliseringscampagne ‘Binnen roken is nooit oké’ 
van Kom op tegen kanker, in samenwerking met het VIGeZ. De campagne richtte 
zich naar ouders met de boodschap dat kinderen recht hebben op een rookvrij huis.  

www.vlaanderenstoptmetroken.be 
www.tabakstop.be

www.nooitbinnenroken.be  

29 van onze 35 gemeenten zijn Gezonde 
Gemeenten. Daar zijn we uiteraard blij om. 
Gezonde Gemeente is een label waarmee lokale 
besturen een statement kunnen maken: “Wij vinden 
uw gezondheid belangrijk!”. Maar het is natuurlijk 
meer dan een label. Gezonde Gemeente omvat 
een professionele methodiek waarmee een lokaal  
bestuur, OCMW, schepen, ambtenaar, … een lokaal 
gezondheidsbeleid met impact kan creëren. Op de 
website www.gezondegemeente.be vind je de tools 
die je helpen bij het uitstippelen van dat traject.

Ook in 2016 zetelden Logo Zenneland mede- 
werkers in verschillende welzijnsraden en werk-
groepen om mensen vertrouwd te maken met deze 
methodiek, stap voor stap. We struikelen daar 
samen met jou en andere partners vaak over dezelf-
de hindernissen om een duurzaam beleid uit te  
bouwen: tijd, mankracht en geld.  Maar niettemin 
is de wilskracht van de meesten van onze gemeent-
en – en vooral de trekkers binnen die gemeente – 
groot. Wanneer het thema gezondheid je na aan het 
hart ligt, merk je immers dat enkel een duurzaam 
lokaal gezondheidsbeleid een verschil maakt. Zo  
evolueren actiegerichte initiatieven geleidelijk 
tot meer structurele aanpassingen in het beleid.  

We maken hiervoor handig gebruik van de ver-
schillende beschikbare tools zoals de groeimeter 
en baseren ons op de verschillende succesfactoren.

In 2016 werd een samenwerking gestart tussen 
de zes faciliteitengemeenten in de rand. We streven 
ernaar om bij aanvang ‘in de geest’ van Gezonde 
Gemeente te kunnen samenwerken en hopen dat 
ook deze gemeenten op termijn onze lijst van 
Gezonde Gemeente vervolledigen.

Wil je weten hoe je meer kan halen uit je lokaal 
gezondheidsbeleid?

Om deze kadermethodiek opnieuw te benadrukken 
plant Logo Zenneland in het kader van Gezonde 
Gemeente een infodag voor alle lokale besturen in 
2017. Na de masterclasses in 2016 zullen in 2017 
in Vlaams-Brabant ook weer 2 masterclasses in 
het kader van Gezonde Gemeente georganiseerd 
worden. Elke medewerker binnen Logo Zenneland 
coacht enkele gemeenten. Ze zijn er voor u, om u te 
helpen gezondheid en preventie lokaal op de kaart 
te zetten. 

www.gezondegemeente.be

Regio Zenneland herbergt zeven faciliteiten- 
gemeenten. Dat is 20% van onze lokale besturen 
en dus een belangrijk aandeel inwoners die we 
kunnen bedienen met ons aanbod gezondheids-
bevordering en ziektepreventie. Faciliteiten- 
gemeenten hebben een communautaire eigenheid 
waardoor de ingang van Vlaamse campagnes 
soms wat minder evident verloopt. In 2016 zetten 
we samen met de OCMW’s van de faciliteiten- 
gemeenten stappen om met het gezondheids- 
verhaal ook de inwoners van hun gemeenten te 
bereiken.

Samen met de OCMW’s van de faciliteiten- 
gemeenten in de rand van Brussel en de Welzijns- 
koepel zochten we naar een pragmatische manier 
van samenwerking, rekening houdend met onze 
eigenheden en het wettelijk kader. We maakten 
goede afspraken. De OCMW’s sloegen de handen 
in elkaar en stelden enkele thema’s voorop. 

 

Faciliteitengemeenten
Zo informeerden ze in het najaar met de ‘Vlaamse  
Griepcampagne’ al hun inwoners over mogelijke  
griepvaccinatie. De voorbereidingen werden 
opgestart om ‘Pluk de dag’, een actie die een  
dagelijkse portie fruit promoot, tijdens het voor-
jaar 2017 te laten doorgaan. 

De toon is gezet en de goede wil van alle partijen 
is voelbaar. We streven ernaar om in 2017 naar 
een structurele samenwerking te evolueren zodat 
er op een duurzame manier kan worden gewerkt 
rond gezondheidsthema’s. Iets wat uiteraard alle 
inwoners ten goede komt. 

slaan de handen in elkaar voor gezondheid
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KORTE BERICHTEN

De 10.000-stappenclash tussen gemeenten

Zemst daagde uit,
Bever won!

Masterclass:  
steek meer vakmanschap in je 
lokaal gezondheidsbeleid
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Elke twee jaar een Vlaamse stappenclash  
tussen gemeenten, het wordt bijna een traditie. 
In 2016 wint regio Zenneland over de hele lijn. 
Onze regio bracht het grootste aantal deelnemende  
gemeenten (16) aan voor de 10.000-stappenclash 
en telde ook het grootste aantal gemeenten in 
de top 15 (8). De best presterende gemeenten in  
termen van stappen per inwoner (Bever) en het 
totaal aantal stappen (Zemst) komen ook uit onze 
regio. Een puike prestatie!

16 gemeenten (Affligem, Beersel, Bever, 
Galmaarden, Gooik, Herne, Kapelle-op-den-
Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Merchtem, 
Pepingen, Ternat, Roosdaal, Vilvoorde 
en Zemst) gingen in mei 2016 de strijd aan.  
Zemst, de regionale winnaar van de vorige  
editie daagde de andere gemeenten in onze regio 
uit via RINGtv. We zagen talrijke bewegings- 
momenten ontstaan: lunchwandelingen tijdens  
de middagpauze, boswandelingen, picknicks, 
loopmomenten, yoga, … In Lennik ging de ver-
gadering van het College zelfs door in het fitness-
centrum. Gemeenten aanvaardden via RINGtv 
de uitdaging en prikkelden op hun beurt andere 
gemeenten om beter te doen. 

Met een totaal van 31.551.429 stappen (13,023 
km/inwoner) kaapte Bever de overwinning weg en  
sleepte daarmee de titel ‘Actiefste gemeente  
van Vlaanderen’ in de wacht. Bever versloeg 

de gemeenten Halen (6,410 km/inwoner) en 
Meeuwen-Gruitrode (5,469 km/inwoner) die 
in Vlaanderen respectievelijk tweede en derde  
eindigden. 

 
De voormalige regionale kampioen Zemst liet 

zich ook dit jaar van zijn sportiefste kant zien. De 
Zemstenaars zetten samen 95.135.714 stappen, een 
indrukwekkend resultaat en meteen ook het hoogste 
aantal stappen van heel Vlaanderen!

De gemeente Bever ontving een prijs van 2.000 
euro, geschonken door VIGeZ en de Vlaamse 
Logo’s, waarmee ze initiatieven kan opzetten om de 
gezondheid van haar inwoners te bevorderen. Logo 
Zenneland en RINGtv deelden samen ook regionale 
prijzen uit:

• De prijs voor de warmste actie ging naar 
Hilde De Coster uit Merchtem. Zij gebruikte de 
10.000-stappenclash als fysieke voorbereiding voor 
haar wandel- en fietstocht voor Think Pink.

• De prijs voor de origineelste actie werd verkozen 
via facebook. De winkelactie van Affligem waarbij 
lokale handelaars mensen aanzetten om kleine 
boodschappen te voet of met de fiets te doen, sprak 
het meest aan.

• Zemst viel naast het meeste aantal actieve 
deelnemers en dus de meeste stappen ook 
in de prijzen voor de beste communicatie en 
aanmoediging naar de inwoners via sociale media.

www.10000stappen.be

 
“Zo’n CO2-meter in de klas, dat maakt toch 
een verschil!” is de feedback die we steeds 
krijgen wanneer leerkrachten de CO2-meter 
ontlenen in het kader van projecten zoals 
‘Lekker Fris’ en ‘Air@School’. “Eenvoudig 
en efficiënt” wordt ook vaak geopperd. 
Beide projecten maken leerkracht en leer-
lingen bewust van het belang van gezonde  
binnenlucht in de klas, vaak met een lang-
durig effect, zelfs zonder de hulp van  
CO2-meter.

www.lekkerfris.be

CO2-meters in de klas

Geestelijke gezondheidsrally

De Vlaamse Logo’s, VIGeZ en VVSG nodigden de lokale besturen uit  
om hun aanpak van een lokaal gezondheidsbeleid te optimaliseren tijdens de 
masterclass: ‘Steek meer vakmanschap in je lokaal gezondheidsbeleid’. De 
masterclass was een combinatie van theorie en praktijk. In de Vlaams-Brabantse 
sessie telden we een 30-tal aanwezigen. We nodigden de experten Prof. Ellen 
Vanwayenberg uit (‘Basisprincipes lokaal gezondheidsbeleid’) en David Guy 
van het bureau Mint (‘Extra funding, hoe doe je dat?’). Machelen, Balen, 
Merksplas en Wilrijk stelden lokale succesverhalen voor. 

       www.gezondegemeente.be

In 2016 werd de week van de valpreventie voor   
de vijfde keer georganiseerd, met bijzondere aandacht   
voor het gevaar van slaapmedicatie. De campagne droeg de slogan:  
‘Van slaappillen kan je vallen’. 

Voor Logo Zenneland betekent dit jaarlijks een ’valpreventiepiek’, een 
komen en gaan van woonzorgcentra, OCMW’s, lokale dienstencentra, … 
We ontlenen talrijke ondersteuningsmiddelen zodat lokaal volop kan worden 
ingezet op valpreventie. In onze regio namen een 60-tal organisaties deel aan 
de themaweek. Ze leerden onze senioren hoe ze zich kunnen beschermen tegen 
mogelijke valpartijen. Via het BAF (Brabants Apothekers Forum) werden ook 
een 300-tal apothekers gemobiliseerd om de themaweek te promoten.

www.valpreventie.be

Sensibiliseren en informeren in spelvorm. Het is een ideale formule. Onze 
geestelijke gezondheidsrally is een populaire 10-stappen-denk-en-doe-kwis 
die je onbemand kan zetten op haast elk evenement. De uitgebreide versie, 
waar elke halte wel bemand wordt door een (hulp)organisatie en opdrachten  
creatief worden uitgewerkt, is simpelweg subliem. Samen met een 10-tal 
organisaties hebben we zo geestelijke gezondheid op de kaart gezet in Asse. 
Een opsteker voor bezoekers en organisatoren!

www.fitinjehoofd.be

RINGtv bleek in meerdere projecten een waardevolle partner. Voor de 
10.000-stappenclash tussen gemeenten bracht RINGtv de uitdagingen  
tussen de deelnemers in beeld. De resultaten waren dan ook schitterend: onze 
regio telde de meeste deelnemers in Vlaanderen en sleepte meteen ook alle  
prijzen in de wacht. 

www.ringtv.be

Zieke prins Laurent

Compagnon de route: RINGtv 10.000 stappen per dag. Waarom deelnemen?

 
Tijdens onze actie ‘Dikkedarmkanker? 
De Pot op!’ regelden we een verrassings- 
optreden met Prins Laurent in de  
hoofdrol. Toen de zenuwen stilaan 
gespannen raakten en we het protocol 
een laatste keer bekeken,  kregen we 
het bericht dat Prins Laurent door ziekte 
niet op onze afspraak kon zijn...  
 
We houden een mogelijke goed- 
maker in beraad!

Voldoende bewegen blijkt voor velen niet van-
zelfsprekend. 60% van de Vlaamse volwassenen 
beweegt onvoldoende voor een goede gezondheid. 
Elke dag 10.000 stappen zetten (of 8.000 stappen 
voor 65-plussers) is een eenvoudige manier om 
meer te bewegen. Elke stap telt!

De 10.000-stappencompetitie is een leuke manier 
om te bewegen en het samenhorigheidsgevoel in je 
gemeente te verhogen. Het concept is simpel! De 
gemeente die na één maand de meeste stappen heeft 
gezet per inwoner, is de grote winnaar en mag zich 
bijgevolg de actiefste gemeente van Vlaanderen 
noemen. 



Een burn-out bij kinderen en jongeren... 
Helaas komt het steeds vaker voor dat ze 
totaal opgebrand raken. Onderzoek heeft uit-
gewezen dat één op de drie kinderen lijdt 
aan angst en stress. 10% kampt met ernstige 
vermoeidheidsklachten. Pestgedrag op school 
daalt, maar verdient blijvende aandacht. Een  
beperkte groep jongeren ondergaat op een 
intensieve manier cyberpesterijen. Dat gaat 
nog altijd over 5.700 tot 9.600 leerlingen. Zij 
lopen het risico ernstige schade op te lopen. 

Het is cijfermateriaal dat ons motiveert om te 
blijven werken aan de mentale veerkracht van 
jongeren op basis van de NokNok-methodiek. 
Samen met Huis van het Kind Pajottenland, 
de preventiewerker Tabak, Alcohol en Drugs, 
het Jeugd Adviescentrum, jeugdconsulenten 
en Pavok organiseerden we het grote Pajotse  

kussengevecht op de markt van Lennik. 
Tijdens dit evenement konden jongeren en 
hun ouders naast de arena ook terecht bij  
hulporganisaties voor meer informatie of 
hulpvragen. Aansluitend was er een infoavond 
voor ouders: ‘Gevoelens bij jongeren’. 

Wil je een actie naar jongeren organiseren? 
Contacteer lien@logozenneland.be 

www.logozenneland.be/noknok

NokNok...
Kom eens bij ons kloppen

De 10.000-stappenclash,  
Onze gemeenten schitterden! 

Logo Zenneland geeft het hele jaar door 
interactieve workshops en infosessies over 
het thema Gezond Wonen, ook op maat 
van kwetsbare groepen. Emilie De Witte, 
medisch milieukundige bij Logo Zenneland 
is enthousiast: “Bij kwetsbare doelgroepen 
is het belangrijk dat je de informatie op 
een toegankelijke, en als het kan ludieke, 
manier brengt. Dat deed ik voor de thema’s 
‘Ventileren en verluchten’, ‘Vocht en  
schimmel’, ‘CO’, ‘Gezond gebruik van 
huishoudproducten’ in de gemeenten 
Londerzeel, Vilvoorde en Drogenbos.” En 
dat deed ze o.a. met een kwis. Hoeveel 
weet jij over het belang van gezond binnen- 
milieu? Test nu je kennis! 

• Voor Bever, de eindwinnaar van deze wedstrijd was dit de eerste 
deelname en onmiddellijk een schot in de roos. Personeel, bevolking, 
scholen, ouders,… werden massaal gemobiliseerd, en met succes!  
Samen zetten ze 31.551429 stappen en zo overwonnen ze alle Vlaamse 
gemeenten. 

• Er woedde een hevige strijd tussen Zemst, 
Affligem en Merchtem. Uiteindelijk behaalde Affligem  
regionaal de tweede plaats, Merchtem een fantastische 
derde plaats en Zemst de vierde plaats. Maar in  
absolute cijfers won de gemeente Zemst met de meest 
actieve deelnemers van ALLE Vlaamse gemeenten.

• Ternat, ook een nieuwkomer in de rij, zette zijn 
beste beentje voor. Zij daagden de andere TARL 
gemeenten uit (Affligem, Roosdaal en Liedekerke). 
Samen hebben ze tegen elkaar gefietst, gezwommen, 
gelopen en gestapt. Ternat behaalt een mooie vijfde 
plaats! Proficiat!

• In Lennik leidde de sportdienst de stappenclash. 
Het voltallige gemeentebestuur volgde graag! Zelfs 
het schepencollege werd ‘al stappend’ gehouden. Dat 
is het goede voorbeeld geven! Zij behalen de zesde 
plaats.

• In de vorige editie had de gemeente Herne twee deelnemers.  
Dit jaar deden er 58 mensen mee. Wat een sprong vooruit en een groot  
engagement van het gemeentepersoneel! Proficiat met de zevende plaats.

• Kapelle-op-den-Bos heeft ook inspanningen geleverd. Zij gaan 
van tien deelnemers naar 95 deelnemers. En van iets meer dan 

twee miljoen stappen naar bijna 26 miljoen stappen. Samenwerken  
met verschillende diensten, organisaties en wandelclubs 
heeft hier vruchten afgeworpen. Proficiat met een wel- 
verdiende achtste plaats.

• De sportregio Pajottenland (Affligem, 
Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, 
Liedekerke, Pepingen, Roosdaal en Ternat) 
heeft zijn schouders gezet onder de kalender 
voor minder mobiele mensen om meer te  
bewegen. De OCMW’s en de Landelijke Thuiszorg 
werkten dit mee uit. Mede door deze actie behaalden 
de gemeenten Pepingen, Galmaarden, Gooik, 
Roosdaal en Liedekerke een mooie plaats in het 
eindklassement. Proficiat voor jullie inzet!

• Vilvoorde heeft ingezet op het wijkgezondheids- 
centrum en de woonzorgcentra. Personeel en bewoners 
mét rollator, stapten samen iets meer dan vier miljoen 
stappen bij elkaar. Het rollatorparcours en rollator- 
dansen waren voltreffers! Super!

• Kraainem had een moeilijke start, maar dankzij 
de inspanningen van het gemeenschapscentrum ‘De 

Lijsterbes’ behaalden ze een mooie score. Proficiat!
• Beersel sluit het rijtje af met een lightversie van de stappenclash. Geen 

nood! Wie mee stapte heeft dit dan toch al gehad!
• Uiteindelijk stapten acht gemeenten in onze regio zich in de top 15 

van deze Vlaamse wedstrijd. Regio Zenneland wordt daardoor met grote 
voorsprong de actiefste regio in Vlaanderen. 

Gezond 
Wonen 

kwis
Waar is de kwaliteit van de lucht 
meestal het best?
A. Binnen
B. Buiten
De was binnen drogen…
A. Is ok, maar verlucht indien  
mogelijk de kamer waar je  
de was droogde tijdens het  
drogen en zeker daarna.
B. Is geen enkel probleem
C. Doe je beter niet, want het is 
slecht voor je luchtwegen
Asbest
A. Moet altijd verwijderd worden
B. Moet enkel verwijderd worden 
door een gespecialiseerde firma 
als het in slechte staat is of als het 
een niet-hechtgebonden asbest-
toepassing is.
Waarmee mag je schimmels 
zeker niet verwijderen?
A. Met een allesreiniger of  
soda-oplossing
B. Met een verdunde chloor- 
oplossing
C. Met javel vermengd met andere 
producten
Het eerste wat iedereen kan 
doen bij de vaststelling van CO 
in de kamer is alle 
ramen en deuren sluiten.
A. juist
B. fout 
Gele vlammen zijn steeds een 
signaal van slechte verbranding 
en kunnen dus een signaal zijn 
voor een mogelijke CO-vergif-
tiging.
A. juist 
B. fout
Wanneer er veel CO in de lucht 
is kan je dat ruiken.
A. juist
B. fout 
Ventileren doe je best:
A. niet
B. 24u/24u
C. een kwartiertje per dag
Huisstofmijten houden van:
A. Droogte, licht, warmte
B. Vochtig, koude, licht
C. Vochtig, donker, warm
Per dag komt er door de ademhal-
ing van bewoners, door wassen, 
strijken, veel vocht vrij in een won-
ing. Hoeveel?
A. 5 liter
B. 10 liter
C. 15 liter
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Help! Hoe voelen kinderen zich en hoe denken ze over naar 
school gaan, vrije tijd, pesten, zakgeld, nachtrust, 
computers, internet, tv, games, gsm, frisdranken, 
snoep, fruit, tabak en alcohol,… 
Wat zijn hun gewoonten, maar vooral: zijn ze gelukkig?
Een bevraging van de kinderen uit het vierde, vijfde 
en zesde leerjaar over hun voelen, doen en denken op 
vlak van welzijn en gezondheid werd op touw gezet. 
Marijn Wambacq, lokale preventiewerker voor de 
faciliteitengemeenten was de drijvende kracht achter dit 
initiatief. In samenwerking met de andere preventiewerkers, 
de Vlaams-Brabantse Logo’s en de CLB’s motiveerden we 
69 scholen om deel te nemen.  5.091 kinderen uit 284 klassen 
vulden een lijst in met 51 vragen. De deelnemende scholen
kwamen uit 15 verschillende gemeenten. Uit onze regio waren
dat Ternat, Roosdaal, Vilvoorde, Wemmel, Kraainem, Wezembeek-
Oppem, Drogenbos en Linkebeek.
 

Ik moet 
gelukkig 

zijn!

Bevraging bij meer dan  
5.000 Vlaams-Brabantse  
leerlingen in het  
basisonderwijs

Dingen die we zien bij jongeren die zich ongelukkiger noemen:
• Gepest worden 
• Zich vaak vervelen 
• Meer dan een uur per dag met huiswerk bezig zijn 
• Minder dan 8 uur slapen 
• Drie uur of meer per dag achter de computer zitten 
• (Bijna) nooit vers fruit eten 
• Van plan zijn om later te roken 

Dingen die we zien bij jongeren die zich gelukkig noemen:
• Veel vrienden/vriendinnen hebben 
• Met problemen terecht kunnen bij veel mensen 
• Op de eerste plaats terecht kunnen bij mama en papa 
• Op de tweede plaats terecht kunnen bij vriend/vriendin 
• Op de derde plaats terecht kunnen bij juf/meester 
• Graag naar school gaan 
• De meester/juf leuk vinden 
• Pc en tv-controle door ouders 

 
Iedereen heeft thuis een computer/tablet met internet (95%). 
48% heeft (soms) een computer/tablet op de slaapkamer. 
92% speelt spelletjes op de computer/tablet. 27% gebruikt 
sociale media. 60% heeft een eigen e-mailadres.

95%

 
In 89% van de gevallen weten de ouders waar de kinderen 
op de pc/tablet mee bezig zijn.

89% 

  
73% kijkt (bijna) elke dag tv. 34% heeft een tv op de slaap-
kamer. 19% kijkt 3 uur of meer per dag. 93% van de ouders 
weten naar welke programma’s. 

 
66% eet (bijna) elke dag vers fruit. 5% eet elke dag chips.

 
1% heeft de intentie later te roken, 9% misschien.

“BEDANKT VOOR DE 
ORGANISATIE VAN DE 

RONDE TAFEL, HET WAS ECHT 
INTERESSANT!”

LIESBETH DEVREKER, 
ALGEMEEN COÖRDINATOR 

ARTSENKRING HALLE EN 
OMGEVING VZW

“WIJ ZIJN NU VOLOP GESTART MET DE 
VACCINATIE VAN ASIELKINDEREN IN ONZE 
SCHOLEN EN IN HET ASIELCENTRUM. 
JULLIE WEBSITE KWAM ERG VAN PAS: DE 
INFORMATIE IS ZEER OVERZICHTELIJK 
EN BRUIKBAAR OM IEDEREEN VAN HET 
TEAM TE INFORMEREN.”

RIA SANDERS, DIRECTRICE CLB HALLE
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75% van de kinderen geeft zichzelf een acht of meer op 
geluk. 8,4% geeft zichzelf een 5 of minder. Het gaat hier toch 
om 427 kinderen die zich minder gelukkig voelden... 

Een paar cijfers

75% 

 
85% heeft veel vrienden, 50% wordt nooit gepest. 85% 

  
86% kan bij mama/papa terecht met problemen, ook 
vriend/vriendin en juf/meester worden vaak aangevinkt. 3% 
kan bij niemand terecht, gemiddeld kan men terecht bij 2,7  
personen. 

86% 

78%  
78% gaat graag of heel graag naar school. 91% spendeert 
minder dan een uur per dag aan huiswerk.

 
71% verveelt zich niet dikwijls. 71% 

Vaccinatie van  
asielzoekers

73% 

66% 

1% 

2016 was het jaar waarin de grote toestroom  
asielzoekers het nieuws beheerste. De plotse stijging 
van het aantal asielzoekers in ons land maakte 
het verplicht vaccineren van al deze personen niet  
evident. Vandaag worden vluchtelingen bij aankomst 
in België gevaccineerd, maar de periode tot die 
beslissing van kracht was, moest op een efficiënte 
manier overbrugd worden. De nood aan duidelijkheid 
bij vaccinatoren en opvangcentra- en organisaties over 
wie welke verantwoordelijkheden op zich zou nemen 
was dan ook erg groot.

De Vlaamse Logo’s kregen van de Vlaamse over-
heid de opdracht om regionale overlegtafels  te  
organiseren voor zowel de vaccinatoren (CLB’s,  
artsen) als de opvangcentra (Rode Kruis,  lokale 
opvanginitiatieven). Een uitdaging om onze partners 
samen te brengen in een geheel andere con-
text, met een acuut probleem voor ogen. Het  
doel van dit overleg was tweeërlei: duidelijke  
afspraken maken voor efficiënte regionale  
vaccinatie en registratie en bijkomende noden en  
mogelijke knelpunten doorgeven aan de Vlaamse  
overheid.

Twee drukbezochte overlegtafels gingen door op 
1 en 4 februari 2016 (in Halle en in Vilvoorde) en 
leidden tot meer eensgezindheid, een beter gestruc-
tureerde aanpak, regionale uitwisseling van info en 

werkmethodes en een lijst aanbevelingen voor onze 
regio en de Vlaamse overheid. Het verslag en alle 
ondersteunende documenten werden gebundeld op 
onze website zodat alles vlot toegankelijk werd voor 
de mensen op het terrein. 

 www.logozenneland.be/vaccinatie-asielzoekers



In onze ambitie om alle mensen te informeren 
over gezonde keuzes besteden we extra zorg aan 
kwetsbare groepen. Logo Zenneland werkt hiervoor 
samen met organisaties die zich richten tot deze doel-
groep:  Vereniging waar armen het woord nemen, 
RISO, Centrum voor Basiseducatie, OCMW’s, 
wijkgezondheidscentra, sociale diensten van lokale  
besturen, buurtwerkingen, sociale partners,  sociale 
economie,... ze zetten zich dagelijks in voor gelijke 
gezondheidskansen. 

Rond 17 oktober worden vaak lokale initiatieven 
op touw gezet om de strijd tegen armoede onder 
de aandacht te brengen. In onze poging om over 
gezondheid te praten met deze kwetsbare mensen, 
spelen we samen met initiatiefnemers graag in op 
dergelijke acties.

In Roosdaal werd voor het eerst een weggeef-
beurs georganiseerd, een aangenaam treffen in 
het cc Koetshuis in Strijtem waar een 400-tal 
inwoners van Roosdaal langskwamen om huis-
raad weg te geven en te ontvangen. De gemeente 
deelde er gratis fruit uit en Logo Zenneland orga- 
niseerde een winkelkarrenkwis die demonstreerde 
dat gezond eten niet per sé duur(der) is.  Bezoekers 
kregen ook uitleg over het suikergehalte in voeding. 

“Geen suikers eten is nagenoeg onmogelijk, tenzij 
je alles zelf klaarmaakt. In bijna alle kant-en-klare  
producten, zitten suikers verwerkt. Een goed begin 
van een gezond dieet zou kunnen zijn om producten 
te mijden die teveel suikers bevatten. Vaak zijn dat 
producten die niet direct nodig zijn en niet passen 
binnen een gezond en gevarieerd voedingspatroon”, 
verduidelijkt Fabienne Minner, verantwoordelijke 
voor gezondheidsbevordering bij kansengroepen bij 
Logo Zenneland. De bezoekers kregen eenvoudige 
richtlijnen om bij de volgende boodschappen de 
etiketten wat kritischer te bekijken.

Met educatief materiaal en workshops onder- 
steunde Logo Zenneland ook andere initiatieven in 
onze regio. In Asse organiseerden de scholen en het 
Centrum voor Algemeen Welzijn ‘Broodnodig?!’, 
een themaweek rond armoede en gezondheid  
met workshops, leer- en toonmomenten voor de 
ouders. Aan de inleefweek in Dilbeek namen maar 
liefst 90 gezinnen deel. Ze wilden mensen die in 
armoede leven een hart onder de riem steken én 
de problematiek toegankelijk maken voor ieder-
een. Eén week lang leefden deze gezinnen met 
een budget gelijk aan één week leefloon. Ook 
Halle en Affligem konden we ondersteunen bij de  
sensibilisering naar OCMW-cliënteel. 

Armoede schaadt 
de gezondheid
Logo Zenneland en partners streven naar 
gelijke gezondheidskansen

De impact van een lokaal preventiebeleid is afhankelijk  
van de hechte relaties en de betrokkenheid van verschillende  
partners. Projecten worden vaak gedragen door werkgroepen,  
die bevolkt worden door verschillende organisaties.  
Soms is dat in de vorm van tijdelijke allianties, vaak als lang- 
durige samenwerkingsverbanden. Als netwerkorganisatie 
werkte Logo Zenneland het voorbije jaar samen met maar liefst  
438 organisaties.

Wens jij ook opgenomen te worden in het Logo Zenneland 
netwerk? Contacteer ons: www.logozenneland.be/contact

PAUZE. Als je ‘t mij vraagt... een must!

Huisartsenkringen 

CLB's 

Interne en externe diensten 

Lokale besturen (gemeente en ocmw) 

Mutualiteiten 

Consultiebureaus (kind&gezin) incl Huizen van het Kind 

Ziekenhuizen 

Vereniging van apothekers, tandartsen, kinesisten, diëtisten, ... 

CGG's 

Screeningscentra 

Provincie 

Residentiële Zorg- en Welzijnssector 

Niet-residentiële zorg- en welzijnssector 

Socioculturele verenigingen 

SEL 

Kansarmenorganisaties 

Wijkgezondheidscentra 

Bedrijven 

Hoger onderwijs 

Andere (politie, huisvesting, preventiewerkers, …) 

Wil je  
ver komen,  

ga dan samen.
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“En, hoe gaat met jou?” Wat antwoord je daarop… Eigenlijk moet het ALTIJD lukken, ook 
als het eens niet lukt. Dat wordt immers van je verwacht, toch! Je moet op elk moment tot 
alles in staat zijn, want zo functioneert deze maatschappij optimaal. Vooral doen of alles 
altijd oké is…

Wat als dat niet zo is? Wat als je je diepellendig voelt? Wat als je van de daken wilt 
schreeuwen dat het helemaal niet uitstekend met je gaat? Verschrikte gezichten alom. Je 
wordt gemeden, want misschien is het wel besmettelijk. En we moeten toch altijd vooruit!

Nee, hoor. Dat hoeft helemaal niet. Je mag je best eens ellendig voelen! Je mag gerust 
eens wat mindere dagen hebben. En daarover praat je liefst met iemand die je begrijpt. 
Met iemand die net als jij al ervaren heeft hoe het voelt om toch niet altijd zo sterk te zijn. 
Gewoon met iemand die aanvoelt hoe het is op zulke dagen…

Iedereen heeft van die dagen: je voelt je moe, alles heeft zo weinig zin, jij hebt geen 
zin! Het wordt je gewoon te veel… Dan laat je alles even los en doe je wat rustig aan. 
Je neemt PAUZE. Die is je van harte gegund. Je laat je heerlijk verwennen of je verwent 
jezelf, met een deugddoend kopje thee en een koekje. Je slaapt uit en gaat wandelen, 
joggen. Kortom, je haalt je tekorten in. Het werk loopt immers niet weg en de kinderen 
kunnen wel met je partner of ouders op stap. 

Geregeld een pauze inlassen is een MUST! Zo voorkom je dat je steeds verder 
opbrandt en afglijdt in een put waar je alleen niet meer uit raakt. Doseren is de  
boodschap! En hoe pak je dat aan? Wellicht weet je het zelf wel. Toch kun je er ook met 
die andere of met je huisarts over praten. Doén!

Hil d’Haese 
lid van het dagelijks bestuur LOGO Zenneland

100% = ons totale netwerk



Uit de laatste leerlingenbevraging van de 
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugs- 
problemen (VAD) blijkt dat 80% van de 12- tot 
18-jarigen minstens één keer per week digitale 
spelletjes speelt. Bij de jongens doet 16% dat meer 
dan 14 uur per week, of twee uur per dag.  Het 
maakt deel uit van de dagdagelijkse wereld van 
kinderen. En dus ook van leerkrachten.

Leerkrachten vernamen tijdens onze studiedag 
‘Game Over?!’ wat gamen is, welke soorten games 
bestaan, waarom jongeren (en volwassenen) gamen 
zo geweldig vinden, waarom gamen ook leerrijk 
kan zijn en welke vaardigheden kinderen en jongeren 
er mee kunnen aanscherpen. 89% van de gamende 
jongeren (12-17 jaar) in België ervaart immers 
geen problemen met gamen. Voor hen blijft gamen 
een hobby en ontspanning. Voor een kleine groep  
jongeren kan je wel spreken van problematisch 
gamen. Leerkrachten kregen tips over hoe ze kunnen 
omgaan met leerlingen bij wie ze merken dat gamen 
hen in de problemen brengt. 

Na de plenaire sessie konden leerkrachten een 
workshop naar keuze bijwonen. Vooral de les- 
pakketten ‘Vlucht naar Avatar’ (lager onderwijs) 
en ‘Play Pauze Stop’ (lager onderwijs en eerste 
graad secundair onderwijs) werden na de studiedag 
vaak aangevraagd voor gebruik in de klas. Voor het 
secundair werden vooral extra methodieken rond 
preventie en gamen aangereikt.

De organisatie van de dag zelf en het informeren 
en ondersteunen van de CLB’s en scholen  
gebeurde in samenwerking met de Centra Geestelijke 
Gezondheid en de lokale preventiewerkers. 

www.logozenneland.be/gameover

Game Over?!

‘Bewegen op verwijzing’ (BOV) promoot een gezonde 
leefstijl door mensen met verhoogde gezondheids- 
risico’s die te vaak stilzitten aan het bewegen te  
krijgen. BOV werkt volgens een vast principe: de huis- 
arts verwijst patiënten door naar een BOV-coach. De 
BOV-coach stelt dan samen met de deelnemer een  
beweegplan op maat op. De deelnemer maakt gebruik 
van het beweegaanbod in de buurt. 

De Vlaamse Logo’s kregen de opdracht van de 
Vlaamse overheid om de realisatie van BOV in de verschillende zorgregio’s te begeleiden en te 
coördineren. Op Vlaams niveau is er uiteraard ook een nauwe afstemming met VIGeZ en Domus 
Medica. Natalie Verhelle en Ruth Vyverman, verantwoordelijk voor BOV bij Logo Zenneland , 
gingen in onze regio enthousiast aan de slag. 

“48% van de Vlamingen weegt te veel.  In het kader van het preventieve gezondheidsbeleid 
en de gezondheidsdoelstellingen rond voeding en beweging, pakt Vlaanderen dit aan. Met het 
project ‘Bewegen op verwijzing’ kunnen mensen met een inactieve leefstijl en een verhoogd 
gezondheidsrisico beroep doen op professionele begeleiding na verwijzing door de huisarts,” 
vertelt Natalie. Zorgregio Halle (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw o.l.v. RISO) werd  
in december 2016 één van de eerste zorgregio’s in Vlaanderen waar ‘Bewegen op  
verwijzing’ van start ging. Zorgregio’s Asse (Affligem, Dilbeek, Liedekerke, Merchtem, 
Roosdaal, Ternat o.l.v. Hogeschool Odissee) en Vilvoorde (Kapelle-op-den-Bos, Vilvoorde, 
Wemmel o.l.v. wijkgezondheidscentrum De Vaart) dienden hun dossier net in en zorgregio 
Tervuren/Druivenstreek (Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Zaventem) start zijn dossier op. 
 “We hebben een voorsprong op de rest van Vlaanderen. In de zorgregio Halle is de eerste BOV-
coach (zie foto) van Vlaanderen aan het werk gezet!,” vervolgt Ruth met trots.

www.logozenneland.be/bov

Studiedag gamen voor leerkrachten

WE ZETTEN MENSEN IN BEWEGING

Logo Zenneland bracht in de verschillende zorgregio’s meerdere lokale partners samen - 
zoals lokale besturen en de huisartsenkringen - die binnen hun netwerk weer andere partners  
betrokken zoals de gezondheids- en welzijnszorg, aanbieders van een laagdrempelig  
beweegaanbod, organisaties die kwetsbare groepen bereiken enz. Gemeente-
bestuur, OCMW of lokale vereniging: elke organisatie kon een projectaanvraag 
indienen! Tegen eind 2017 is onze volledige regio mee met het BOV-project.   
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Mensen uit de sociale economie hebben een  
hoger risico op gezondheidsproblemen en dat is 
vaak de oorzaak voor het hoge werkverzuim in 
deze sector. Werken aan de mentale veerkracht 
van medewerkers kan problemen verhinderen of 
verminderen. Je verhoogt het welbevinden van 
de werknemers op de werkvloer met als gevolg 
minder absenteïsme.

In het kader van VLASP (Vlaams Actieplan 
Suïcidepreventie), met de steun van de Provincie  
Vlaams-Brabant en in samenwerking met de 
Vlaams-Brabantse Centra Geestelijke Gezondheid 
en enkele bedrijven (Pluspunt vzw, IN-Z vzw en  

Entiris) organiseerden Logo Zenneland en Logo  
Oost-Brabant begin januari 2016 een studiedag  
‘Hoe kan je de veerkracht van je medewerkers  
vergroten?’ voor bedrijven uit de sociale economie in  
Vlaams-Brabant. 

De opkomst was groot. Maar liefst 80 geïnte- 
resseerden wilden met deze materie aan de slag. 
Er werden tips en methodieken  aangeboden,  
geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Iedereen 
vond de studiedag positief, boeiend en inspirerend.

www.logozenneland.be/ 
welbevindeninsocialeeconomie

Hoe vergroot je de 
veerkracht van je 
medewerkers?
Bedrijven uit de sociale economie 
investeren in mensen 
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STERK IN 
PREVENTIE!

Meer dan 600 huisartsen en andere eerstelijnswerkers bezochten op 15 oktober 2016 
de Huisartsenconferentie van Domus Medica. De Vlaamse Logo’s zetten er preventie op 
de kaart met een ludieke stand die gesmaakt werd door bezoekers. 

Logo Zenneland was goed vertegenwoordigd. Ruth Vyverman en Ellen Van der 
Bauwede begeesterden er de bezoekers samen met collega’s uit andere Logo’s: “We 
waren goed voorbereid en gingen die dag met maar liefst 153 huisartsen in gesprek. 126 
bezoekers - waarvan 116 artsen - vulden onze enquête in en brachten zo de preventie- 
noden van de huisarts in kaart.”

22,1% van de antwoorden kwamen van huisartsen uit Vlaams-Brabant. Bijna de 
helft van de bevraagde huisartsen wenst meer informatie over thema’s zoals gezond-
heidsgevolgen door binnen- en buitenmilieu en over geestelijke gezondheid. Ook 
voor de andere thema’s bleek een betere promotie van het preventieaanbod geen over-
bodige luxe. De huisartsen ontvingen een preventiewijzer, een handig overzichtje met  
preventievoorschriften en –aanbod.

Wil jij ook een preventiewijzer? Contacteer ruth@logozenneland.be. 

De Vlaamse Logo’s ontmoeten 
huisartsen van Vlaanderen en Brussel

De preventiethema’s waar huisartsen vandaag het meeste aandacht voor hebben:
vaccinatie (77%)

gezonde voeding (71,4%) 
bevolkingsonderzoek kanker (71,3%)
beweging (68,3%)
geestelijke gezondheid (50,8%)
alcohol (46%)
valpreventie (25,4%)
drugs (22,2) 
gezondheidsgevolgen door  
binnen- en buitenmilieu (10,3%) 

rookstop (75,4%)

Waarvoor staat MMK? 
En wat kunnen ze voor mij betekenen?
De medisch milieukundigen (MMK) informeren 
sinds 2004 over het thema gezondheid en  
milieu. Ze ondersteunen onder meer gemeentelijke  
ambtenaren en beleidsmakers, huisartsen en lokale 
organisaties met inhoudelijk advies, materialen en 
methodieken over gezondheid en milieu. Inwoners 
van een gemeente kunnen met hun vragen over  
gezondheid en milieu bij hun huisarts of lokale 
ambtenaar, en als nodig, ook bij de medisch  
milieukundige van hun regio terecht.

Alle vragen over de invloed van het binnen- of 
buitenmilieu op de gezondheid worden door 
hen behandeld.  Het is bovendien hun taak om 
knelpunten op het vlak van gezondheid en milieu 
te signaleren. 

Wist je dat je als lokaal bestuur of burger bij Logo 
Zenneland terecht kan voor:
• (wetenschappelijke) informatie over milieu- 
gerelateerde gezondheidsthema’s zoals pesticiden, 
ongedierte, CO, vocht & schimmel, fijn stof, ozon, 
asbest, straling en laagfrequent geluid;
• ondersteuning bij vragen en klachten in relatie 
tot het (lokale) milieu;
• promotiematerialen en workshops over gezond-

heid en milieuthema’s voor lokale besturen en 
ambtenaren, adviesraden, verenigingen, …;
• informatie over (lokale) milieu-incidenten;
• een woningonderzoek naar potentiële gezond-
heidsrisico’s van de woning;
• ondersteuning bij (risico)communicatie.  

De medisch milieukundige bij Logo Zenneland 
is onafhankelijk en onpartijdig en beschikt over 
de nodige expertise om wetenschappelijke infor-
matie over te brengen.

In 2016 werd Emilie De Witte, onze medisch  
milieukundige 23 keer bevraagd door burgers en 
17 keer door professionelen in verband met vragen 
in en rond een woning. Ze behandelde eveneens 
acht vragen in verband met het buitenmilieu. 
Tweemaal was meer uitgebreide ondersteuning 
nodig: een risico inschatting van een milieufactor 
waarover ongerustheid heerste in een buurt en de 
communicatie rond de mogelijke gevolgen ervan 
voor de gezondheid. 

www.gezondheidenmilieu.be 

Welke planten zijn giftig en welke niet? Voor welke 
beestjes pas je op? En wat doe je als het te warm 
wordt op kamp? Gelukkig moest de leiding van  
enkele jeugdbewegingen uit Ternat niet uittesten wat 
de gevolgen van contact met reuzeberenklauw zijn. 
Een leuke kwis leerde hen welke planten je best mijdt 
en hoe je reuzenberenklauwbrandwonden verzorgt.

Parken, weilanden, tuinen en bosrijke gebieden zijn 
de plaatsen bij uitstek om een teek tegen het lijf 
te lopen. Kampplaatsen en kamptrips bieden met  
andere woorden een verhoogd risico. De leiding 
kreeg richtlijnen over het verwijderen van een teek 
en hoe je een tekenbeet verzorgt. Ook de gevaren 
van ozon en hitte werden besproken. Hoe herken je 
een zonnesteek of hitteslag? Hoe kan je risico’s best  
vermijden? Via duidelijke steekkaarten kan de info 
ook meegenomen worden op kamp als geheugen- 
steuntje.

Ben jij jeugdconsulent en wil je in jouw gemeente 
een infosessie organiseren voor je jeugdbewegingen? 

Contacteer emilie@logozenneland.be
www.logozenneland.be/gezondekamptips

TEEKITEASY!
Gezonde kamptips



Hoe lekker en gezond ook, met een fruitmand alleen krijg je geen fitte 
medewerkers. In samenwerking met interne en externe diensten voor preventie en  
bescherming op het werk hielp Logo Zenneland het voorbije jaar bij heel wat  
gezondheidsinitiatieven op het werk.  We stonden vaak naast de initiatiefnemers 
bij de creatie van een gezondheidsbeleid om werknemers aan een gezondere 
levensstijl te helpen. Thema’s varieerden van gezonder eten tot meer bewegen en 
rookstopprogramma’s... en de vraag naar methodieken om de mentale veerkracht 
van de werknemers te vergroten is groot. 

“Stress en burn-out zijn belangrijke gezondheidsproblemen. Ongeveer 1 op 10  
bezoeken aan de huisarts heeft te maken met stress. Naar schatting heeft zo’n 30% 
van de psychische klachten waarvoor mensen hulp zoeken te maken met stress. 
Deze spanningsklachten veroorzaken ruim een derde van de afwezigheidsdagen 
door ziekte. En dat weten werkgevers intussen ook,” aldus Ellen Van der Bauwede, 
verantwoordelijke voor bedrijven bij Logo Zenneland. Volgens Securex (2014) 
zou stress 64% van alle werknemers raken! Wanneer men niet meer met zijn 
stress kan omgaan, ontstaan fysieke en psychische gezondheidsklachten. De  
initiatieven benadrukken allemaal het preventieve aspect dat leidt tot het  
maken van individuele, gezonde keuzes.

Dieter Deplancke, inhoudelijk coördinator Logo Zenneland vervolgt: “Een goede 
gezondheid gaat verder dan de afwezigheid van ziekte alleen, het is een toestand 
van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn. Een goede gezondheidstoestand  
zal ook leiden tot een verhoogde levenskwaliteit. En dat is uiteindelijk onze 
doelstelling, een betere levenskwaliteit voor iedereen.”  

Bij de ondersteuning van bedrijven om tot een gezondheidsbeleid te komen, 
maakt Logo Zenneland gebruik van de methodieken ‘Gezond werken’ en ‘Jobfit’ 
van VIGeZ. Voor specifieke acties worden de Vlaamse gezondheidscampagnes 
gebruikt. “Met Brouwerij Palm in Steenhuffel stelden we een gezondheidsbeleid 
samen dat de gezondheidsdoelstellingen verwoordde tot 2020. Bij Exxon Mobil 
maakten we promotie voor het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker en 
werden de eerste stappen gezet in het vervolledigen van een preventieprogramma 
voor de komende jaren. Bij DHL en brouwerij Lindemans stapten ze de wereld 
rond met de 10.000-stappenwedstrijd. Colruyt helpt werknemers aan om in groep 
te stoppen met roken. Voor KBC werkten we mee aan een uitgebreid welzijnsbeleid 
voor zowel personeel van de hoofdkantoren als regiokantoren”, aldus Ellen. 
“Werken met bedrijven is heel dankbaar, omdat je zeer snel de reacties en impact 
bij de werknemers opmerkt. Werken rond gezondheid is niet alleen goed voor het 
individu, maar voor de gehele bedrijfscultuur.” 

www.gezondwerken.be
www.jobfit.be

Gezonde keuzes maken, 
dat leer je

De methodiek van gezondheidsbevordering  
sijpelde Vlaanderen binnen op het einde van de 
jaren 80. In 1992 behoorde Vlaanderen tot de eerste 
landen die met subsidies van Europa en de steun 
van de Wereldgezondheidsorganisatie een methodiek 
‘gezonde school’ ontwikkelden. Met deze methodiek 
leer je beleidsmatig gezondheid en preventie een 
plaats te geven in de school. Zo maak je kinderen 
bewust van mogelijke gezonde keuzes die leiden tot 
positieve resultaten.

De verschillende onderwijskoepels hebben gezond-
heidsbevordering een plaats gegeven in hun werking. 
En lokaal zijn er heel wat directies en leerkrachten 
die met hun klas en school verschillende gezond-
heidsthema’s behandelen. Ook in 2016 kregen we 
meer dan 100 aanvragen van scholen en leerkrachten 
om met onze materialen aan de slag te gaan. De top 
5 van materialen in 2016 waren: ‘WATERPAS’,  
elektrokoffers (van verschillende thema’s), 
CO2-meters in het kader van ‘Lekker Fris’ en  
‘Air@School’, de voedingsdriehoek en de 
‘Proefkampioen’. Meerdere scholen organiseren  
bovendien preventiedagen waar workshops rond 
voeding, beweging, tabak en geestelijke gezondheid 
erg populair zijn. Via de hulpverleningscarrousel 
leren jongeren de verschillende hulpverlenings- 
organisaties kennen waar ze terecht kunnen met  
vragen. De boekenwijzer ‘hulp KOMt van PAS’ 
biedt hen een blijvend geheugensteuntje.

www.gezondeschool.be
Aanbod van materialen voor scholen vind je op 

www.logozenneland.be/projecten/op-school/all

Gezonde 
School

Woordzoekertje...
Logo Zenneland 
helpt bedrijven 
bij uitwerken 
van een 
gezondheidsbeleid

Gezond 
aan het werk
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E Z M E S O N I V E A U G E H

E E O E I T A I L L A P N E P

P H R R T R A J E C T O A A L

O L H S G E E K S W E L T L O

S O T I T C R I E I T I O D E

I Z L N N E O M T H E G A A R

T O A D K T L N L N O A D E N

I R E M A K E I T C E L F E R

O G H D H V T G J I M M D A A

N Z E R E E E N R N N S E E T

P O A R R R A I T A S U L D R

A N P A I O G M O Z T Z U E N

P E C C N E L I A N D I O M V

E Y H O O N E T W E R K E N R

R T P I L O T R A N S I T I E

DEMENTIE
EERSTELIJNSZONE
EHEALTH
HAK
HEALTHLITERACY
INTEGRATIE
LMN
LOGO
MESONIVEAU
NETWERKEN
PALLIATIE
PATIENTGERICHT
PILOT
POSITIONPAPER
PREVENTIE
REFLECTIEKAMER
SEL
STAKEHOLDER
TIMING
TRAJECT
TRANSITIE
ZORGCONTINUUM
ZORGZONE

Als je alle woorden doorstreept hebt (horizontaal, verticaal, diagonaal en ook  
achterstevoren), kan je met de overblijvende letters zien wat ik heb geleerd uit  
de eerstelijnsconferentie. Veel plezier!
Gerlinde



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De gezonde keuze  
wordt de makkelijke keuzeWist je 

dat?
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... Lien de inleefweek tijdens de week van de armoede in
Dilbeek ‘overleefd’ heeft?... De gemiddelde leeftijd bij Logo Zenneland eind 2016,
43,55556 jaar was?... Ons kleine kantoortje wekelijks een schoonmaakbeurt
krijgt van An, onze enthousiaste poetsvrouw?... Ruth winter- en avondwandelingen organiseert in
eigen dorp?... We in alle bureaus, aan elk elektrisch apparaat, aan
elke muur ons oor te luister hebben gelegd om te 
achterhalen waar dat rare geluid toch vandaan
kwam… bleek het onze kersverse moeder Emilie te
zijn die tussendoor afkolfde…... Logo Zenneland in 2019 al 20 jaar bestaat?... Marie-Christine vaak in het weekend met de paarden
op uitstap gaat?... Onze achterbuur Annick over Logo Zenneland waakt?

 We krijgen steevast een telefoon wanneer er nog laat
 een lichtje brandt.... We een zonneterrasje hebben boven? Jammer 

genoeg wel voor een beperkt aantal personen...... Gerlinde wel eens een stapje in de wereld wil zetten
met Nick Cave?... We een vrij bureau hebben (voor als je die van jou
eens beu bent)!... Emilie een elektrische fiets heeft gekocht om het
woonwerktraject per fiets te maken?... Ruth met alles wat ze vindt in haar tuin wel iets lekkers
kan klaarmaken?... Logo Zenneland op wandelafstand (7 minuten) van het
treinstation ligt?... Dieter als enige man bij Logo Zenneland letterlijk zijn
mannetje moet staan?... We onze eigen Tournée Minérale hielden, maar met
andere uitdagingen aangezien we haast geen alcohol
drinken?... We bij Fabienne het afgesproken tijdstip voor de 
zekerheid een half uurtje vervroegen?... We zelfs een liedje hadden geschreven voor de actie
rond dikkedarmkanker op de melodie van: “er was een
vogelken en da vogelken kon ni ka…”... Natalie in 2016 40 kilometer gestapt heeft voor 
‘Kom op tegen kanker’ naar Halle met de Rolmopsen?... Ellen soms niet meer bij komt van het lachen?

Net voor het jaareinde vond de gezondheids- 
conferentie Preventie plaats. De gezondheids-
doelstellingen rond Voeding en Beweging en rond 
Tabak, Alcohol en Drugs werden geactualiseerd, 
de inhoud werd afgetoetst en de engagementen 
werden gestimuleerd. 

Dit leidde tot de nieuwe doelstelling: 
In 2025 leeft de Vlaming gezonder door gezond 
te eten, zittend gedrag te mijden, voldoende 
te bewegen, gezonder met alcohol om te gaan 
en tabak en drugs af te zweren. Dat is voor alle 
beleidsdomeinen de overkoepelende gezondheids-
doelstelling die op de Gezondheidsconferentie 
werd vastgelegd. Hiervoor worden gezamenlijke 
subdoelstellingen opgemaakt die betrekking hebben 
op de leefwereld van alle Vlamingen: het gezin, vrije 
tijd, de school, de werkvloer, de zorg- en welzijns-
sector en de buurt. In 2025 is de gezonde keuze de 
makkelijke keuze.
De reeds vrijgegeven omgevingsanalyse toonde al 
dat de evolutie van de gezondheid van de Vlaming 
een genuanceerd gegeven is. Positief is de evolutie 
op vlak van tabak, alcohol en drugs: daar hebben 
we gezondheidswinst geboekt. Het aantal rokers 
neemt af, jongeren drinken minder alcohol en 
meer volwassenen houden zich aan de richtlijn die 
in onze doelstelling is opgenomen. Bij cannabis 
zien we een gemengd beeld: volwassenen blowen 
minder, maar bij jongeren neemt het laatstejaars-
gebruik toe. Ook bingedrinken blijft een aandachts- 
punt.

Het aantal adolescenten en volwassenen dat de 
aanbeveling haalde voor fysieke activiteit steeg 
en het aantal Vlamingen met een sedentaire leef- 
stijl daalde. Toch blijft de schermtijd bij jongens 
en meisjes stijgen.

De Vlaming drinkt wel voldoende water, maar laat 
een daling optekenen van de inname van melk- 
producten en calciumverrijkte sojaproducten. 
Voor groenten en fruit was er geen éénduidige 
trend af te leiden omwille van genderverschillen 
en verschillen over leeftijdsgroepen. Bij kleuters is 
dan weer wel een positieve stijging van de inname 
van groenten en fruit waar te nemen.

Minder goed nieuws is dat het percentage volwas-
senen met een gezond gewicht daalde en ondanks 
de ambitie om borstvoeding te bevorderen, stag-
neerde het percentage moeders dat hiermee startte.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin: “Het formuleren van 
gezondheidsdoestellingen is een krachtig instru-
ment voor het beleid om prioriteiten te stellen 
en tegelijk een breed maatschappelijk engage-
ment te verkrijgen. Gezondheidsdoelstellingen 
worden niet enkel goedgekeurd door het Vlaamse  
parlement en de Vlaamse regering, we rekenen 
ook de actieve betrokkenheid in alle sectoren van 
de samenleving.”

Voor de nieuwe generatie gezondheidsdoelstel-
lingen wordt een selectie gemaakt. Less is more. 
Er worden gezondheidsdoelstellingen gemaakt 
voor de thema’s voeding, beweging, sedentair ge-
drag en tabak, alcohol en drugs. Uit de omgevings- 
analyse bleek namelijk dat deze thema’s de grootste 

maatschappelijke kost betekenen, maar dat zij 
ook voor de grootste ziektelast zorgen en dat hier 
de meeste gezondheidswinst kon geboekt worden.

Het spreekt voor zich dat er rond andere thema’s 
zoals gokken, gamen, psychoactieve medicatie, 
eetstoornissen, ondervoeding bij ouderen,… 
evenzeer acties zullen worden opgezet of blijven 
lopen.

Health is in all policies
Gezondheid is een zaak van alle beleidsdomeinen en 
vele betrokken partijen. Dat principe werd eerder al 
meegenomen in het gezondheidsbeleid, maar op deze 
conferentie, en in aanloop daar naartoe, werd meer 
dan ooit duidelijk dat we settinggericht moeten te 
werk gaan. Het beleid wil focussen op de plaatsen 
en contexten, waar mensen ‘actief zijn’: werken, 
studeren, plezier maken, wonen,…
In die levensdomeinen staan mensen vaak voor 
de keuze ‘gezond of niet’, maar ze kunnen er ook 
vaak terecht voor hulp en ondersteuning of voor 
een verwijzing in de goede richting. Om een zo 
groot mogelijk draagvlak te krijgen, zal met de 
stakeholders van de verschillende levensdomeinen 
worden samengezeten om te komen tot voldoende 
ambitieuze, maar realistische subdoelstellingen.

De doelstelling: Er is gekozen voor één over-
koepelende gezondheidsdoelstelling: 
“De Vlaming leeft gezonder in 2025”.
Die gezondheidsdoelstelling omvat 3 elementen:
• Tegen 2025 leven we gezonder op vlak 

van gezond eten, sedentair gedrag, 
lichaamsbeweging, tabak, alcohol en drugs.

• Hiervoor voeren we een beleid in 
verschillende levensdomeinen, richten we 
ons rechtstreeks naar de burger en hebben 
we aandacht voor goed bestuur.

• Dit alles leidt tot verbetering van 
verschillende indicatoren bij diverse 
bevolkingsgroepen met aandacht voor 
kwetsbare groepen.

In 2021 komt er een tussentijdse evaluatie 
waardoor kan worden bijgestuurd waar dit nodig 
blijkt.

Doelstellingen in meerdere levensdomeinen
In de loop van de komende maanden zullen  
diverse indicatoren bepaald worden om de  
realisatie van de gezondheidsdoelstelling en  
subdoelstellingen, in volgende levensdomeinen 
te kunnen opvolgen: Gezin, Vrije tijd, Onderwijs, 
Werk, Zorg- en welzijnssector, Lokale gemeen-
schap.

Uitvoeren wat zijn nut bewezen heeft
De Vlaamse Regering verkiest methodes uit te 
voeren die hun nut reeds hebben bewezen, zoals 
Bewegen op Verwijzing en Bedrijfscoaching. Dit 
moet leiden tot tastbare resultaten in de diverse 
levensdomeinen en tot maatschappelijke gezond-
heidswinst.

(Bron: Persbericht Vlaams Agentschap Zorg & 
Gezondheid 17/12/2016)
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We zetten enkele opvallende cijfers op een rijtje.

Logo Zenneland scoort goed tot uitstekend. Onze 
ondersteuning, coaching en advies wordt geap-
precieerd. Enkele cijfers (gemiddelde score in %):  
jouw score voor onze dienstverlening: 86,8%, voor 
onze online communicatie: 84,3%, voor de samen-
werking met onze medewerkers: 87%, voor onze 
uitleen van materialen: 87%.

Uit de lijst van eigenschappen die je passend 
vindt voor Logo Zenneland werden samenwerkend, 
oprecht, kwaliteitsvol, bekwaam toegankelijk en 
intelligent als de beste fit aangeduid. 

Rechtstreeks, persoonlijk contact is onze sterk-
ste manier van communiceren. Voor 57% van 
de respondenten is dit ook de belangrijkste manier 
om op de hoogte te blijven over onze campagnes,  
projecten en nieuwe materialen van Logo  
Zenneland. Maar ook info via email, de website en 
georganiseerd overleg scoren hoog. Stilaan wint 
ook onze aanwezigheid op de sociale media aan 
belang. 

89% neemt contact op met Logo Zenneland 
voor informatie of ondersteuning rond gezondheid  
of preventie. 85% ziet ons als draaischijf voor  
het uitwisselen van info, ervaring en goede  
praktijkvoorbeelden. 93% van onze partners voelt 
zich dadelijk geholpen en kan direct aan de slag na 
coaching van Logo Zenneland. 85% is goed tot zeer 
goed op de hoogte wat Logo Zenneland voor hun 
organisatie kan betekenen. 

88% van onze partners vindt dat we oog hebben  
voor kwetsbare groepen. Toch blijken de metho- 
dieken die voor handen zijn niet altijd ideaal. Het 

blijft belangrijk om in te zetten op het verhogen van 
onze eigen deskundigheid en methodieken op maat 
van deze doelgroep.

We vroegen als slotvraag wat onze verbeter- 
punten en onze sterktes zijn. 

Onze partners zien nog enkele uitdagingen  
voor Logo Zenneland: meer aansluiten bij de  
bedrijfswereld zowel in aanpak als in meertalig 
materiaal, blijvend inzetten op kansengroepen, 
meer profileren van Logo Zenneland, meer over-
leg en ervaringsuitwisseling organiseren tussen  
organisaties of verschillende diensten, goed  
afbakenen tot waar ondersteuning en begeleiding 
mogelijk is en blijvend origineel naar buiten komen.

Onze sterktes zoals ons netwerk ze ziet zijn: 
onze klantgerichtheid, de goede samenwerking, 
onze expertise en coaching van de lokale besturen, 
ons enthousiasme, positivisme en betrokkenheid 
ondanks de grote regio en de diversiteit van  
partners, onze professionaliteit en de communicatie 
via verschillende kanalen. 

Dit was de eerste keer dat we op deze manier 
ons netwerk hebben bevraagd. Naast dit algemeen 
overzicht kregen we per vraag ook nog heel wat 
individuele feedback met suggesties, vragen en 
aandachtspunten. We gaan hier zeker mee aan de 
slag. We zijn uiteraard tevreden met de overwegend 
positieve feedback en het feit dat de waarden en 
dienstverlening die we willen uitdragen ook goed 
overkomen bij onze partners. Maar we leunen niet 
achterover. Onze partners op het terrein zetten zich 
volop in voor gezondheid en wij blijven hen op 
een positieve, professionele en betrokken manier 
informeren, ondersteunen en coachen. 

 
Dat vroegen we aan onze partners. 130 personen gaven feedback.

Enkele resultaten uit onze evaluatie
Van Slecht/Onvoldoende (rood/oranje) naar Goed/Uitstekend (licht-/donkergroen). 
(Grijs = niet van toepassing)

Jouw score voor de uitleen van onze materialen:

Jouw score voor onze dienstverlening: 

Jouw score voor onze medewerkers: 
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