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GEZONDHEIDS- 
BEVORDERING EN 
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Onze 15de verjaardag in 2015 kondigde meteen 
ook de verlengde erkenning aan van Logo 
Zenneland door het Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid. Voor onze medewerkers én onze 
partners is dat een mooie erkenning voor het 
werk dat ze op het terrein realiseren. Onder het 
motto ‘beter voorkomen dan genezen’ timmert 
Logo Zenneland elke dag samen met lokale 
besturen, scholen, de zorgsector, bedrijven en 
partnerorganisaties aan de weg naar een 
gezondere samenleving.
 
Het belang van gezondheidsbevordering en  
ziektepreventie groeit met de dag. De toenemende 
vergrijzing, stress, sedentair gedrag, obesitas, 
lokale milieuvervuiling, en onze prestatie-
maatschappij … zijn factoren die leiden tot 
ziektebeelden die we niet enkel curatief kunnen 
blijven aanpakken. Een efficiënt preventiebeleid 
is bovendien een van de manieren om de 
overheidsuitgaven voor gezondheidszorg op een 
constructieve manier in te perken.
 
Onder de vlag Gezonde Gemeente deden heel 
wat Vlaamse gemeenten in 2015 inspanningen 
op vlak van gezondheidsbevordering en 

ziektepreventie. Steeds vaker wordt een lokaal 
gezondheidsbeleid gedragen door een visie die 
op de noden van de lokale bevolking is gebaseerd. 
Maar ook de scholen zetten grote stappen in hun 
gezondheidsbeleid. Elke dag staan we versteld 
van het engagement dat CLB’s, leerkrachten en 
directie in hun gezondheidsbeleid steken. Ook in 
de zorgsector zelf en in bedrijven groeit de nood 
aan preventie. We steken de handen uit de 
mouwen om ook daar vooruitgang te boeken.
 
In mei 2016 lanceert Minister Jo Van Deurzen 
de werkgroepen die het veranderingstraject in de 
zorg zullen uitwerken. De veranderingen die op 
de eerstelijnsconferentie begin 2017 worden 
gepresenteerd, moeten leiden tot nieuwe Vlaamse 
regelgeving die het eerstelijnszorglandschap 
hertekent. Het staat in de sterren geschreven dat 
ook daar de rol van preventie meer op de 
voorgrond zal treden. Tijdens die werkgroepen 
zullen de Logo’s en de SEL’s (Samenwerkings- 
initiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) ervoor 
pleiten om de nauwe samenwerking verder te 
zetten op het huidige grootstedelijke niveau 
(Halle-Vilvoorde).
 

Ten slotte wil ik graag een dankwoord richten aan 
al onze partners. Het is dankzij eenieder van hen 
dat we 2015 met een voldaan gevoel konden  
afsluiten. Maar onze ambities zijn hoog. Voor 
Logo Zenneland staat succes gelijk aan een 
vruchtbare samenwerking op het terrein. We 
hopen dat we ook in 2016 weer op jullie gezonde 
belangstelling voor preventie mogen rekenen.
 

Johan Luyckfasseel
Voorzitter Logo Zenneland

 

VOORWOORD 
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Te gekke wandeling, zondag 11 oktober 2015 
“Prachtig initiatief, ik heb enkel blije snoetjes gezien. De natuur was 

in herfststemming, maar de deelnemers bloeiden open alsof de knop 
‘lentemodus’ aan stond.  Als deelnemer wens ik alle meewerkende 

organisaties te bedanken en waardering te uiten voor hun positieve en 
energieke inzet en hoop ik op een herhaling van het evenement.”

— Jean-Pierre, trainer bij herstel academie

LOGO ZENNELAND 
JE RECEPT VOOR GEZONDHEID!
Logo Zenneland heeft een passie voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Een enthousiast team 
draagt dagelijks gezondheidsboodschappen uit tot in de uithoeken van onze regio. Heb je nood aan een  
gezondheidsactie in je gemeente, op school, op het werk of in je vereniging? Dan klop je bij Logo Zenneland aan!

Met positieve energie bouwen we continu aan een 
gezondheidsnetwerk. Zo komen we tot een unieke 
mix van partners, ervaring en expertise. Dat leidt 
dan weer tot spraakmakende projecten op maat 
van de lokale noden. 

We zijn perfect op elkaar ingespeeld en vinden een 
prettige samenwerking belangrijk. Opportuniteiten 
zetten we om in gezonde succesverhalen: voor 
elkaar, voor onze partners op het terrein en voor 
jou. Dat doen we telkens weer met de nodige 
professionaliteit en gretigheid.  

• LOGO ZENNELAND = (T)HUIS VOOR NEGEN SMAAKMAKERS.
• IN 2015 VIERDE LOGO ZENNELAND ZIJN 15E VERJAARDAG!
• 137 LEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING ZIJN ONZE TROUWSTE SUPPORTERS.
• 11 LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR STAAN ALS ÉÉN MAN ACHTER ONS.

WIST-JE-DATJE
Ben De Wit, lid van onze raad van bestuur, mocht 
zich in 2015 na onze algemene vergadering de 
‘Gezondste Mens’ van Logo Zenneland noemen.

Ben De Wit, de ‘Gezondste Mens’ 
van Logo Zenneland.
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“Er beweegt hier inderdaad wat: gisteren  95 wandelaars voor de 10.000 
stappen,  woensdag  een zaal vol ladies, de week daarna een infoavond 

‘tieners op vrijersvoeten’. Bedankt voor jullie hulp!” 
— Mira Van Haastregt, Welzijnsconsulente Beersel

GEZONDE GEMEENTE GROEIT! 
Er wordt in Vlaanderen naar hartenlust geflyerd en elk lokaal bestuur verspreidt enthousiast gezondheids-
boodschappen. Maar worden al die inspanningen opgepikt door het grote publiek? Is het gezondheids-
beleid efficiënt? Logo Zenneland zette in 2015 volop in op het coachen en begeleiden van onze Gezonde 
Gemeenten met als doel de impact van gezondheid in het lokale beleid te doen groeien.

Het label ‘Gezonde Gemeente’ biedt een 
referentiekader om waardevolle gezondheids- 
initiatieven uit te werken. Werken rond gezondheid 
in een gemeente doe je immers het best op basis 
van een duidelijke visie die gebaseerd is op de 
noden van de inwoners. Het resultaat is een 
gezondheidsbeleid waarbij mankracht en middelen 
efficiënt worden ingezet. Een win-win voor 
portemonnee en gezondheid!

• GEZONDHEID EN WELZIJN = TOP 3-PRIORITEIT VOOR VLAMINGEN. 
• 29 VAN DE 35 GEMEENTEN TEKENDEN SINDS 2013 HET CHARTER 
 ‘GEZONDE GEMEENTE’.
• EEN GEMEENTELIJKE GEZONDHEIDSCOÖRDINATOR WERKT 
 GEMIDDELD 10,61 UUR PER WEEK AAN GEZONDHEID.*

Logo Zenneland zette in 2015 in nauwe 
samenwerking met de 29 gemeenten cruciale 
stappen in het uitwerken van hun concept 
‘Gezonde Gemeente’, op maat van de inwoners en 
de mogelijkheden. Dankzij de inspanningen van 
onze gemeenten wordt er meer ingezet op gezond-
heid en wordt het thema steeds beter ondersteund 
door het bestuur. 

WIST-JE-DATJE
Gezonde Gemeente startte in de zorgregio Gent en 
werd in 2013 in heel Vlaanderen geïntroduceerd.

* VIGeZ, indicatorenbevraging van 2012

Rood:
C 0   M 80   Y 80   K 0
R  205   G 80   B 58

Blauw:
C 100   M 0   Y 0   K 0
R  0   G 157   B 224

Groen:
C 60   M 0   Y 100   K 0
R  141   G 182   B 60

Geel:
C 0   M 27   Y 100   K 0
R  237   G 190   B 24



2 15

5

HUIS VAN HET KIND 
EEN NIEUWE PARTNER
Elke dag zetten verschillende mensen, overheden en organisaties zich in voor (aanstaande) gezinnen met 
kinderen en jongeren tot 24 jaar. Met de Huizen van het Kind worden die krachten gebundeld, zodat meer 
gezinnen beter ondersteund worden. In het Huis van het Kind vinden ouders informatie en activiteiten in 
verband met de ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van het kind. 

In 2015 zette Logo Zenneland zijn eerste stappen in 
de samenwerking met de regionale Huizen van het 
Kind. Ons doel? Laagdrempelige en behoefte- 
gestuurde gezondheidsboodschappen verspreiden. 
Kinderarmoede is daarbij een thema dat we met 
onze gezondheidsbril op absoluut meer aandacht 
willen geven.

Logo Zenneland organiseerde op 16 november een 
ontmoetingsmoment met de regionale Huizen van 
het Kind om de wederzijdse noden en 
verwachtingen in kaart te brengen. Die inzichten 
werden al gauw in de praktijk omgezet.  

• 11 HUIZEN VAN HET KIND IN ONZE REGIO, ERKEND DOOR KIND & GEZIN.
• 11 HUIZEN BEDIENEN EEN GEBIED VAN 17 GEMEENTEN.
• 2.0-AANPAK VOOR INTEGRALE JEUGDHULP IN VLAANDEREN VOORZIET EEN 
 UITGEBREIDERE ROL VOOR DE HUIZEN VAN HET KIND.

Logo Zenneland ondersteunde de Opvoedings-
brunch en de Informatieavonden opvoeding 
met het Huis van het Kind Pajottenland, Opwijk 
en Tervuren. We openden samen met het OCMW 
Grimbergen de Spelotheek De Puzzel en 
zetelen intussen ook in een aantal werkgroepen 
van Huizen van het Kind.   

WIST-JE-DATJE
Het aanbod van de Huizen van het Kind is telkens 
anders, naargelang de betrokken partners. Het 
Huis van het Kind is soms een huis, soms een 
website waarop het aanbod wordt verspreid. 

“Kind en Gezin is het agentschap dat opvolgt en mee aan de kar trekt, 
maar het zijn de lokale organisaties die het Huis van het Kind invullen en 

concreet maken.”
— Wannes Blondeel, Programmamanager Huizen van het Kind, Kind en Gezin.
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“De jaarlijkse, doorgaans erg verzorgde brochure waarin Logo 
Zenneland zijn activiteiten naar onderwijs voorstelt, wordt door de 

CLB-medewerkers met plezier in september aan de scholen bezorgd. We 
zijn er dan ook gerust in dat wat door Logo Zenneland 

wordt aangeboden kwaliteitsvol is.”
— Wilfried Neefs, directeur Vrij CLB Noordwest-Brabant

GEZONDE SCHOOL 
JONG GELEERD, IS OUD GEDAAN
Hoe eerder je iets aanleert, des te langer blijft de gewoonte hangen. Dat geldt zeker voor het maken van 
gezonde keuzes. Kinderen en jongeren prikkelen en laten opgroeien in een gezonde school- en leef- 
omgeving is dan ook een van de stokpaardjes van Logo Zenneland. In 2015 bereikten we samen met de 
regionale CLB’s (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) ongeveer de helft van onze scholen.

Iedereen vindt gezondheid op school belangrijk. 
Maar hoe pak je het aan? Samen met de CLB’s 
focust Logo Zenneland zowel op gezondheids- 
beleid als op thematische acties. Met praktische 
tips kunnen scholen hun gezondheidsbeleid 
vormgeven. Een jaarlijkse poster met een 
aangepast menu gezondheidsbevorderende 
activiteiten geeft directie en leerkrachten inspiratie 
om aan de slag te gaan.

Logo Zenneland zit tweemaal per jaar samen met 
de CLB’s en schoolnabije partners om deze 
samenwerking verder te optimaliseren.  

• ER ZIJN 12 CLB’S ACTIEF IN ONZE REGIO.
• WE HEBBEN 363 KLEUTERSCHOLEN, LAGERE SCHOLEN 
 EN SECUNDAIRE SCHOLEN IN ONZE REGIO.
• ELKE SCHOOL KRIJGT VIA DE CLB’S JAARLIJKS EEN MENU GEZONDE ACTIVITEITEN. 

Het Samenwerkingscharter 2013 vergemakkelijkt 
die onderlinge afstemming tussen Logo Zenneland 
en de CLB’s. We stellen ook vast dat samenwerking 
binnen de kring schoolnabije partners zoals lokale 
preventiewerkers, Stichting Vlaamse 
Schoolsport, CAW, Centrum Geestelijke 
Gezondheid … steeds groter wordt.

WIST-JE-DATJE
Beweging heeft als gezondheidsthema voeding 
onttroond wat betreft de thematiek waarover 
scholen het meest gezamenlijke activiteiten 
opzetten. 
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“Wij willen jullie nogmaals hartelijk bedanken voor de fijne 
samenwerking tijdens de preventiedag op Regina Caeli. Wij zijn ervan 

overtuigd dat de jongeren heel wat bruikbare informatie hebben 
meegekregen die aansluit bij hun leefwereld en nuttig zal zijn in hun 
dagelijkse leven. Vanuit de school werd de preventiedag ook positief 

geëvalueerd. Dank hiervoor.”
— Christa Smolders, Gemeentelijke Dienst Welzijn & Preventie Dilbeek

GEZONDE SCHOOL IN 2014-2015
De ene school biedt per leeftijdsgroep thema’s aan 
die verspreid worden over een heel jaar. De andere 
school bundelt alle activiteiten in één themadag of 
–week. Welke formule of thema de school ook 
verkiest, Logo Zenneland heeft een rijk menu aan 
activiteiten en materialen voor alle leeftijden. Een 
kleine greep uit het aanbod in 2015 …
Er schreven zich 74 scholen in voor Tutti Frutti, het 
project dat fruit eten op school stimuleert. Tutti 
Frutti is zo ingeburgerd dat de cijfers waarschijnlijk 
niet langer representatief zijn voor het aantal 
scholen die het eten van fruit en groenten 
promoten. De meeste basisscholen hebben 
intussen een vaste dag in de week waarop 
leerlingen samen een lekker stuk fruit eten als 
tussendoortje! 
Gezondheids- en preventiedagen met aandacht 
voor verschillende thema’s zoals Drugs, Tabak en 
Alcohol en Gamen worden wel steeds meer 
gesmaakt door de scholen. Dit schooljaar vonden 
preventiedagen plaats in Sint-Pieters-Leeuw, 
Gooik, Zaventem, Lennik, Roosdaal en Dilbeek 
in samenwerking met de lokale besturen en 
preventiewerkers. 
Met Lekker Fris of Air@School meten leerlingen zelf 
de luchtkwaliteit in de klas met o.a. een CO2-meter. 

In 2014-2015 genoten 36 klassen zo van gezonde 
lucht. Met de Proefkampioenkoffer maak je een 
reis door de wereld van de zintuigen. Kleuters 
voelen, proeven, ruiken, horen en kijken. Al spelend 
en experimenterend maken ze kennis met de vier 
basissmaken: zuur, zout, zoet en bitter. Een 15-tal 
scholen werkten gedurende het schooljaar 
2014-2015 met de Proefkampioen.
Verschillende scholen maakten in 2014–2015 
gebruik van materialen rond geestelijke 
gezondheid. hulp KOMt van PAS doorbreekt 
taboes en wijst jongeren de weg naar 
hulporganisaties, zowel buiten als op de school. Via 
de Hulpverleningscarrousel maken jongeren 
kennis met elke hulporganisatie waar jongeren 
centraal staan. Daarnaast biedt Logo Zenneland 
CLB’s en scholen ook de Spelkoffers Geestelijke 
gezondheid aan om thema’s als verbondenheid, 
eenzaamheid en andere gevoelens te bespreken. 
Dankzij de inspanningen van vele leerkrachten en 
directie staat gezondheid bij steeds meer scholen 
op de prioriteitenkalender. Acties veranderen in 
structurele aanpassingen zoals het verwijderen van 
snoep- en frisdrankautomaten, een aanbod 
gezonde voeding, het inlassen van bewegings-
momenten etc.
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“Het is niet de bedoeling dat juffen rechtstreeks met kleuters over drugs 
gaan praten. Het woord drugs komt zelfs niet voor in de pakketten. Wel 
leren we de kinderen juist te communiceren en gevoelens uit te drukken. 
Hoe sociaalvaardiger je bent, hoe meer kans je hebt om niet met drugs 

in de problemen te komen.”
— Joke De Kimpe van De Sleutel

BEKVECHTENDE GROENTEN 
LEREN KLEUTERS VAN DRUGS 
AF TE BLIJVEN.
Het preventiepakket Het gat in de haag richt zich op kinderen van de eerste kleuterklas en werd uitgewerkt 
door preventiecentrum De Sleutel in Gent. Het pakket brengt kinderen sociale vaardigheden bij, zodat ze 
later gemakkelijker ‘neen’ kunnen zeggen tegen drugs. 

Na de voorstelling op het CLB-overleg organiseerde 
Logo Zenneland op 27 februari 2015 met De Sleutel 
een interactieve vorming voor kleuterleerkrachten 
van de regio Zenneland. In geen tijd waren de 25 
plaatsen ingenomen. De aangekochte pakketten 
werden intussen ontleend door verschillende 
kleuterscholen, die het met veel enthousiasme 
gebruiken.   

• VOLGENS DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE ZIJN LEEFVAARDIGHEDEN 
 CRUCIAAL IN GEZONDHEIDSPROMOTIE.
• HET GAT IN DE HAAG VAT DEZE IN DRIE CATEGORIEËN SAMEN: PERSOONLIJKE, 
 INTERPERSOONLIJKE EN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN. 
• ACHT KLEURRIJKE GROENTEN MET EEN SPECIFIEK TALENT ZIJN DE 
 HOOFDROLSPELERS. 

WIST-JE-DATJE
Howard Gardner vond het IQ-cijfer te beperkt en 
onderscheidt acht vormen van intelligentie: verbale 
intelligentie (taalslim), logische intelligentie 
(rekenslim), visuele intelligentie (beeldslim), 
muzikale intelligentie (muziekslim), lichamelijke 
intelligentie (beweegslim), interpersoonlijke 
intelligentie (samenslim), intrapersoonlijke 
intelligentie (zelfslim) en natuurgerichte 
intelligentie (natuurslim).
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“De 4de editie van de Week van de Valpreventie zit erop. De teller staat 
op 889 deelnemers in Vlaanderen. We willen jullie van harte bedanken 
voor jullie enthousiaste inzet om in de eigen regio valpreventie onder de 

aandacht te brengen!”
— Deborah Vanaken, stafmedewerker Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 

Vlaanderen

VAN SLAAPPILLEN KAN JE VALLEN
Tijdens de vierde editie van de Week van de valpreventie werden de gevaren van slaapmedicatie onder 
de aandacht gebracht. Langdurig gebruik van slaapmedicatie verdubbelt de kans op een valpartij.

Valparcours, placemats, posters, video, quizzen … 
werden in groten getale ontleend en gebruikt. Het 
Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 
Vlaanderen reikte de Award Week van de 
Valpreventie 2015 uit aan het Woonzorg-
centrum Dilhome in Dilbeek, waar op een zeer 
leuke manier duurzame valpreventiestrategieën 
ingezet werden. 

In Bever gaf zanger-journalist Kris Baert een 
voorstelling over zijn gevecht tegen slaappillen, 
genaamd Als slapen een zaligheid wordt. 
Dankzij intensieve slaaptraining, steun van familie 
en een nieuwe werkomgeving kon Kris zijn 
slaapmedicatieverslaving overwinnen. Tijdens het 
theaterspel Trap niet in de val in Steenokker-
zeel werden de gevaren in een woning en factoren 
zoals schoeisel, medicatiegebruik, voeding en 

• ER NAMEN 32 WOONZORGCENTRA, TWEE SCHOLEN, ACHT LOKALE BESTUREN 
 EN DRIE ZIEKENHUIZEN DEEL AAN DE ACTIEWEEK.

beweging op een ludieke manier onder de 
aandacht gebracht. 

Steeds vaker worden de thema’s valpreventie en 
een gezond(e) (t)huis gecombineerd. Tijdens de 
activiteiten Hou je huis en jezelf jong en gezond 
en Levenslang wonen  gaven we de senioren tips 
en advies rond valpreventie en een gezond 
binnenmilieu met workshops en beweeginitiaties. 
Deze aanpak werd erg positief onthaald door 16 
lokale besturen die hier gebruik van maakten. 

WIST-JE-DATJE
Één op de drie thuiswonende ouderen valt 
minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra zelfs 
zeven op de tien. Één op de drie thuiswonende 
ouderen slaapt met een slaappil. In woonzorg- 
centra is dat vijf op de tien. 
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WOON GEZOND
GEEF LUCHT AAN JE THUIS
Het belang van regelmatig ventileren en verluchten was de kernboodschap van de actieweek  
Gezond Binnen. Naast de communicatie naar onze vaste partners zette Logo Zenneland in 2015 specifiek in 
op senioren. Er zijn heel wat stoffen in onze woning die onze gezondheid kunnen beïnvloeden:

Senioren zijn gevoeliger voor de gezondheids- 
effecten, zitten vaker binnen en zijn zeer bewust 
bezig met energieverlies. Vanuit Logo Zenneland 
werd na bevraging bij enkele woonzorgcentra en 
lokale dienstencentra een aanvullende actie 
opgezet rond gezond wonen op maat van de 
doelgroep senioren. Met de praktische 
gezondheidstips van Yvette uit Thuis (Chris 
Boni) spraken we via onze partners thuiswonende 
senioren en woonzorgcentra aan. 

Ons aanbod werd verdeeld onder 79 woonzorg- 
centra en 24 lokale dienstencentra in de regio. Er 
gingen 16 onder hen actief aan de slag met het 

• ONGEZONDE STOFFEN UIT POETSPRODUCTEN, LUCHTVERFRISSERS, 
 BOUWMATERIALEN, MEUBELS, VLOERBEKLEDING, VERF, TABAKSROOK …
• VOCHT AFKOMSTIG VAN BAD, DOUCHE, KOKEN, WAS DROGEN, STRIJKEN, 
 VEEL PERSONEN IN ÉÉN RUIMTE …
• VERBRANDINGSGASSEN VAN KACHELS, WARMWATERTOESTELLEN …

materiaal. Met raamstickers in de kamers, 
promotiebuttons en flyers werd de boodschap ook 
naar de bezoekers verspreid. In de lokale 
dienstencentra, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra 
en seniorenverenigingen werd het personeel 
getraind met workshops en rollenspellen. In 
samenwerking met het OCMW Galmaarden en de 
woonwinkel Pajottenland bereikten we een 
200-tal senioren met een ludieke infosessie. 

WIST-JE-DATJE
Onderzoek toont aan dat de lucht binnen vaak 
sterker vervuild is dan de buitenlucht. Per dag 
brengen we 20 uur binnen door, waarvan 15 uur in 
onze eigen woning. 

Met de praktische
gezondheidstips 
van Yvette wordt

het nergens beter 
dan thuis!
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“Weerbaarheid bij ouderen verhogen is de sleutel om om te gaan 
met de vele nieuwe uitdagingen in hun leven. 

Zowel de positieve als de negatieve.”
— Lien Sergooris, inhoudelijk medewerker, Logo Zenneland

OUD IS NIET OUT
Het leven zit vol uitdagingen, ook op oudere leeftijd. Pensionering, komst van kleinkinderen, ziekte, meer 
tijd voor jezelf, verlies en rouw, een nieuwe relatie, mantelzorg … Weerbaar zijn en blijven is belangrijk voor 
een goede levenskwaliteit. Maar hoe doe je dat? Hoe kunnen we ouderen helpen om mentaal sterk in het 
leven te staan? De studiedag voor hulpverleners Oud is niet Out bood inspiratie aan!

Op 15 januari organiseerde Logo Zenneland samen 
met de Centra voor Geestelijke Gezondheids-
zorg, Logo Oost-Brabant, VLABO en de 
provincie Vlaams-Brabant de studiedag Oud is 
niet Out. Klinisch psycholoog Luc Van de Ven 
legde uit hoe we het best preventief omgaan met 
de geestelijke gezondheid van senioren. Kirsten 
Pauwels, directeur Centrum ter Preventie van 
Zelfdoding, deelde haar ervaringen vanuit de 
zelfmoordlijn1813. 

In de namiddag kregen de deelnemers de kans om 
te proeven van een aantal thema’s en projecten 
zoals Zilverwijzer. Zilverwijzer is een pakket 
groepssessies die senioren de kans geven om met 

• DE STUDIEDAG WERD DOOR 86% VAN DE DEELNEMERS ALS INTERESSANT TOT 
 ZEER INTERESSANT BESCHOUWD.
• VIER WORKSHOPS BEHANDELDEN VIER THEMA’S: NARRATIEVE ZORG, 
 ZILVERWIJZER, ROUW & VERLIES EN PREVENTIE IN WOONZORGCENTRA. 

leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen over 
nieuwe uitdagingen. Ze staan stil bij de 
verschillende veranderingen, wisselen ervaringen 
uit en doen enkele interactieve oefeningen. Zo 
verhogen ze samen hun mentale veerkracht. 

WIST-JE-DATJE
Bij narratieve zorg wordt het levensverhaal van de 
oudere door een levensverhaalschrijver 
neergeschreven in een persoonlijk levensboek. 
Door hun levensverhaal te vertellen, krijgen de 
ouderen de tijd en de kans om inzicht te verwerven 
in hun leven.
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ROOKSTOP - UITGEROOKT 

Logo Zenneland ondersteunt lokale besturen, bedrijven en zorginstanties bij rookstoptrajecten voor de  
algemene bevolking, maar ook meer specifiek voor werknemers en kwetsbare groepen. Een vaste groep 
van erkende tabakologen biedt ons bij het Rookstop-programma de nodige expertise. Onze bijdrage 
varieert van algemene infosessies en voorbereidende sessies tot effectieve rookstopbegeleiding.

Tabaksontwenning bij kwetsbare doelgroepen is 
een uitdaging voor Logo Zenneland en onze 
partners. Voor hen werd in 2015 een aangepast 
rookstoptraject uitgewerkt. Uitgerookt 
combineert sociale identiteitsbevordering met 
tabaksontwenning. Het wijkgezondheids- 
centrum De Vaart in Vilvoorde en verschillende 
OCMW’s bekeken of Uitgerookt bij hen een plaats 
kon vinden. Het is echter niet evident om mensen 
bij elkaar te brengen voor dit thema. Om die reden 
startten we laagdrempelige activiteiten rond 
gezonde voeding, zodat klanten vertrouwd raakten 
met de bijeenkomsten.

• UIT DE GEZONDHEIDSENQUÊTE 2015 BLIJKT DAT ÉÉN OP DE VIER BELGEN ROOKT. 
• STUDIES TONEN AAN DAT BEGELEIDING DOOR EEN PROFESSIONAL DE KANSEN 
 OP SLAGEN VERHOOGT.

In Asse werd in het najaar het programma 
vastgelegd voor een traject Uitgerookt, dat begin 
2016 van start gaat.

Ook werkgevers bekommeren zich over de 
gezondheid van hun werknemers. Zo ondersteunde 
Logo Zenneland een initiatief van Colruyt bij een 
tabaksontwenningstraject voor hun personeel.  

WIST-JE-DATJE
De SmartStop-app houdt bij hoeveel geld je 
uitspaart door niet te roken. En je kan in contact 
komen met anderen die met de hulp van 
SmartStop stoppen.
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“We hebben met z’n allen gezorgd voor een zeer fijne, aangename en 
geslaagde zondag 11 oktober! Iedereen verdient een dikke pluim!”

— Natasja Lories, armoedewerker CAW Halle-Vilvoorde 

10/10  
WERELDDAG GEESTELIJKE GEZONDHEID
Één op de vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een geestelijk gezondheidsprobleem. Voor 
Logo Zenneland reden genoeg om zijn schouders onder dit thema te zetten. De Vlaamse Vereniging voor 
Geestelijke Gezondheid koos in 2015 voor het thema Samen Veerkrachtig.

Logo Zenneland promootte samen met zijn 
partners verschillende initiatieven om de 
geestelijke gezondheid en mentale veerkracht te 
bevorderen, waaronder Zelfmoord1813, Fit in je 
Hoofd, NokNok, de app BackUp, de campagne 
Té Gek?! en een eigen hulp KOMt van 
PAS-wegwijzer voor jongeren en volwassenen. 

Het virtuele Fit in je Hoofd werd door Logo 
Zenneland live op het terrein gebracht met de 
verfrissende Fit in je Hoofd Rally. Tijdens deze 
wandeling sta je stil bij de tien stappen van Fit in je 
Hoofd. Bij elke stap hoort een doe- en 
denkopdracht rond geestelijke gezondheid. 

• PSYCHISCHE STOORNISSEN STAAN OP ÉÉN ALS OORZAAK VAN INVALIDITEIT.
• 27% VAN HET ZIEKTEVERZUIM BOVEN 15 DAGEN KENT EEN PSYCHISCHE OORZAAK. 
• ER ZIJN 17 ZELFDODINGEN PER 100.000 INWONERS IN VLAANDEREN. 
• SLECHTS ÉÉN OP DE DRIE PERSONEN ZOEKT PROFESSIONELE HULP. 

Vanuit de werkgroep welzijn en preventie Asse 
werd op 11 oktober een grote wandeling 
georganiseerd waarbij 160 deelnemers aanwezig 
waren. Bij elke halte stond een hulporganisatie 
waar de Assenaars terecht kunnen. Aan de hand 
van originele opdrachten konden de wandelaars 
elke stap beter leren kennen. Een onbemande rally 
werd ook in Roosdaal en Herne gebruikt.  

WIST-JE-DATJE
Op www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
hulp-zoeken vind je de hulplijnen voor geestelijke 
gezondheidszorg in Vlaanderen.
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“Mmm lekker, appels en peren”; “Plukken van fruit is nogal vermoeiend”; 
“Amai, die witte producten, zo’n groot verschil en het is even lekker!”; 
“Mag ik zo een winkelkar meenemen naar huis?”; “Ik koop die koekjes 

niet meer, veel te veel calorieën.”
—   Deelnemers van vzw Pluspunt

MENTALE VEERKRACHT IN DE 
SOCIALE ECONOMIE
Ook voor bedrijven in de sociale economie is de mentale veerkracht van hun medewerkers erg belangrijk. 
Deze mensen kampen nog meer dan in andere sectoren met geestelijke gezondheidsproblemen en dat is 
vaak de oorzaak voor het hoge werkverzuim of absenteïsme. In 2015 stelde Logo Zenneland de Fit in je 
Hoofd Carrousel voor. 

De Fit in je Hoofd Carrousel  bestaat uit laagdrempelige 
activiteiten zoals een quiz, praatcafé, beweegactiviteit, 
toneelstuk, workshops ... die de mentale veerkracht 
van werknemers verhogen en ter preventie een 
positieve cultuur creëren. De activiteiten passen 
telkens onder een van de tien positieve stappen om 
je goed in je vel te voelen.

In vzw Pluspunt ging men aan de slag met de Fit 
in je Hoofd Carrousel. Negen begeleiders en een 
50-tal werknemers doorliepen het traject.  
Een fietsherstelcursus, Blind-Date-Eten-Ronde-
Asse, een cursus conflicthantering, Koken met 

• 22.427 PERSONEN HEBBEN EEN ONDERSTEUNDE JOB IN DE SOCIALE ECONOMIE
• SOCIALE ECONOMIE RESPECTEERT ENKELE BASISPRINCIPES: VOORRANG VAN  
 ARBEID OP KAPITAAL, DEMOCRATISCHE BESLUITVORMING, MAATSCHAPPELIJKE  
 INBEDDING, TRANSPARANTIE, KWALITEIT EN DUURZAAMHEID.

Youssef en Elaheh, Trivial Time, Mandje fruit, 
Omgekeerde dag … het zijn maar enkele van de 
activiteiten die de veerkracht én de goede sfeer bij 
Pluspunt bevorderen. 

WIST-JE-DATJE
Uit cijfers blijkt dat mensen met een lagere sociale 
status (opleidingsniveau, activiteitstatus, 
inkomensniveau) vaak in slechtere gezondheid 
verkeren, een verminderde toegang tot de 
gezondheidszorg hebben en vroeger sterven dan 
mensen met een hogere positie op de sociale 
ladder (presentatie prof. Sara Willems, UGent).
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“De Mammoboxsessie in Buurthuis Windmoleken is heel goed verlopen.  
De 12 dames waren heel erg geïnteresseerd en zeiden me achteraf dat 

ze enorm veel geleerd hadden en dat ze het bijzonder leuk hadden 
gevonden.”

— Hilde van Soest, begeleidster van het Mammoboxspel

LAAT NAAR JE BORSTEN KIJKEN!
Elke twee jaar brengen gemeenten het belang van borstkankeropsporing onder de aandacht. Voor 26 van 
onze 35 gemeenten is de komst van de Mammobiel de aanleiding voor acties rond borstkanker. In negen 
gemeenten wordt gewerkt met een vaste mammografische eenheid. 

Om borstkanker vroegtijdig op te sporen, 
organiseert de Vlaamse overheid het bevolkings- 
onderzoek. In 2015 kwam de Mammobiel naar 
Beersel, Drogenbos, Hoeilaart, Londerzeel, 
Meise, Merchtem, Overijse en Zaventem. In 
Grimbergen, Lennik, Liedekerke en Wemmel 
vond het bevolkingsonderzoek plaats in een 
mammografisch centrum.

Logo Zenneland startte de campagne Brief van de 
huisarts, een extra oproep naar patiënten om deel 
te nemen aan het onderzoek. We hopen zo de 
participatiegraad, die in onze regio het laagst is 
van heel Vlaanderen te verhogen. 

Logo Zenneland en het Centrum voor Kanker-
opsporing verzorgden de opleiding van 
sprekers voor de bevolkingsonderzoeken. 

• EEN DERDE VAN ALLE KANKERS BIJ VROUWEN ZIJN BORSTKANKERS. 
• DE MEESTE VAN DE TUMOREN KOMEN VOOR BIJ VROUWEN OUDER DAN 50 JAAR. 
• DE OORZAKEN VAN BORSTKANKER ZIJN NOG ONBEKEND.* 

Voor onze regio zijn vier opgeleide sprekers 
beschikbaar: twee huisartsen en twee 
verpleegkundigen.

In Halle ging de aandacht naar kwetsbare groepen. 
Tijdens de Zorgdag in het Medisch Huis kwamen 
de bevolkingsonderzoeken naar borst-, dikkedarm-, 
en baarmoederhalskanker aan bod. In oktober 
werd het borstkankeronderzoek voorgesteld aan 
de kansengroepenorganisaties. In het najaar 
werden vijf Mammoboxsessies georganiseerd voor 
dezelfde doelgroep. 

WIST-JE-DATJE
Borstkanker komt ook voor bij mannen. De kans is 
wel ongeveer 100 keer kleiner dan bij vrouwen.

*www.bevolkingsonderzoek.be
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“We kunnen terugblikken op een geslaagde prikactie met 50 
zorgverleners en apothekers die een prik lieten zetten! Ook de 

burgemeesters van Beersel en Pepingen waren aanwezig om zich te 
laten vaccineren. Bedankt aan de prikkende artsen, Logo Zenneland, 

verpleegkundigen, kinesisten en apothekers!”
— Kim Vaes, zorgtrajectpromotor Artsenkring Halle en Omgeving vzw – LMN Halle

LAAT GRIEP DEZE WINTER 
IN DE KOU STAAN!
Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode opduikt. Een preventieve vaccinatie 
verkleint de kans op griep aanzienlijk en voorkomt complicaties zoals longontsteking. Naar jaarlijkse 
gewoonte verdeelde Logo Zenneland materialen van de Vlaamse Griepcampagne naar zijn vaste partners 
om de vaccinatiegraad te verhogen.

De meeste lokale besturen namen deel aan de actie 
door een vaccinatie-uitnodiging te sturen naar alle 
65-plussers. Het campagnemateriaal werd 
verdeeld door lokale besturen, huisartsen, 
LMN’s, pediaters, preventiediensten, SEL’s en 
vroedvrouwen. Naar de pediaters, gynaecolo-
gen en de vroedvrouwen werden ook een affiche 
Kinkhoest en een aantal folders Zwangerschap 
en vaccinatie verstuurd. 

Sommige partners namen extra initiatieven om de 
griepvaccinatie in de kijker te zetten. Logo 
Zenneland ondersteunde de prikactie van de 
Artsenkring Halle en omgeving. De lokale 
dienstencentra de Pasja en de Lemoon in Halle 
organiseerden een interactieve infonamiddag met 

• ELKE WINTER KRIJGEN GEMIDDELD ÉÉN OP DE TIEN MENSEN DE GRIEP. 
• ELK JAAR STERVEN ER HONDERDEN MENSEN AAN DE GEVOLGEN VAN DE GRIEP. 

de elektrokoffers en een arts die toelichting gaf. De 
volledige vaccinatietentoonstelling heeft enkele 
weken in het lokale dienstencentrum gestaan. 
Woonzorgcentra Vander Stokken en 
Sint-Carolus hebben banners van de 
vaccinatietentoonstelling en elektrokoffers 
ontleend om hun actie zichtbaar te maken bij 
bewoners en bezoekers. 

WIST-JE-DATJE
We spreken van een griepepidemie wanneer er 141 
consultaties voor griepsyndromen zijn per 100.000 
inwoners per week, deze overschrijding van de 
epidemische drempel minstens twee weken duurt 
en virologische analyse aantoont dat minstens 
20% van het aantal luchtwegstalen positief test op 
het influenzavirus. 
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“We hebben een superleuke vorming achter de rug met de 
verzorgenden. Echt top: een goede lesgeefster, een eenvoudige uitleg in 
duidelijke taal en een leuk interactief gedeelte waarbij de verzorgenden 

de verschillende smaken van suikervervangende middelen konden 
proeven en ondervinden. Een echte aanrader voor collega’s.” 

— Ann-Sophie Danschutter, regioverantwoordelijke Landelijke Thuiszorg

KOMEN ÉTEN!
Iedereen kent de voedingsdriehoek, maar in welke mate passen we die kennis toe? We drinken te weinig 
water en gebruiken te weinig groenten en fruit. Vlees eten we dan weer te veel. Een ongezond voedings- 
patroon in combinatie met te weinig beweging leidt tot overgewicht en verhoogt de kans op diabetes 
type 2 en hart- en vaatziekten.

Logo Zenneland ondersteunt kookworkshops, 
gegeven door erkende diëtisten, op maat van de 
doelgroep zoals kansengroepen, jongeren, jonge 
gezinnen … Tijdens een kooksessie komen de 
dagelijkse problemen én oplossingen voor gezond 
koken aan bod. Met thema’s zoals Gezond en 
budgetvriendelijk koken of Duurzaam koken 
met seizoensgroenten leren onze diëtisten de 
deelnemers specifieke toepassingen aan. 

Op 13 mei organiseerde Opwijk Alternatief 
broodbeleg en een week later kon men in 
Galmaarden, Herne, Bever, Pepingen, Gooik en 
Lennik naar de Opvoedingsbrunch. In 
Liedekerke leerden jonge gezinnen meer over 

• 14% VAN DE MEISJES EN 8% VAN DE JONGENS EET MINSTENS TWEE STUKKEN 
 FRUIT PER DAG.
• 36% VAN DE JONGEREN DRINKT DAGELIJKS FRISDRANK.
• SLECHTS 58% VAN DE JONGEREN DRINKT MEERMAALS PER DAG WATER.
• 81% VAN DE VLAMINGEN EET DAGELIJKS EEN ONTBIJT.

gezonde tussendoortjes voor kinderen tijdens 
Fruit in het park. De kookworkshops in Overijse 
en Opwijk leerden een 30-tal deelnemers 
Budgetvriendelijk koken. In Gooik werd Koken 
voor diabetici georganiseerd voor de Landelijke 
Thuiszorg. In het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint-Alexius in Grimbergen stond de jaarlijkse 
gezondheidsweek in het teken van Gezonde 
voeding en sedentair gedrag. 

WIST-JE-DATJE
Gezond koken hoeft niet duur te zijn. Met onze 
budgetvriendelijke maar gezonde winkelkar 
stonden we in 2015 in Asse (Dag tegen armoede), 
Affligem (beurs creatief tegen armoede) en bij 
vzw Pluspunt (sociale economie). 
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MILIEU EN DE IMPACT OP ONZE 
GEZONDHEID
Binnen- en buitenmilieuvragen van burgers, artsen, preventieorganisaties en lokale actoren worden 
behandeld door de medisch milieukundige (MMK) bij Logo Zenneland. 

Luchtvervuiling binnenshuis kan zorgen voor 
hoofdpijn, moeheid en een verminderde 
levenskwaliteit. De gezondheidseffecten van 
binnenmilieuvervuiling kunnen in sommige 
omstandigheden zelfs groter zijn: vooral hart- en 
vaatziekten en astma wegen hier het zwaarst door. 

Niet alleen het binnenmilieu, maar ook het 
buitenmilieu of onze omgeving kan onze 
gezondheid beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan 
luchtvervuiling, schadelijke planten en dieren of  
bestrijdingsmiddelen. Verkeer is een van de grote 
veroorzakers van luchtvervuiling: roet, fijn stof, 
stikstofoxiden … Bovendien veroorzaakt het 
geluidsoverlast.

• OP WWW.GEZONDHEIDENMILIEU.BE VIND JE INFORMATIE OVER EEN GEZOND 
 BINNEN- EN BUITENMILIEU, ONGEWENSTE BEESTJES IN HUIS, STRALING,
 VERKEER EN VERVUILDE SITES. 

In 2015 behandelde de MMK bij Logo Zenneland 
49 individuele vragen: 36 vragen over het 
binnenmilieu en 13 over het buitenmilieu.

Tweemaandelijks worden milieu- en woonactoren 
op de hoogte gebracht van het thema gezondheid 
en milieu. Bijkomend worden er nieuwsflashes 
uitgestuurd indien de actualiteit dat vereist (bv. 
risicocommunicatie). 

WIST-JE-DATJE
Als het binnen warmer is dan buiten, gaan 
ventileren en verluchten altijd gepaard met 
energieverlies. Het is echter geen verspilling, want 
verse lucht is hard nodig voor je gezondheid, ook in 
de wintermaanden.
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“Samenwerken met het Logo Zenneland betekent een enorme 
meerwaarde voor BAF en zijn leden. Als eerstelijnszorgverstrekker geeft 

de apotheker dagelijks heel wat preventieve info en advies aan zijn 
patiënten. Het LOGO is een betrouwbare en makkelijk aanspreekbare 

bron voor informatie en materiaal.”
— Veerle De Bent, Stafmedewerker communicatie en marketing, 

Brabants Apothekers Forum (BAF).  

BRABANTS APOTHEKERS FORUM
EEN NIEUWE PARTNER
In samenwerking met BAF en de Vlaams-Brabantse Logo’s worden apothekers geïnformeerd over verschillende 
gezondheidsthema’s. Logo Zenneland voorziet frequent een pakket met materiaal en achtergrondinformatie 
rond een specifiek thema zodat apothekers een deel van de preventieve taak op zich kunnen nemen. 

Objectieve informatie omtrent preventie en 
gezondheid is belangrijk. Apothekers staan 
dagelijks dichtbij de algemene bevolking en kunnen 
de link leggen tussen medische informatie en 
preventieboodschappen, op maat van de klant die 
voor hen staat.

Het project werd in 2014 opgestart en na een 
positieve evaluatie in 2015 verder gezet. Volgende 
thema’s kwamen in 2015 aan bod: tabak, alcohol 
en drugs; geestelijke gezondheid; gezondheid en 
milieu; gezonde voeding en beweging en 
bevolkingsonderzoeken.

• DE APOTHEKER IS VOOR VELEN EEN VERTROUWENSPERSOON. 
• DE APOTHEKER WORDT VAAK ALS EERSTE GERAADPLEEGD.
• APOTHEKERS BEREIKEN OOK BEJAARDEN, ALLEENSTAANDEN EN 
 MINDER MOBIELE PERSONEN DOOR THUISLEVERINGEN.

Een dertigtal geëngageerde apothekers besteden 
in onze regio dus elke twee maanden extra 
aandacht aan een preventiethema. 

WIST-JE-DATJE
Preventie speelt een steeds belangrijkere rol in 
onze gezondheidszorg. Preventie is meer dan 
voorkomen van ziekten. Preventie omvat ook 
vroegdetectie (tijdig opsporen) en in veel gevallen 
ook vroeginterventie (vroeg behandelen) om erger 
te voorkomen.
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“Wij zijn volop bezig met het organiseren  van de vaccinatie van 
asielkinderen in onze verschillende scholen en in het asielcentrum. Bij de 

voorbereiding van ons medisch team heb ik de gegevens op de Logo- 
website goed kunnen gebruiken. Jullie website is een zeer bruikbare en 

duidelijke informatiebron  om op een overzichtelijke manier iedereen van 
ons team te informeren.”

— Ria Sanders, Directeur Vrij Centrum voor leerlingenbegeleiding Halle

ONS GEZONDHEIDSVERHAAL
Communicatie is een van de kerntaken van Logo Zenneland. Via krachtige, engagerende boodschappen 
overtuigen we partners en burgers in onze regio om mee te stappen in ons gezondheidsverhaal. 

Via communicatie willen we preventie een 
aantrekkelijk imago geven. Het belang van een 
positieve boodschap is daarbij essentieel. Bij de 
keuze van communicatieboodschappen, kanalen en 
verpakking baseren we ons op drie zaken: is de 
boodschap toegankelijk, kunnen mensen zich hierin 
herkennen en is het duidelijk wat van hen verwacht 
wordt. 

Door gezondheidsboodschappen op een creatieve 
manier aan de man en vrouw te brengen, willen we 
meer bereiken dan sensibiliseren. We willen kennis 
verhogen om uiteindelijk mensen te overtuigen 
gezonde keuzes te maken. Daarbij zijn onze 
partners van essentieel belang. Zij zijn de 
hoofdrolspelers in ons verhaal. 

• JE VINDT ONS OP FACEBOOK EN OP TWITTER
• OP WWW.LOGOZENNELAND.BE VIND JE EEN SCHAT AAN ACTIES EN MATERIALEN 
 OM MEE TE WERKEN

Het gebruik van nieuwe media zoals Facebook en 
Twitter deden in 2015 hun intrede. Met 
netwerking via sociale media en een dynamische 
website promoten we de activiteiten van nieuwe 
partners om anderen te inspireren en de 
betrokkenheid van o.a. onze partners te verhogen. 

WIST-JE-DATJE
Onze vernieuwde website maakt ons menu aan 
gezondheidsacties nog toegankelijker. De 
informatie over de zeven gezondheidsthema’s 
werd verzameld op één Vlaams website, met lokale 
accenten waar nodig. Dat maakt het voor lokale 
besturen, scholen, bedrijven, verenigingen en 
zorgverstrekkers nog gemakkelijker om acties voor 
een preventiecampagne of een gezondheidsbeleid 
te vinden en uit te werken. 

F facebook.com/logozenneland
L @logozenneland l

f
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“Als je vertrekt vanuit een concrete nood op het terrein die moet 
ingevuld worden, is samenwerking niet zo moeilijk. 

Met Logo Zenneland lukt dat zeer goed.”
— Veerle Stevens, adjunct-directeur CGG PassAnt vzw

LOGO ZENNELAND
EEN NETWERKORGANISATIE

Elkaar inspireren, kennis delen en netwerken staan 
centraal bij Logo Zenneland. We investeren in onze 
partners, experten en Vlaamse partnerorganisaties. 
Voor het Vlaams Actieplan Tabak, Alcohol en 
Drugs werkte Logo Zenneland samen met de 
CGG’s, de intergemeentelijke (Pajottenland, 
faciliteitengemeenten) en lokale (Dilbeek, 
Zemst, Steenokkerzeel) preventiewerkers aan 
preventiedagen op school, thematische 
ouderavonden, rookstopcursussen... 

Via overlegplatforms worden milieuactoren 
(milieu- en duurzaamheidsambtenaren) en 
woonactoren (huisvestingsambtenaren, 
stedenbouwkundige ambtenaren, welzijns-
ambtenaren, personeel van het intergemeentelijk 
woonbeleid) up-to-date gehouden over het thema 
Gezondheid en Milieu. 

Voor het Vlaams Actieplan voor SuïcidePreventie 
(VLASP) organiseerde Logo Zenneland de 
studiedag Oud is niet out voor zorgverleners  

in samenwerking met Logo Oost-Brabant,  
de CGG’s, VLABO (Overlegplatform Geestelijke 
Gezondheidszorg Vlaams-Brabant) en de provincie 
Vlaams-Brabant.

Onze diëtisten organiseren kookworkshops, 
tabakologen geven rookstopcursussen, opgeleide 
sprekers brengen Fit in je hoofd naar de mensen, 
dokters en verpleegkundigen geven lezingen over 
bevolkingsonderzoeken, bewegingsdeskundigen 
pakken sedentair gedrag aan, kinesisten gaan aan 
de slag met valpreventie ... Het waren ook in 2015 
allemaal belangrijke ambassadeurs voor preventie.

WIST-JE-DATJE
Netwerken draait om kennen, vertrouwen en 
gunnen. Je leert iemand kennen en bouwt 
vertrouwen op. Men gunt iemand pas iets als er 
een gevoel van vertrouwen is.
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Algemeen coördinator
Gerlinde Huybrecht, gerlinde@logozenneland.be

Inhoudelijk coördinator
Dieter Deplancke, dieter@logozenneland.be

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

Medisch milieukundige en Gezondheid en Milieu
Emilie De Witte, emilie@logozenneland.be

Geestelijke Gezondheid, Tabak, Alcohol en Drugs, Valpreventie
Lien Sergooris, lien@logozenneland.be 

Voeding & Beweging, Vaccinatie
Natalie Verhelle, natalie@logozenneland.be

Kankeropsporing en –preventie
Ruth Vyverman, ruth@logozenneland.be

Gezondheidsbevordering en ziektepreventie naar kansengroepen
Fabienne Minner, fabienne@logozenneland.be

Communicatie
Ellen Van der Bauwede, ellen@logozenneland.be

Wil je werken aan gezondheids- 
bevordering en ziektepreventie?  
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 
Neem gerust contact op met één van 
onze medewerkers op 02 582 75 91.



24 V.U.: Logo Zenneland vzw, Kerkpleinweg 4, 1742 Ternat

Er was eens … een hongerige reiziger die aankomt in 
een dorp waar weinig te eten is. Midden in het dorp zet 
hij een ketel op het vuur waarin alleen water zit, en een 
meegebrachte steen. Nieuwsgierige dorpelingen 
krijgen te horen dat hij met de soepsteen een heerlijke 
steensoep gaat maken. "Maar het zou helemaal perfect 
zijn met wat extra kruiden om het op smaak te 
brengen”, zei de reiziger. Andere dorpelingen komen 
voorbij en ieder gaat een ander ingrediënt halen. 
Uiteindelijk is er een lekkere soep gekookt en eet 
iedereen gezellig mee (naar het sprookje van ‘de 
Steensoep’).


