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Wat betekent het om dagelijks te moeten rondkomen met een beperkt 
budget? Dat konden inwoners van Halle-Vilvoorde zelf ervaren tijdens 
de Inleefweek Armoede van 21 tot en met 27 oktober. 

“Als je een goed inkomen hebt, is het niet evident om je voor te stellen hoe het is om 
dagelijks te moeten knokken om de eindjes aan elkaar te knopen,” zegt Nele  
Timmermans van Archeduc. “Daarom slaan we de handen in elkaar voor de  
Inleefweek Armoede Halle-Vilvoorde. Zo willen we mensen die in armoede leven een  
hart onder de riem steken én de problematiek bespreekbaar maken voor iedereen.”

Ruth Vyverman werkt bij Logo  
Zenneland onder andere naar kwetsbare 
groepen: “De gezinnen die deelnamen aan 
de inleefweek kregen elk een scenario met 
onverwachte situaties en uitdagingen. 
Ondanks het beperkte budget toch nog 
gezonde voeding op tafel krijgen was er 
een van. De harde realiteit klopte bij de 
vele deelnemers aan de deur. Armoede is 
geen akkefietje, maar bepaalt grondig je 
keuzes: een gezonde maaltijd of de 
verwarming betalen? Wat zou jij doen?” 

De Inleefweek Armoede werd een unieke 
belevenis die de armoedeproblematiek 
voor velen erg concreet maakte. De 
ervaringen van enkele deelnemers 
werden opgenomen door het Nieuwsblad 
en sociale media zodat ook het grotere 
publiek dit initiatief oppikte. De Inleef-
week Armoede werd georganiseerd door 
het Huis van het kind van Sint-Pieters-
Leeuw, Halle & Ternat, OCMW Ternat, Halle & Sint-Pieters-Leeuw, Gemeente Ternat, 
Stad Halle, CAW/JAC Halle-Vilvoorde, Welzijnszorg, Logo Zenneland en Archeduc.

www.facebook.com/InleefweekArmoede

Logo Zenneland stond mee aan de wieg van 
Oog voor lekkers - vroeger gekend als Tutti 
Frutti - het project dat het eten van fruit en 
groenten en het drinken van melk bij de 
schoolgaande jeugd bevordert. De gekke 
cartoonfiguren Slurp en Slice moedigen 
kinderen aan om op een vaste dag in de 
week samen een lekker stuk fruit of groente 
te eten en een glas melk als tussendoortje te 
nemen. In onze regio namen 81 scholen deel 
aan Oog voor Lekkers. Een mooi resultaat. 

LEVEN MET EEN BEPERKT BUDGET 
TIJDENS DE INLEEFWEEK ARMOEDE

OOG VOOR LEKKERS: OP SCHOOL ÉN THUIS

Oog voor lekkers gaat gepaard met een boeiend  
leerprogramma voor alle leeftijden. In de kleuter-
klas kunnen leerkrachten de smakenkoffer  
Proefkampioen uitproberen. Met dit educatief 
materiaal kunnen kinderen met al hun zintuigen 
kennismaken met nieuwe smaken, geuren en 
texturen. Het Land van 
Calcimus is dan weer een 
boeiend spel dat kinderen de 
voordelen van melk drinken 
bijbrengt. 

Slurp en Slice begeleiden niet alleen kinderen, maar 
ook leerkrachten en ouders doorheen een gezond 
voedingsaanbod. We merken dat leerlingen door 
Oog voor lekkers vaak ook thuis bereid zijn om 
meer nieuwe smaken te proeven. Check zeker de 
website www.oogvoorlekkers.be om de tips voor 
een gezond voedingsaanbod thuis toe te passen!

www.oogvoorlekkers.be
www.facebook.com/oogvoorlekkers
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Logo Zenneland telt vier regio’s waar 
Bewegen Op Verwijzing (BOV) werd 
opgestart. Het aanbod BOV kreeg in onze 
regio zeer snel vorm, niet in het minst door 
het enthousiasme van Ruth Vyverman en 
Natalie Verhelle die de taak kregen om BOV 
in onze regio te activeren. Zij begeleidden 
elke zorgregio om mensen in te lichten over 
dit project, hen samen te brengen en een 
dossier in te dienen zodat hun inwoners 
van Bewegen Op Verwijzing gebruik 
kunnen maken. Samen activeerden ze 20 
gemeenten om zich samen met de 
artsenkring, scholen, wijkgezondheids-
centra en verschillende bewegingscentra in 
te zetten om ook de kwetsbare mensen in 
onze samenleving naar een gezond 
beweegaanbod te leiden. In de Zennevallei 
zijn intussen 8 beweegcoaches actief. 
 
• 40 eerstelijnszones in Vlaanderen hebben 

een project Bewegen Op Verwijzing;
• Bij 18 van de 40 BOV-dossiers zijn alle 

gemeenten uit hun zone betrokken;
• In totaal BOV-en er in Vlaanderen 145 

gemeenten van de 308;
• Daarvan komen 20 (van de 35) uit de regio 

van Logo Zenneland;
• In regio Zenneland zijn 8 BOV-coaches 

actief, waarvan 6 mannen en 2 vrouwen.

Een van de eerste dossiers die werden 
ingediend in Vlaanderen was dat van de 
zorgregio Halle. Hier nemen Stad Halle, 
Sint-Pieters-Leeuw en Beersel deel onder 
de coördinatie van Samenlevingsopbouw 
RISO Vlaams-Brabant. 

In het Pajottenland stapten in december 
Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik 
en Pepingen ook in het project.

DE VOEDINGSDRIEHOEK 
OP ZIJN KOP!
Zag jij hem al, de nieuwe voedingsdriehoek? In 2017 maakten we komaf 
met de traditionele voedingsdriehoek en zetten hem op zijn kop.  

In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den duur het bos 
door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde Vlaams Instituut Gezond 
Leven alle kennis over gezonde voeding in de voedingsdriehoek. De nieuwe 
voedingsdriehoek biedt richtlijnen die rekening houden met de eetgewoonten in 
Vlaanderen en geven handvatten om duurzamere keuzes te maken. Samen met de 
voedingsdriehoek werd ook de beweegdriehoek gelanceerd. De interesse voor de 
nieuwe voedings- én beweegdriehoek was enorm. Logo Zenneland verspreidde 
alom materiaal van dit nieuwe model. Onze diëtisten namen enthousiast het 
voedingsmodel over en organiseerden met Logo Zenneland 8 workshops rond 
gezonde voeding in Asse, Beersel, Bever, Ternat en Vilvoorde.

www.logozenneland.be/content/voedingsdriehoek

PREVENTIE 
BIJ APOTHEKERS
88 apothekers uit Vlaams-Brabant zetten samen 
met Logo Zenneland, Logo Oost-Brabant en het 
Brabants Apothekersforum in op ziekte-
preventie en gezondheidspromotie. Elke maand 
brengen ze een ander gezondheidsthema onder 
de aandacht van hun 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 vragen te stellen. Daarom is hij of zij een geschikte persoon om betrouwbare gezondheids-
informatie over te brengen,” aldus Natalie Verhelle. Die gezondheidsthema’s waren in 2017 
valpreventie, gezonde voeding, beweging, vaccinatie, bevolkingsonderzoek naar dikkedarm-
kanker, ... Met affiches en flyers maken apothekers de thema’s gemakkelijker bespreekbaar 
en motiveren ze mensen om te kiezen voor een gezonde levensstijl. De campagne startte 
1 september 2016 en werd wegens tevredenheid in 2017 verdergezet.

Voorwoord voorzitter

2018 WORDT EEN 
TURBULENT 
JAAR. EN DAAR 
HEBBEN WE ONS 
IN 2017 OP 
VOORBEREID.

De lokale verkiezingen zorgen ongetwijfeld voor veranderingen 
op het terrein: nieuwe besturen, nieuwe prioriteiten. Partijen 
schuiven nu al hun speer- en breekpunten naar voren. Nieuw is 
dat alle partners uit de preventiesector zich verenigen in de 
‘Partij voor een Gezonde Gemeente’.

Samen vragen ze aan toekomstige beleidsmakers om preventieve gezondheid 
een meer prominente rol te geven in de verkiezingsprogramma’s. In 2017 
gingen de Vlaamse Logo’s langs bij verschillende lokale politici, politieke 
partijen en ambtenaren om hen het 6-puntenprogramma te presenteren en  
hen te overtuigen van het belang van preventie en gezondheid.  Aan de hand 
van talrijke voorbeelden werd verduidelijkt welke rol lokale besturen bij de 
uitvoering van een optimaal gezondheidsbeleid kunnen spelen. 

Niet alleen omdat het nodig is, maar ook omdat de burger erom vraagt. Twee 
op de drie Vlamingen liggen wakker van gezondheid, een op de drie voelt zich 
niet goed in z’n vel. Anderzijds maken mensen steeds meer bewuste keuzes om 
gezonder te leven en zijn ze terecht bekommerd om hun leefomgeving.  
Preventieve gezondheidszorg wint duidelijk veld in de hoofden van de mensen.

Ook de eerstelijnszorg beleeft een periode van verandering. De eerste lijn is uw 
toegang tot de zorg. De actoren van die toegang zullen de komende jaren veel 
beter samenwerken, waardoor de personen met een zorgnood beter hun weg 
vinden, beter geholpen worden en bij de zorg meer betrokken worden. De 
burger met een complexe zorgvraag zal zich omringd weten, niet door allerlei 
afzonderlijke zorgaanbieders, maar door een team. En ook daar pleiten we 
ervoor om preventie een prominente plaats te geven in het aanbod van dit 
team. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen...

Logo Zenneland zet ook zelf de dingen in beweging. Met de taboedoorbrekende 
campagne ‘IK ZIE U ZITTEN!’ verenigt Logo Zenneland verschillende  
organisaties die werken rond geestelijke gezondheid. Samen met de lokale 
besturen organiseren ze activiteiten rond mentaal welzijn voor verschillende 
doelgroepen. ‘Beweging op Verwijzing’ zet mensen letterlijk in beweging en 
werd in verschillende van onze zorgregio’s opgericht met de hulp van Logo 
Zenneland. In samenwerking met de CLB’s ontvingen scholen een materialen-
koffer om aan hun gezondheidsbeleid te werken en ze kregen meteen een 
primeur: de Vlaamse voedings- en beweegdriehoek. En dat zijn maar enkele 
hoogtepunten van 2017. Ontdek vooral ook de andere projecten in dit verslag!

Logo Zenneland zette de regio in 2017 in beweging. En maar goed ook. Het blijft 
essentieel om mensen overtuigd te krijgen van het belang in de zorg voor 
lichaam en geest, gezonde voeding, beweging en preventie van ziekte.

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

In de zorgregio Vilvoorde wordt het dossier 
getrokken door het Wijkgezondheids-
centrum De Vaart. Hier engageerden zich de 
lokale besturen van Machelen, Wemmel en 
Kapelle-op-den-Bos. 

In de regio Asse engageerden de gemeenten 
Affligem, Asse, Dilbeek, Liedekerke, 
Merchtem, Opwijk, Roosdaal, Ternat zich 
samen met de vijf huisartsenkringen en 
LMN om een dossier in te dienen onder het 
penhouderschap van de Hogeschool 
Odisee. Intussen zijn er 3 beweegcoaches 
actief in deze regio.

Voor de regio Tervuren (Druivenstreek) 
wordt een dossier ingediend midden 2018.

www.logozenneland.be/bov

BEWEGEN OP VERWIJZING 
WORDT EEN BEGRIP IN VLAANDEREN
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IK ZIE U ZITTEN!   
In het oog, in het hart…
We vertrokken vanuit één vaststelling: 
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, kan je gewoon 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,” 
aldus Lien Sergooris, verantwoordelijke 
geestelijke gezondheid bij Logo Zenneland. 
“Wij deden dat in 2017, samen met vele 
gemeenten onder de slogan:  
IK ZIE U ZITTEN!”

IK ZIE U ZITTEN! ging van start in Halle in 
april 2017, waar de creatieve stoelententoon- 
stelling die deze actie aankondigt voor de 
eerste keer aan het publiek werd voorgesteld. 
Vervolgens verhuisde de tentoonstelling naar 
Opwijk, Steenokkerzeel en Zemst. Deze 
gemeenten boksten ook een uitgebreid 
programma in elkaar voor hun bevolking. 
Verschillende doelgroepen werden aan-
gesproken met informatieve, educatieve en 
entertainende activiteiten. 

IK ZIE U ZITTEN! biedt lokale besturen een 
platform om met verschillende partners 
een maand lang te focussen op één thema: 
geestelijke gezondheid. Deze manier van 
werken versterkt het signaal naar de 
burgers en biedt elke gemeente de mogelijk-
heid het aanbod en de vraag rond dit thema 
in kaart te brengen. “Elke gemeente legt 
eigen accenten naargelang de noden binnen 
de gemeente”, legt Lien uit. “Vooral het 
optreden van Guy Swinnen (The Scabs) 
waarbij hij de depressie die hij doormaakte 
omschrijft, werd enorm geapprecieerd door 
het publiek.” We mogen deze campagne een 
waar succes noemen. Ze loopt omwille van 
de vraag alvast door tot 2019!

IK ZIE U ZITTEN! is een initiatief van Logo 
Zenneland, maar we bedanken graag onze 
partners Archeduc, CAW en JAC Halle- 
Vilvoorde, CGG Ahasverus, CGG Passant, 
CGG VBO, Denk, Expertisecentrum 
Dementie MEMO, Psychiatrisch Zieken-
huis Sint-Alexius, Te Gek?!, SEL Zenne-
land, Vlaams Instituut Gezond Leven en 
Werkgroep Verder voor de ondersteuning 
van dit project.

IN REGIO ZENNELAND GEVEN WE OM UW 
GEESTELIJKE GEZONDHEID
In 2017 zetten we samen met tientallen gemeenten, scholen en organisaties extra in op het thema geestelijke gezondheid. 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 je mentale veerkracht helpen vergroten en we telden 10 dagen af naar 10 oktober, de Werelddag van de Geestelijke 
Gezondheid.… Het paradepaardje van 2017 was echter de campagne IK ZIE U ZITTEN! Deze campagne werd ondersteund door tal van 
hulpverleningsorganisaties. Ons doel? Samen het taboe rond mentale kwetsbaarheid doorbreken…

Mentale veerkracht vergroten
Aan je mentale veerkracht kan je werken. 
Daarvoor zijn er verschillende methodieken 
en workshops. Fit in je hoofd is gericht naar 
volwassenen vanaf 16 jaar. Logo Zenneland 
werkte samen met Archeduc een aanbod uit 
voor mantelzorgers, werkte bij het maatwerk-
bedrijf 3WPlus rond dit thema en organiseerde 
een Fit in je hoofd Carrousel in Vilvoorde. In 
Steenokkerzeel, Zemst en Lennik werden 
thema’s als burn-out en stress op de werk-
vloer gelinkt aan deze methodiek.

Jongeren onder de 16 jaar kunnen gebruik 
maken van NokNok (www.noknok.be), een 
online methodiek met informatie en 
opdrachten om je goed in je vel te voelen. 
Speciaal voor het secundair onderwijs 
ontwikkelde Logo Zenneland hulp KOMt 
van PAS, een concept waarbij leerlingen de 
verschillende hulplijnen rond geestelijke 
gezondheid leren kennen. Dat gebeurde in 
Beersel, Merchtem en Vilvoorde, samen 
met CLB’s, politie, JAC, tzitemzo, CGG, 
Jeugddiensten enz.…

Voor 60-plussers – zowel alleenwonenden  
als bewoners van woonzorgcentra - is er 
Zilverwijzer, een reeks praatgroepen die 
moeilijke thema’s uit de leefwereld van 
senioren aankaarten. Fysieke veranderingen, 
je partner verliezen of je draai vinden na je 
pensioen. Het zijn maar enkele zaken 
waarmee je als oudere te maken krijgt. 
Tijdens de sessies van Zilverwijzer konden 
senioren met leeftijdsgenoten van gedach-
ten wisselen over al deze veranderingen. 
Een deelneemster uit Opwijk is zeer 
enthousiast: “Het gevoel erbij te horen en 
actief betrokken worden in een groep. Het 
kan niet beter zijn!”

10-daagse geestelijke 
gezondheid
Vorig jaar organiseerden we een  
10-daagse rond geestelijke gezondheid.  
10 dagen aftellen naar 10 oktober, de 
Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. 
Samen veerkrachtig was daarbij de rode 
draad. Uiteraard haalden we samen met de 
gemeenten Galmaarden,  
Liedekerke, Opwijk, Pepingen en  
Roosdaal onze IK ZIE U ZITTEN! pins weer 
boven om iedereen die het maar wilde horen 
te vertellen: “wij zien u zitten!”

www.ikzieuzitten.be 
www.4voor12.be

4voor12 
De Vlaamse campagne 4voor12 ligt volledig 
in de lijn van onze regionale IK ZIE U 
ZITTEN! campagne. Eén op vier mensen 
krijgt in zijn of haar leven te maken met een 
psychisch probleem. Daarnaast geeft één 
op vier mensen aan dat ze zich niet goed in 
hun vel voelen. Bijna 60% van wie psychi-
sche problemen heeft, praat er niet over en 
zoekt geen hulp. Het is dan ook belangrijk 
dat we alert zijn voor signalen die aantonen 
dat het mogelijks niet goed gaat met iemand 
en dat we hier iets mee doen. De campagne 
wil duidelijk maken dat iedereen hier een 
rol in kan spelen. Het is nog niet te laat, 
maar wel 4 voor 12. 
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HIER WERKT BOB! IS JOUW WERKPLEK 
TABAK-, ALCOHOL- EN DRUGVRIJ?
Alcohol- of ander druggebruik tijdens het werk kan ertoe leiden dat medewerkers niet optimaal 
functioneren. Naast het ongepaste signaal dat werknemers  van lokale besturen in die toestand 
kunnen geven aan de bevolking, kan het de veiligheid en die van collega’s in gevaar brengen door 
mogelijke ongevallen. Preventie en sensibilisering rond dit thema zijn nodig. Goede afspraken 
ook. In welke gemeenten zijn er afspraken rond tabak-, alcohol-, medicatie- en druggebruik op de 
werkvloer? Welke procedures worden gevolgd? Is hulpverlening of doorverwijzing beschikbaar?

Tijdens een middagseminarie op 11 mei deden CGG Ahasverus en Logo Zenneland de  
basisbeginselen voor lokale besturen van een tabak-, alcohol- en drugbeleid op de werkvloer  
uit de doeken. In Kasteel Lamotte in Dilbeek werden een 20-tal geïnteresseerden ontvangen. 

In het najaar van 2017 lanceerde de voltallige 
preventiesector daarom een nieuwe partij: de 
Partij voor een Gezonde Gemeente (PGG). 
Deze partij biedt elke lokale politieke partij of 
elk verkiesbaar persoon inspiratie in de vorm 
van een 6-puntenprogramma met daarin 
aandacht voor de gezondheid van de inwo-
ners van hun gemeente. 

Het partijprogramma werd zodanig opgesteld 
dat geïnteresseerden concrete punten kunnen 
overnemen en toepassen op hun gemeente. 
Logo Zenneland informeerde elk College van 
Burgemeester en Schepenen in hun regio 
over de nieuwe partij, het partijprogramma 
en de mogelijkheid om het programma te 
komen voorstellen aan geïnteresseerde lokale 
politici en/of ambtenaren. Via email werden 

STEM VOOR DE ‘PARTIJ VOOR 
EEN GEZONDE GEMEENTE’!
DE VOLTALLIGE PREVENTIESECTOR LANCEERT EEN NIEUWE PARTIJ
2018 wordt het jaar van de lokale verkiezingen. Samen met vele 
partners en terreinwerkers die aan preventie doen, hoopt Logo 
Zenneland dat preventie en gezondheid een belangrijke plaats 
innemen in de nieuwe meerjarenplannen van elke gemeente. 

ook de gemeenteraadsleden van onze 
gemeenten op de hoogte gebracht. Logo 
Zenneland bood inspiratie tijdens gezond-
heidsraden en aan ambtenaren om een 
gezondheidsmemorandum te schrijven voor 
toekomstige beleidsmakers. Ze stelden ook bij 
enkele lokale politieke partijen het partijpro-
gramma van de PGG voor.

Op 30 november organiseerde Logo Zenneland 
Gezonde Gemeente 2020 (zie foto’s), waar 
zowel de succesfactoren van een lokaal 
gezondheidsbeleid als het partijprogramma 
van de PGG werden voorgesteld. Er zijn vele 
manieren om te werken rond gezondheid, 
preventie of welzijn in een gemeente. Dat zien 
wij elke dag op het terrein, in elke gemeente, 
bij elk OCMW, … Dat bleek ook uit de vele 

voorbeelden van onze 35 gemeenten die 
werden gepresenteerd tijdens de verkiezing 
van de Gezonde Gemeente Award. Opwijk, de 
winnaar van deze Award sloot een succesvolle 

dag af met de wijze woorden: “We werken 
allemaal rond gezondheid. We zijn dus allemaal 
winnaars”.

www.partijgezondegemeente.be 

TOURNÉE MINÉRALE!
De eerste editie van Tournée Minérale was een onverhoopt succes. 
“Samen met VAD/De DrugLijn en Stichting tegen Kanker blikken we 
tevreden terug op Tournée Minérale”, vertelt Lien Sergooris, 
verantwoordelijke Tabak, Alcohol en Drugs bij Logo Zenneland. 
“122.460 Belgen engageerden zich om in de maand februari geen alcohol 
te drinken en vele gemeenten in onze regio motiveerden hun inwoners om deel te nemen.”
 

www.tourneeminerale.be 

• 74% van de deelnemers was tussen de 25 en de 55 jaar oud.  
De gemiddelde leeftijd van de ingeschreven vrouwen was 40,6 jaar,  
bij de mannen was dat 43,3 jaar;

 

• 3.124 teams hebben zich ingeschreven, gaande van jeugdbewegingen tot 
grote bedrijven. Het grootste team was Nooit meer diëten van Sandra 
Bekkari. Zij wist 442 mensen te overtuigen;

• Tijdens de campagne werd meer dan 171.000 euro ingezameld.  
Die opbrengst gaat volledig naar kankeronderzoek;

• ‘Gezondheid’ was dus de grootste drijfveer om deel te nemen. 64% van de 
deelnemers ging de uitdaging aan ‘om hun lichaam een alcoholpauze te 
geven’, en 52% ‘om zich fitter te voelen’;

• Om de risico’s van alcohol te beperken, drinken volwassen mannen en 
vrouwen best niet meer dan 10 standaardglazen per week, zo bepaalt de 
richtlijn die VAD samen met experten vorig jaar heeft opgesteld. 
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Op zaterdag 25 maart 2017 organiseer-
den de diensten Oncologie van het AZ 
Sint-Maria Halle en Sint Elisabeth - 
Europaziekenhuizen een gezamenlijk 
symposium, opgevat volgens het princi-
pe van een Multidisciplinair Oncolo-
gisch Consult (MOC). Logo Zenneland 
was ook aanwezig met een informatieve 
stand rond de bevolkingsonderzoeken 
naar borst-, baarmoederhals- en dikke-
darmkanker. We bereikten een 80-tal 
geïnteresseerde artsen die het aanbod 
zeker konden appreciëren.

Voorafgaand aan dit event werkten Logo Zenneland en 
het AZ Sint-Maria Halle reeds een vruchtbaar traject uit 
om de voorlichtingsinspanningen van het ziekenhuis in 
verband met borstkankeronderzoek op te drijven. 
Intussen verloopt deze samenwerking zo vlot dat Logo 
Zenneland ook over drie expert-sprekers uit het AZ 
Sint-Maria Halle kan beschikken in verband met 
borstkankerpreventie. Op de Gezondheidsmarkt voor 
de Werelddag van verzet tegen armoede bemanden het 
ziekenhuis en Logo Zenneland zelfs samen een stand 
met de focus op toegankelijkheid: van 
borstkankerscreening én het ziekenhuis.

DIKKEDARMKANKER? 
DE POT OP!
Duizenden families in Vlaanderen verliezen jaarlijks een 
dierbare aan dikkedarmkanker. Het is daarmee de tweede 
meest voorkomende kanker bij vrouwen en de derde bij 
mannen.

“Met de gratis stoelgangtest voor mensen tussen 55 en 75 jaar 
kunnen we levens redden! In Vlaanderen zelfs 400 per jaar. Tot 
95% van de patiënten bij wie de kanker in een vroeg stadium 
wordt ontdekt, geneest,” vertelt Ruth Vyverman, verantwoor-
delijke bevolkingsonderzoeken. In 2016 sensibiliseerde Logo 
Zenneland de bevolking met de campagne Dikkedarmkanker? 
De pot op!  In 2017 zetten 12 gemeenten (Affligem, Asse, 
Beersel, Galmaarden, Machelen, Meise, Overijse, Pepingen, 
Sint-Pieters-Leeuw, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst), 
2 huisartsenpraktijken in Dilbeek en Ternat en het  
AZ Sint-Maria Halle de campagne voort. Vooral de  
De pot op- WC rolletjes blijven populair!

GEZOND 
VERGADEREN 
Gezond vergaderen. Dat is meer dan een stukje fruit 
aanbieden of even rechtstaan tijdens de pauze. Door 
gezond te vergaderen maak je werk van een gezondere 
bedrijfscultuur én je laat aan je partners zien dat je 
gezondheid hoog in het vaandel draagt. 36 bedrijven 
en lokale besturen waren benieuwd wat je allemaal 
kan doen voor een gezonde, productieve vergadering 
en vroegen in 2017 de Gezond Vergaderen Box aan. DAG VAN DE ZORG: 

OPENDEURDAG BIJ HET 
PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS 
SINT-ALEXIUS IN GRIMBERGEN 
Naar aanleiding van de Dag van de Zorg zette het psychiatrisch 
ziekenhuis Sint-Alexius in Grimbergen haar deuren open. 
Bezoekers kregen een betere kijk op de werking van het 
ziekenhuis en ze konden er luisteren naar de verhalen van 
ervaringsdeskundigen. Logo Zenneland werkt vaak samen met 
Sint-Alexius en was ook op de Dag van de zorg aanwezig met 
de Fit in je hoofd-rally.

“1 op de 4 mensen krijgt in zijn leven namelijk te maken met een 
geestelijk probleem. Wanneer zich de kans voordoet, wijzen we 
er mensen graag op dat je kan werken aan je mentale veer-
kracht,” aldus Lien Sergooris, verantwoordelijke geestelijke 
gezondheid bij Logo Zenneland.

WOUTER DEPREZ: 
“BLOEMEN, BIJEN EN 
BORSTBOLLEN” 
In 2017 kreeg de partner van Wouter Deprez te horen 
dat ze borstkanker heeft. Intussen is ze enkele 
operaties en vele chemobehandelingen verder.  
Deprez bouwde zijn voorstelling Bloemen, bijen en 
borstbollen rond zijn vrouw en de ziekte die het hele 
gezin overviel. Als rasechte verteller onthult Wouter 
zich als een echte steun voor zijn vrouw. Ondanks alle 
angsten en twijfels zet hij in op een duidelijke missie: 
rechtdoor varen, op het doel af. Als geprivilegieerde 
partner kon Logo Zenneland beide voorstellingen in 
Grimbergen bijwonen en het belangrijke preventie-
verhaal rond borstkanker aan Wouters karretje hangen. 

Deprez’ engagement liep immers ook na de voorstelling 
door. Samen met Logo Zenneland stond hij verschillen-
de bezoekers in CC Strombeek in Grimbergen te woord 
aan een speciaal voor de gelegenheid ingeklede stand 
over borstkankerpreventie. 

IT’S TIME TO MOC!
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De Vlaamse overheid wil de eerste lijn in 
Vlaanderen hervormen. Die is immers erg 
gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid 
om goede, geïntegreerde zorg te kunnen 
bieden aan personen met een chronische 
zorgnood. Het feit dat de zesde staatsher-
vorming aan de gemeenschappen extra 
bevoegdheden heeft toegekend, heeft de 
Vlaamse regering aangegrepen om de 
eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren 
als inhoud te reorganiseren.

Op 16 februari 2017 werd een conferentie georganiseerd met 
als thema Reorganisatie van de Eerstelijnszorg in 
Vlaanderen. In zes werkgroepen werd toen bepaald hoe de 
structuren van de eerste lijn zullen functioneren en welke 
ondersteuning ze bieden. Twee principes vormden de rode 
draad: de persoon met een zorgnood neemt een centrale 
positie in en het zorgaanbod wordt geïntegreerd  
aangeboden. 

De gemiddelde deelnamegraad aan de gratis bevolkings- 
onderzoeken naar borst- en baarmoederhalskanker in 
Vlaanderen is respectievelijk 65.3% (waarvan 52% via 
bevolkingsonderzoek) en 62.1 %. Vlaanderen streeft ernaar 
om dat aantal te verhogen naar 75% en 65% tegen 2020. 
Werk aan de winkel dus! Roosdaal wil de uitdaging 
aangaan. In 2017 wilden ze het belang van de bevolkings- 
onderzoeken benadrukken en de drempel naar preventief 
onderzoek verlagen door mensen te informeren over wat 
zo’n onderzoek precies inhoudt. Dat deden ze op V-day, een 
verwendag voor vrouwen. 

“We wilden onze vrouwen aanspreken over deze moeilijke 

thema’s, maar op een toegankelijke manier en in een aangena-
me setting,” vertelde Inge Vanderstappen, verantwoordelijke 
in de gemeente Roosdaal voor gezondheid. Het werd een 
zonnige dag in de tuin van het Koetshuis in Strijtem waar je 
gratis kon deelnemen aan beweegactiviteiten en kon proeven 
van gezonde versnaperingen. Er was plaats om te dansen, 
Tai-chi en yoga uit te proberen, om je te laten opmaken, een 
manicure te ondergaan, sieraden te kopen … 

Logo Zenneland stond er met een kraampje waar de info over 
borstkanker- en baarmoederhalskankerpreventie op een 
ludieke manier werd uitgestald. “Hoe voelt dat, een knobbeltje 
in je borst? Niet zo evident, dus hingen we een proefborst aan 

een paspop waar je zelf de test kon doen. En waarom is 
regelmatige screening belangrijk? Vrouwen konden een 
parelsleutelhanger maken, die meteen ook aantoonde welke 
grootte je kan detecteren door zelfonderzoek of door screening. 
Een groot verschil en dus levensbelangrijk!”, aldus Ellen Van 
der Bauwede, gezondheidscoach voor Roosdaal. 

Ook in Beersel wordt regelmatig aandacht besteed aan 
borstkanker- en baarmoederhalskankeronderzoek op hun 
jaarlijkse Ladies at the Movies. De opbrengst van deze 
filmavond gaat naar de plaatselijke afdeling van Kom Op 
Tegen Kanker en Think-Pink.

www.bevolkingsonderzoek.be

V-DAY, EEN VERWENDAG VOOR VROUWEN 

HERVORMING VAN DE 
EERSTE LIJN IN 
VLAANDEREN

Op Vlaams niveau komt er ten slotte een Vlaams Instituut 
voor de Eerste Lijn (VIEL) dat data, methodieken en expertise 
ter beschikking stelt van de eerstelijnszones en de regionale 
zorgzone.
De Vlaamse Regering startte vorig jaar nog met dit hervor-
mingstraject met een oproep voor de vorming van eerstelijns-
zones naar het brede werkveld van de eerste lijn in  
Vlaanderen. Zorg en Gezondheid ontving 55 aanvragen. 

Binnen de regio van Logo Zenneland werden 6 aanvragen 
ingediend voor een eerstelijnszone. Logo Zenneland gaf als 
optionele partner voor alle 6 de aanvragen zijn engagement. 

Het gaat om volgende 6 eerstelijnszones:   
• Eerstelijnszone Zennevallei (Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, 

Halle, Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en 
Pepingen)

• Eerstelijnszone Pajottenland (Ternat, Roosdaal, Dilbeek, 
Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne en Bever)

• Eerstelijnszone AMALO (Affligem, Merchtem, Asse, 
Liedekerke en Opwijk)

• Eerstelijnszone regio Grimbergen (Londerzeel, Kapelle-o/d-
Bos, Meise, Grimbergen, Wemmel)

• Eerstelijnszone regio Vilvoorde (Vilvoorde, Machelen, 
Steenokkerzeel, Zemst, Kampenhout)

• Eerstelijnszone Druivenstreek (Zaventem, Kraainem, 
Wezembeek-Oppem, Hoeilaart, Overijse, Tervuren).  

De eerste 4 aanvragen werden intussen (maart 2018) goedge-
keurd. Twee staan momenteel on hold: het lokaal bestuur van 
Kampenhout, verplichte partner, gaf geen engagement, omdat 
het wil aansluiten aan eerstelijnszone Leuven Noord. Tweede 
probleemzone is Druivenstreek: hier weigerden de lokale 
besturen van Tervuren en Overijse aan te sluiten, gezien hun 
voorkeur voor regio Leuven. Mogelijk gevolg is dat de hele 
Druivenstreek zal aansluiten aan de grotere ‘regionale zone’ 
Leuven. 

Bron: https://www.zorg-en-gezondheid.be

Hieruit werden drie vereenvoudigde structuren naar voren 
gebracht op 3 niveaus: de eerstelijnszone, de regionale 
zorgzone en het Vlaams niveau. 

Wat de eerstelijnszones betreft, komen er een 60-tal in 
Vlaanderen. Daar komt het zwaartepunt te liggen van de 
praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking 
tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid.

Per gebied van 400.000 à 500.000 inwoners in Vlaanderen 
komt er één regionale zorgzone. Meerdere eerstelijnszones 
vormen samen één regionale zone. Op dit niveau wordt 
expertise gebundeld op vlak van dementie, geestelijke 
gezondheid, palliatie en preventie. Dit is dus het niveau van 
waaruit de Vlaamse Logo’s zullen functioneren.  Hier wordt 
ook gestreefd naar een zo groot mogelijke afstemming met de 
op te richten ziekenhuisnetwerken in de regio.
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Logo Zenneland maakte van de kadermethodiek Gezonde 
School een gebruiksvriendelijk pakket voor elke school, 
directie en leerkracht. Het proces om van je school een 
Gezonde School te maken werd zeer eenvoudig voorgesteld op 
een mooie deurposter, klaar om te pronken in elke leraarska-
mer. Een handige waaier met fiches begeleidt je vervolgens 
vlotjes doorheen elke fase van deze methodiek. Klasposters 
geven kleinere klasteams dan weer de kans om hun eigen 
gezondheidsdoelstellingen te formuleren. Ten slotte maakt een 
menu van mogelijke acties de keuze voor klasactiviteiten, 
lespakketten etc. wat eenvoudiger. Het doel? Een Gezonde 
School-aanbod definiëren en uitwerken waarbij de directie, 
elke leerkracht, elke leerling én de ouders zich betrokken 
voelen. Tijdens onze infodag werden deze aanpak en de 
materialen voorgesteld door twee enthousiaste Logo Zenne-
land astronauten en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Logo Zenneland en de CLB’s presenteerden nadien enkele 
hoogtepunten uit hun scholenaanbod. Scholen kunnen via hun 
CLB, via de Logo Zenneland website (www.logozenneland.be) 
of via telefoon gratis lespakketten of materialen aanvragen. 
Om hen kennis te laten maken met dat aanbod, brachten onze 
deskundigen enkele boeiende workshops. Er was onder andere 
grote interesse voor de Geestelijke Gezondheidskoffers voor 
lager en secundair onderwijs, de programma’s voor een 
gezond binnenmilieu Lekker Fris en Air@School waarbij 
leerlingen zelf de luchtkwaliteit meten en verbeteren, het 
Drink- & plasbeleid en het avontuurlijke Waterpas, een 
methodiek die in een wereld van piraten en prinsessen het 
water drinken op school stimuleert. Verder werden Signaal-
herkenning Suïcidepreventie, Bewegen in de klas en Tabak, 
Alcohol en Drugsbeleid op school gebracht door respectieve-
lijk CGG Passant, Stichting Vlaamse Schoolsport en CGG 
Ahasverus. Last but not least beleefden onze bezoekers ook 
een première in Vlaanderen en kregen ze de nieuwe Voedings- 
en Bewegingsdriehoek gepresenteerd door het Vlaams 
Instituut Gezond Leven.

Natalie Verhelle sloot de dag af met een voldaan gevoel. “Het 
is erg fijn om vast te stellen dat ons aanbod en de materialen 
die we voorstelden in de smaak vielen bij de deelnemers. Logo 
Zenneland heeft een gevarieerd – en bovendien gratis - aanbod 
voor scholen, maar niet iedereen kent de lespakketten of vindt 
de weg naar onze website om iets te bestellen. Na vandaag hoop 
ik dat we enkele mensen konden overtuigen om ons te contacte-
ren wanneer ze iets rond gezondheid willen organiseren. 
Mensen vertrekken hier met iets concreets in de handen om 
mee aan de slag te gaan. Ik vertrouw er bovendien op dat we 
door het toegankelijker maken van de methodiek Gezonde 
School geïnteresseerden konden bekeren tot enthousiaste 
ambassadeurs!” 

Sindsdien stelden we een duidelijke stijging vast van de vraag 
naar materialen. Wegens succes wordt deze studiedag in een 
lightversie herhaald in 2018. 

www.logozenneland.be/GezondeSchool 
www.gezondeschool.be
Voor het scholenaanbod, contacteer Natalie Verhelle 
op 02 582 75 91.

MAAK DE 
AVONTUURLIJKE 
REIS NAAR EEN 
GEZONDE SCHOOL!
Op 13 oktober ontvingen Logo Zenneland en de CLB’s meer dan 100 leerkrachten en directie-
leden in CC de Ploter in Ternat dat voor de gelegenheid als ruimtevaartcentrum dienst deed. 
Deelnemers werden er ‘opgeleid’ om samen een ruimtereis te maken. Onze bestemming? De 
planeet Gezonde School. 



8

WAT WEET JIJ OVER 
VALPREVENTIE?
Is deze stelling juist of fout?

 JUIST FOUT
1.   Mannen vallen meer dan vrouwen.
2.   Hoe meer je beweegt, hoe minder kans je hebt om te vallen.
3.   Bij 75-plussers is vallen de belangrijkste doodsoorzaak. 
4.   Beweging verbetert de kwaliteit van je botten.
5.   Pantoffels met open hiel (instekers) zijn goed, omdat ze makkelijk  
   aan en uit gaan.
6.   De kinesitherapeut kan met behulp van enkele korte testen 
   inschatten of je een vergroot risico hebt op vallen.
7.   In een woonzorgcentrum valt de helft van de ouderen minstens 
   één keer per jaar. 

www.valpreventie.be  
expertisecentrum@valpreventie.be NO STEPS, 

NO GLORY! 
EEN 10.000-STAPPENCLASH 
TUSSEN BEDRIJVEN
Iedereen weet dat bewegen belangrijk is. En niet enkel in de fitness-
ruimte, maar de hele dag door. Maar hoe doe je dat als je een zittend 
beroep hebt? Om ook deze mensen te motiveren vaker rechtopstaand 
te werken, of wat meer te bewegen werd de 10.000-stappenclash 
tussen bedrijven gelanceerd. No steps, no glory motiveert  
werknemers om meer te bewegen, ook tijdens de werkuren.

“Het is bewezen dat meer bewegen op het werk zorgt voor een hogere productiviteit. 
Actieve werknemers vertonen minder ziekteverzuim en ervaren meer plezier in hun 
werk. En er zijn nog tal van andere positieve effecten die gepaard gaan met een werk-
omgeving die bewegen stimuleert: een beter werkvermogen, verhoogde productiviteit, 
betere werksfeer en een aantrekkelijker imago,” aldus Ellen Van der Bauwede, 
verantwoordelijke voor de setting WERK bij Logo Zenneland.

De wedstrijd No steps, no glory werd georganiseerd door de Vlaamse Logo’s, Vlaams 
Instituut Gezond Leven en de drie externe diensten voor preventie en bescherming op 
het werk: Idewe, Mensura en Provikmo. Coach Bruce – het gezicht van de campagne – 
stimuleerde deelnemende bedrijven een maand lang om de meeste stappen te zetten. Er 
waren twee edities in 2017 waar tientallen bedrijven in Vlaanderen in mee stapten. De 
twee winnaars die zich 6 maanden lang het Fitste bedrijf van Vlaanderen mochten 
noemen, waren maatwerkbedrijf Aralea in Brasschaat en Woonboulevard Oostende.

Wil je zelf als organisatie deelnemen? Dat kan via www.nostepsnoglory.be.
Check ook www.facebook.com/NoStepsNoGlory

ZOEK HET EVENWICHT TUSSEN 
ZITTEN, STAAN EN BEWEGEN!
Langdurig zitten heeft een negatief effect op je gezondheid en dit 
onafhankelijk van hoeveel je aan sport of beweging doet. Momenteel 
bestaan er nog geen officële normen over wanneer je je zitgedrag 
moet onderbreken. Er wordt op dit moment aangeraden om elke 30 
minuten eventjes recht te staan of licht intenstief te bewegen. Boven-
dien heeft recent onderzoek aangetoond dat je best minder dan 8 u in 
totaal per dag kan zitten, om zo de negatieve gezondheidseffecten te 
beperken. Probeer voor jezelf een goed evenwicht te vinden tussen 
zitten-staan-bewegen in al je activiteiten.

REGISTREER JE OP 
WWW.NOSTEPSNOGLORY.BE 
EN STAP MET JE COLLEGA’S 
NAAR DE OVERWINNING!

1 MAAND - 10.000 STAPPEN PER DAG - 1 WINNAAR

ZET DE MEESTE STAPPEN EN WIN 
DE 10.000-STAPPENCLASH TUSSEN BEDRIJVEN

Deze 10.000-stappenclash wordt georganiseerd door:

1. Antwoord: FOUT. Vrouwen (30%) vallen vaker dan mannen (15%).
2. Antwoord: JUIST. Bewegen verbetert conditie, spierkracht en evenwicht. Hierdoor wordt 

de kans op valpartijen kleiner. 
3. Antwoord: FOUT. Een valpartij heeft vaak wel ernstige gevolgen.
4. Antwoord: JUIST. Beweging zorgt ervoor dat het bot sterker wordt en op zijn beurt meer 

belasting aankan. 
5. Antwoord: FOUT. Gesloten schoeisel is veiliger om vallen te voorkomen.
6. Antwoord: JUIST. Aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde testen.
7. Antwoord: JUIST. 50% tot 70% van de ouderen in een woonzorgcentrum valt ten minste 

eenmaal per jaar. 15% tot 40% zelfs tweemaal of vaker.

Antwoorden:



Ook in huis kunnen zich ongezonde omstandigheden voordoen. 
Hoe goed ben jij op de hoogte van de criteria voor een gezonde 
woning? Check zelf je kennis:

1. Ventileren doe je best:
A. Dag en nacht
B. 15 minuten per dag

2. Huisstofmijten houden van:
A. Droogte, licht
B. Vocht, licht
C. Vocht, donker

3. Per dag komt door de ademhaling van de bewoners, door 
wassen, strijken,… heel wat vocht vrij in een  
gemiddelde woning. Hoeveel?
A. 3 liter 
B. 10 liter 
C. 20 liter 

4. In een kachel mag je volgende zaken verbranden
A. Droog hout met verf(resten) op
B. Onbehandeld droog hout en huisvuil
C. Onbehandeld droog hout en geverfd hout
D. Onbehandeld droog hout en textiel
E. Onbehandeld droog hout en niets anders

5. Duid aan wat klopt over koolstofmonoxide (CO) en  
koolstofdioxide (CO2)
A. CO is erg giftig voor de mens, CO2 zorgt voor de opwarming van het klimaat. 
B. CO en CO2 zijn even giftig. 
C. CO2 is erg giftig voor de mens, CO zorgt voor de opwarming van het klimaat. 

6. Enkele sigaretten per dag binnen roken kan al zorgen 
voor een merkbare vervuiling van de lucht in huis.
A. Goed
B. Fout

7. De lucht binnen is gezonder dan de lucht buiten.
A. Goed
B. Fout

8. Hoe vermijd je vocht en schimmel in je slaapkamer? 
A. 24u op 24 ventileren
B. Een minimumtemperatuur van 15°C
C. Minimaal 2 keer per dag 15 minuten verluchten
D. Inzetten op bovenstaande 3 adviezen

9. Het nummer van het antigifcentrum is:
A. 070 425 425
B. 070 254 254
C. 070 245 245

10. Op poetsproducten vind je vaak heel wat symbolen. 
Verbind het juiste symbool met de juiste betekenis:  

Oplossingen: A, C, B, E, A, A, B, D, C, 1E – 2B – 3A – 4D – 5C

WOON GEZOND, SAMEN NAAR EEN 
ROOKVRIJ HUIS!
De actieweek Gezond Binnen liep in 2017 van 13 tot 17 november onder de slogan Woon gezond, 
samen naar een rookvrij huis! We contacteerden de zorgverleners in onze regio en motiveer-
den hen om het gesprek aan te gaan met ouders die in huis roken. Om dat gesprek makkelijker 
te maken ontwikkelde het Vlaams Instituut Gezond Leven een onlinevorming voor zorgverle-
ners die antwoorden biedt op veel voorkomende misverstanden en weerstanden. In een virtueel 
huis kan je voorbeeldgesprekken oefenen, krijg je concrete tips en kan je een quiz spelen om 
vertrouwd te geraken met het onderwerp passief roken en de principes van motiverende 
gespreksvoering. Het thema passief roken werd ook meegenomen in de demowoning Gezond 
Wonen in Merchtem. De actieweek liep zoals de vorige jaren samen met de campagne van Kom 
op tegen Kanker - Binnen roken is nooit oké. t 

Check ook www.gezondheidenmilieu.be

DE FACILITEITENGEMEENTEN 
VERENIGEN ZICH ROND GEZONDHEID
Regio Zenneland telt 29 gemeenten die het label Gezonde Gemeente 
dragen (van de 35 gemeenten). De zes overige gemeenten zijn de 
faciliteitengemeenten rond Brussel. De communautaire eigenheid 
van die gemeenten zorgde ervoor dat Vlaamse campagnes er 
soms wat moeilijker ingang vonden. In 2016 zetten Logo Zenneland 
en de OCMW’s van deze gemeenten echter de eerste stappen om 
preventieve gezondheidscampagnes ook voor de inwoners van de 
faciliteitengemeenten toegankelijker te maken. Tijdens het 
voorjaar 2017 vonden de Griepcampagne en Pluk de dag (een 
campagne die een dagelijkse portie fruit promoot) plaats.

De acties en de inspanningen die we samen leverden, bleven niet onopgemerkt. In 2017 
zetten we de samenwerking met de faciliteitengemeenten rond Brussel (Drogenbos, 
Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek-Oppem) succesvol 
verder. We formaliseerden onze samenwerking, taken en verantwoordelijkheden. Waar 
we in 2016 zijn gestart met het samenbrengen van de OCMW’s van deze gemeenten, 
konden we bovendien in 2017 ook de vertegenwoordigers van de gemeenten  
verwelkomen in de gezondheidsraad.

Samen maakten we een gezondheidskalender en lijstten we de thema’s op die we 
belangrijk vonden. De samenwerking tussen de faciliteitengemeenten rond gezondheid 
en preventie werd in 2017 door elk College van Burgemeester en Schepenen 
goedgekeurd. De Intergemeentelijke Gezondheidsraad is intussen uitgegroeid tot een 
enthousiast team van burgemeesters, secretarissen, schepenen, gemeenteraadsleden en 
ambtenaars die allen werken aan hetzelfde project: preventieve gezondheidscampagnes 
naar de bevolking brengen. 

WAT WEET JE OVER 
‘GEZOND WONEN’?
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A. B. C. D. E. 

1. ONTVLAMBAAR 2. ONGEZOND 
 OP LANGE 
 TERMIJN

3. GEVAAR 
VOOR HET 
MILIEU

4. IRRITEREND 5. BIJTEND
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REBUS
NOOIT VERGETEN…

 

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

Emilie De Witte neemt de rol van medisch milieukundige op bij Logo 
Zenneland. Ze hielp in 2017 een 30-tal burgers en lokale besturen 
verder met vragen en klachten en ondersteunde lokale acties in het 
kader van en gezond binnen- en/of buitenmilieu. “Indien nodig, kan 
ik als medisch milieukundige een visuele inspectie doen van het binnen-
milieu van woningen en publiek toegankelijke gebouwen (bv. scholen, 
jeugdlokalen, sportcentra) die vermoedelijk ongezond zijn. Zijn er 
bijvoorbeeld schimmels, verontreinigingen of vervuilende stoffen in de 
lucht die slecht zijn voor de gezondheid?” In 2017 werden 9 dossiers 
ingediend, waarvan er twee leidden tot een woningonderzoek ter 
plaatse.

De zomer van 2017 was fantastisch. Het was een tijd van 
heerlijk genieten van een terrasje of van lekker buiten 
spelen met de kinderen. Maar dat warme weer heeft soms 
ook minder prettige gevolgen…  Emilie De Witte, medisch 
milieukundige bij Logo Zenneland legt uit: “De meeste 
mensen lopen gelukkig geen risico als ze verstandig omgaan 
met de warmte en de zon, maar alert blijven is zeker de 
boodschap. Want jaarlijks sterven er nog honderden mensen 
aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande 
ouderen of chronisch zieken.” 

Met het initiatief Warme Dagen van de Vlaamse overheid 
stapte Logo Zenneland naar de lokale besturen en 
woonzorgcentra. Onze oproep? Zorg voor elkaar. Vooral 
alleenstaande senioren en zieken, baby’s en jonge kinderen 
moeten opgevolgd worden. Er werd een heuse campagne-
toolkit uitgewerkt en verspreid naar zorginstanties, lokale 
besturen en organisaties. Emilie informeerde lokale 
besturen ook over de mogelijkheid om een warmteplan op  
te stellen, zodat gemeenten voorbereid zijn om de bevolking 
alert te maken voor mogelijke risico’s tijdens de zomer van 
2018. 

In de zomer van 2017 werd het nieuwe Vlaams 
warmteactieplan gelanceerd. Dit plan schetst de krijtlijnen 
over hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen - en 
professionals die werken met die doelgroepen - 
geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden in 
warmteperiodes. Het actieplan biedt ook handvatten aan 
professionals om preventieve acties te ondernemen en zo 
gezondheidseffecten als gevolg van warmte te voorkomen.

www.warmedagen.be

M=R          N=S

!
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K=R          + ST
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IN THE SUMMER OF ’17…

MEDISCH MILIEUKUNDIGEN BEHANDELEN 
KLACHTEN EN VRAGEN OMTRENT 
MILIEUGERELATEERDE GEZONDHEIDSRISICO’S
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WIST JE DAT...
... de winnaar van onze Gezonde Gemeente award Opwijk was? Alle 
gemeenten stemden op een serie projecten per gemeente. Opwijk ontving 
van collega gemeenten deze prijs voor hun grootschalige familiepicknick. 
#Proficiat!

... we Vera Ponnet, moeder van drie kinderen en grafisch designer, als 
vrouw van het jaar in de bloemetjes hebben gezet? #internationale  
#vrouwendag  

... Natalie haar mama naar een Bewegen-op-Verwijzingcoach geleid heeft?  
En met resultaat!

... jullie ons deze eigenschappen toeëigenden: samenwerkend, oprecht, 
kwaliteitsvol, bekwaam, toegankelijk en intelligent? 
#Tevredenheidsenquête2017

... Lien met haar campagne IK ZIE U ZITTEN! intussen al haar twaalfde 
gemeente ‘ziet zitten’?

... je voor tal van workshops rond voeding, beweging, valpreventie,  
bevolkingsonderzoeken… en voor verschillende doelgroepen bij Logo  
Zenneland terecht kan? #www.logozenneland.be

... Marie-Christine houdt van brocanterie? Haar droom? Reizen naar 
Engeland organiseren en daar mensen begeleiden naar de plaatselijke 
rommelmarkten.

... we via facebook 626 volgers hebben? En jou daar graag nog bijtellen?

... Ellen een rappe is, ook op de latten?

... we een leuke gezondheidsrally hebben voor haast elke wandeling die je 
wenst te organiseren?

... Gerlinde het woonzorgcentrum dagelijks bezoekt? 

... Dieter zijn diploma van grafisch designer heeft behaald?

... Emilie als echte medisch milieukundige zelf haar wasmiddelen maakt?

... we bij de Vlaamse Logo’s met meer dan 120 gezondheidsambassadeurs  
de baan op gaan in Vlaanderen?

... Ruth zeer muzikaal is? Ze speelt klarinet, het instrument dat de kat speelt 
in ‘Peter en de wolf’. Op zich toepasselijk. Want Ruth komt ook altijd op haar 
pootjes terecht.

... we de faciliteitengemeenten samenbrachten in een intergemeentelijke 
gezondheidsraad?

... Lien haar diploma behaalde als chef-kok? Ze bezorgt tal van mensen een 
leuke dag met haar kookkwaliteiten. 

... jullie ons voor onze dienstverlening en samenwerking een gemiddelde 
score gaven van 8/10? #Tevredenheidsenquête2017

... Marie-Christine een kwisser is? Samen met collega Ellen wagen ze hun 
kans op vele lokale kwismomenten. 

... onze lieve poetsvrouw An, elke woensdagnamiddag onze benen laat 
opheffen, zodat de vloer van ons huisje weer proper is?

... Gerlinde ooit Adrian Borland in haar tuin heeft mogen ontvangen?  
Met een leuk concert als gevolg! #TheSound

... Ellen en Marie-Christine allebei schilderen? In hun vrije tijd durven ze al 
eens de verfborstels uithalen om alweer een nieuw doek te creëren. 

... Emilie elke middag een wandelingetje maakt?

... we 35 gemeenten hebben die we met veel plezier bedienen met ons 
preventieaanbod?

... Ruth en Natalie samen succesvol hun schouders zetten onder #Bewegen-
OpVerwijzing in onze regio? Zij aanvaarden in Halle de vacature voor de 
eerste Bewegen-Op-Verwijzingcoach in Vlaanderen!

DORPSRESTAURANT 
GALMAARDEN
De laatste jaren wordt het OCMW-dorpsrestaurant dat zich richt naar de senioren van
Galmaarden gebruikt voor preventiewerking. Ook in 2017 werden mensen tijdens de 
lunch geïnformeerd over verschillende thema’s zoals gezonde voeding en dikkedarm-
kanker. En op een ludieke manier! Een bingo, een kwisje en infomoment rond kanker-
opsporing, een informatief kwartiertje rond voeding en binnenmilieu… Ruth Vyverman 
is enthousiast over deze aanpak. Ze organiseerde al enkele van die infomomenten met 
het OCMW: “Het dorpsrestaurant is echt een ideaal platform. We bereiken in één keer 
zo’n 250 ouderen die we anders niet zo makkelijk bereiken. We passen de informatie ook 
aan zodat mensen op een toffe manier toch geïnformeerd worden. Stap voor stap. 
Bovendien zorgt een meer ludieke aanpak ook voor gezelligheid en sociale cohesie. Ze 
kijken er echt naar uit!”

TOFFE BUURT
Vilvoorde, Grimbergen, Zaventem, Machelen en Zemst  
lanceerden hun campagne ‘Een toffe buurt, begin bij je buren!’ 
Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ 
zetten ze alles in het werk om inwoners aan te moedigen ‘hallo’ 
te zeggen tegen de buren of samen een kopje koffie te drinken 
bijvoorbeeld. Buren leven vaak te veel gewoon naast elkaar. 
Leer elkaar kennen! 

Blikvanger!



12

BEDRIJFSCOACHES VOOR EEN 
GEZONDE WERKVLOER 
Minister Vandeurzen maakte 2,8 miljoen euro vrij om ondernemingen sinds eind 2017 te 
ondersteunen bij een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer onder begeleiding van 
speciaal daarvoor opgeleide coaches. Het gaat om thema’s als gezonde voeding, beweging, lang 
stilzitten, mentaal welbevinden, alcohol en roken. Ondernemingen kunnen voor de coaching 
een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. De terugbetaling is vooral gericht op ondernemingen die 
nog geen of weinig initiatieven nemen.

Wil je aan je gezondheid werken, dan moet je ervoor zorgen dat 
je op weekbasis minstens 150 minuten matig fysiek actief bent. 
Je kan dit ook vertalen naar dagelijks 30 minuten extra bewegen 
bovenop je dagdagelijkse activiteiten. Die extra beweging hoeft 
geen sport te zijn: het gaat hier over laagdrempelige beweeg-
activiteiten zoals wandelen, tuinieren, fietsen waarbij je 
hartslag en ademhaling licht versneld zijn. 

Doe je aan meer intense fysieke activiteit zoals lopen, mountainbike en fitness? 
Dan volstaat het om 75 minuten per week te sporten om de gezondheidsrichtlijn te 
halen. Vergeet bovendien niet om 2x per week aan krachttraining te doen om ook je 
spierkracht optimaal te houden. Dit hoeft niet zozeer een zware training in de fitness te 
zijn! 

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:
Emilie De Witte, medisch milieukundige, emilie@logozenneland.be - 
Gezondheid en Milieu
Lien Sergooris, lien@logozenneland.be - Geestelijke Gezondheid; Tabak, Alcohol en 
Drugs; Ongevallenpreventie
Natalie Verhelle, natalie@logozenneland.be - Voeding & Beweging; Vaccinatie
Ruth Vyverman, ruth@logozenneland.be - Kankeropsporing en -preventie; 
Kansengroepen

Kerkpleinweg 4 - 1742 Ternat - 02 582 75 91
www.logozenneland.be
www.facebook.com/logozenneland
www.twitter.com/logozenneland


