versie november 2021

Logo-Waasland vzw ondersteunt je onder meer bij:
Bevolkingsonderzoeken naar kanker | Tournée Minérale | Valpreventie
COVID- 19 | Warme Dagen | 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
Griepvaccinatie | HALT2Diabetes | Gezond Binnen | Werelddag zonder Tabak

JAARPLANNING 2022
Logo-Waasland werkt samen met jou aan een

gezond Waasland

Als de coronacrisis ons iets leert, is het wel het belang van een goede
gezondheid en de bijdrage van preventie hieraan.
Met het LOkaal GezondheidsOverleg of Logo ondersteunen we jou bij het
vertalen van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen naar het lokale
niveau. We werken doorlopend rond meerdere thema’s, naar diverse
doelgroepen en op maat van verschillende sectoren. We gaan voluit voor
meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen in het Waasland.
Ook voor jou als partner in de sector ‘Zorg en welzijn’ en voor jouw
doelgroep is er een aanbod op maat waarmee je aan de slag kan.

Hoe ondersteunt Logo-Waasland jou?
• Bekijk samen met Logo-Waasland op welke acties of campagnes uit
deze brochure je vanuit je eigen werking of organisatie best kunt inzetten
om de verbinding te maken met je doelstellingen.
• Laat je inspireren door goede praktijkvoorbeelden en wissel tips uit met
andere partners uit ons netwerk.
• Maak gebruik van gratis tools, kant- en- klare materialen
en ondersteuning voor het opmaken en realiseren van je
gezondheidsbeleid.
Aan de slag met deze brochure
Op de volgende pagina’s geven we je inspiratie aan de hand van een
chronologisch overzicht met projecten en data voor 2022.
Moet je die allemaal ineens aanpakken? Neen, dat is zeker niet de bedoeling.
Beter is het om in samenspraak met Logo-Waasland prioriteiten op maat
van jouw eigen werking of organisatie te selecteren en daar dan maximaal
op in te zetten. Sommige projecten zijn kortlopend of beperkt tot een
bepaalde periode, andere zijn doorlopend. Er zijn beleidsgerichte
projecten, projecten uit te werken op maat en quick wins.

De kracht van samenwerking in de coronacrisis
De coronacrisis laat - naast het negatieve - ook de kracht van samenwerking
zien. Zo diende Logo-Waasland bij de Koning Boudewijnstichting een dossier
in ter ondersteuning van de residentiële zorgvoorzieningen. Het project kreeg
de naam ‘Kennis en expertise netwerking is enige antidotum tegen Covid-19’.
Er werd kennis en expertise gedeeld over onder andere dementiezorg in tijden
van corona, bezoekregeling, wat na vaccinatie, psychosociale ondersteuning
personeel, ventileren en verluchten, poetsen vs. ontsmetten, …
De verslagen en presentaties van dit project vind je hier.

Nuttige data
Met je voorziening werk je vaak rond thema’s, seizoenen, werelddagen ...
In de rubriek ‘nuttige data’ lijsten we er zo voor elke periode van het jaar enkele
op. Je kunt in 2022 enkele van die data gebruiken als aanknopingspunt om
de ‘gezonde bril’ op te zetten.
Betrek ook je collega’s
In deze jaarplanning vind je inspiratie voor projecten naar het eigen personeel
of naar bepaalde doelgroepen. Geef deze jaarplanning gerust door aan je
collega’s en bundel waar mogelijk de krachten.

DOORLOPENDE PROJECTEN 2022
Projecten om het

hele jaar
aan te werken

HALT2Diabetes
In HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico
op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, opgespoord via een
2-stapsmethode én begeleid naar een gezonde leefstijl om dit
risico aan te pakken. Logo-Waasland bekijkt samen met de betrokken
partners zoals ELZ, lokale besturen en huisartsen hoe en wanneer dit
in onze regio kan uitgerold worden.
Ben jij geïnteresseerd om hier aan mee te werken? Geef een
seintje aan fenne-chien.huylebroeck@logowaasland.be

info: logowaasland.be
voor: ziekenhuis, thuiszorg, welzijnsorganisaties, WZC, 			

		

verplegend personeel, huisartsen

Gezonde Mond
Gezond begint in de mond? Zeker! Mondgezondheid ligt aan
de basis van ons algemeen welbevinden en algemene
gezondheid. Gezonde Mond ontwikkelde daarom voor jou
als hulpverlener handige tools waarmee je over mondzorg bij
verschillende doelgroepen aan de slag kan. Bij Logo-Waasland
kan je affiches bestellen om mondgezondheid bij ouderen onder
de aandacht te brengen, om basisadviezen voor -12 en 12+ te
geven en binnenkort ook voor vormingen voor je doelgroep.

info: gezondemond.be
voor: LDC, WZC, ziekenhuis, thuiszorg, mantelzorger, 		

		
voorzieningen voor personen met een handicap, 		
		jeugdhulporganisaties, kinderopvang,...
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Gezonde Publieke Ruimte
Voldoende groen en ontspanningsmogelijkheden dicht bij huis zijn belangrijk voor
onze fysieke en mentale gezondheid. Voorzieningen vanuit Zorg & Welzijn hebben vaak
ook een deel (semi-)publieke ruimte. Dacht je al na over hoe je jouw campus kan
inrichten zodat het geheel bijdraagt aan een betere (mentale) gezondheid van
je cliënten en patiënten? Zijn er mogelijkheden om (een deel) van je terrein open te
stellen voor buurtbewoners? Of geef je via een succes- en knelpuntenwandeling graag
feedback over de straten en pleinen rond je voorziening aan het lokaal bestuur?

info: gezondepubliekeruimte.be
voor: LDC, WZC, ziekenhuis, jeugdhulporganisaties,

		
		

assistentiewoningen, voorzieningen voor personen met
een handicap, collega’s …

Bewegen Op Verwijzing
In september 2021 startte het pilootproject Bewegen Op
Verwijzing in de regio’s Waasland NO en Waasland ZW.
Dit houdt in dat – naast de huisarts en arts-specialist - ook
bepaalde zorg- en welzijnsprofessionals (kinesitherapeut,
diëtist, psycholoog, apotheker, verpleegkundige &
maatschappelijk en sociaal werker) rechtstreeks kunnen
verwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach.
Werk jij als zorg- of welzijnsprofessional en heb je een
patiënt/cliënt die baat kan hebben bij meer beweging?
Maak dan een verwijsbrief op via www.gezondleven.be/
forms/bov/1

info: bewegenopverwijzing.be
voor: LDC, ziekenhuis, huisarts, verpleging, WZC, thuiszorg, welzijnsorganisaties, 		
collega’s …

JANUARI - FEBRUARI 2022

Gezonde feestrecepten
Geen feest zonder lekkere drankjes en hapjes! Voor dit laatste gaat al snel een zak chips
open of worden er salami- en kaasblokjes aangeboden. Hoewel dit zorgt voor een snelle
hap op tafel, kunnen we dit helaas niet echt gezond noemen. Hoe je in no time gezonde
alternatieven op tafel tovert, lees je in onze receptenbundel!

info: logowaasland.be
voor: personeel, thuiszorg, WZC, LDC, kinderopvang, 						

		welzijnsorganisaties,...

Tournée Minérale
Maar liefst 1 op de 5 Belgen drinkt jaarlijks in februari
een maand lang geen alcohol. Deelname aan Tournée
Minérale blijkt een extra motivator te zijn om ook in de
maanden daarna bewuster met het alcoholgebruik om te
gaan.
Doe jij ook mee dit jaar? Stimuleer collega's, patiënten,
clïenten,.. om mee te doen. Want in groep gaat het nog
zoveel beter!
Je kan hiervoor gebruik maken van affiches, stickers,
viltjes, voorbeeldberichten en manifesto’s op maat van
verschillende sectoren.

info: www.tourneeminerale.be
voor: WZC, LDC, welzijnsorganisaties, ziekenhuis,
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huisarts, apotheker, thuiszorg, 			
jeugdhulporganisaties, collega’s …

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
We maken er niet altijd tijd voor, maar vroeg opsporen is belangrijk, ook in het kader van
het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.
Organiseer een activiteit voor vrouwen van 25 tot en met 64 jaar.
Met het pakket ‘Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, is dit iets voor
mij’ gaat een vertrouwde begeleider of een Logo-medewerker in gesprek met 6 tot 8
personen uit maatschappelijk kwetsbare situaties. Met de 10 vragenpancartes van de
gezondheidsrally organiseer je vlot een educatieve wandeltocht.
Vraag de materialen aan bij Logo-Waasland.

info: www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be
voor: LDC, ziekenhuis, welzijnsorganisaties, verplegend

		
personeel, huisarts, apotheker, thuiszorg, collega’s, ...
		

Nuttige data
1 - 31 januari		
Actiemaand bevolkingsonderzoek
					baarmoederhalskanker
21 januari			Wereldknuffeldag
1 - 28 februari		
Tournée Minérale
4 februari			
Werelddag tegen kanker
10 februari			Wereldpeulvruchtendag
17 februari			Doe Vriendelijk Dag			
20 februari 			
Werelddag voor sociale rechtvaardigheid			
27 febr – 6 maart		
Week van de Vrijwilliger

		 MAART 2022
Complimentendag
Een compliment groot of klein, geven of krijgen, het is fijn.
Iedereen voelt zich graag gewaardeerd. Het geven van een compliment
draagt daar toe bij. Het is eenvoudig, maar heeft een niet te onderschatten
impact. Bovendien krijg je als je regelmatig een compliment geeft, meer oog
voor het positieve in anderen. En daar word je zelf ook weer gelukkiger van!
Op 1 maart is het jaarlijks complimentendag. In 2022 werken de Vlaamse
Logo’s een nieuwe gezamenlijke actie uit.
Benieuwd wat deze zal zijn? Hou de website in het oog voor meer info!

info: logowaasland.be
voor: LDC, WZC, welzijnsorganisaties, ziekenhuis, personeel, huisarts, 			
apotheker, kinderopvang, thuiszorg, mantelzorger, 					
jeugdhulporganisaties, collega’s …
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Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker
Organiseer een activiteit voor mannen en vrouwen van 50
tot en met 74 jaar. Met het pakket ‘Bevolkingsonderzoek
Dikkedarmkanker, is dit iets voor mij’ gaat een
vertrouwde begeleider of een Logo-medewerker in gesprek
met 6 tot 8 personen uit maatschappelijk kwetsbare situaties.
Met de 10 vragenpancartes van de gezondheidsrally
organiseer je vlot een educatieve wandeltocht.
Vraag de materialen aan bij Logo-Waasland.

info: www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
voor: LDC, ziekenhuis, welzijnsorganisaties, personeel, huisarts, apotheker,
thuiszorg, collega’s,...

Nuttige data
1 - 31 maart		
Actiemaand Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
1 maart 			
Complimentendag
6 maart			Tandartsendag
14 - 20 maart 		
Week van de diëtist
20 maart			
Dag van de mondgezondheid (Thema: Proud of your mouth)
					+ Internationale dag van het geluk
22 maart 			
Wereldwaterdag
29 maart			Algemene Vergadering Logo-Waasland

		 APRIL 2022
Wees niet gek. Doe de tekencheck!
Zorg je er mee voor dat misverstanden over teken en tekenziektes (zoals de ziekte van
Lyme) uit de wereld geholpen worden? Download of bestel de
campagnematerialen: filmpje, presentatie, de gids “wat te doen
bij een tekenbeet?” en tal van communicatiematerialen.

info: www.tekenbeten.be
voor: jeugdhulporganisaties, LDC, apotheek, huisarts,

		

assistentiewoningen, kinderopvang …

Week van de Valpreventie
In 2022 zal de 11de Week van de Valpreventie
plaatsvinden van 25 april t.e.m. 1 mei.
Elke seconde valt wereldwijd een 65-plusser.
Gedachten zoals “ik ben te oud”, “er is niets meer aan
te doen” of “vallen overkomt mij niet” belemmeren dat
ouderen iets (laten) doen aan hun valrisico.
Het is echter wel mogelijk om valincidenten te
voorkomen.
We helpen je met folders, affiches, spelmateriaal,
oefeningen op maat, vormingen voor ouderen en
mantelzorgers …

info: www.valpreventie.be
voor: LDC, WZC, assistentiewoningen, 		
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dagcentrum, thuiszorg ...

Info- en netwerkmoment
ouderenbegeleiders
Op vrijdag 1 april organiseert Logo-Waasland een info- en netwerkmoment voor ouderenbegeleiders. We geven informatie mee en stellen
methodieken & materialen voor. We zorgen ervoor dat je met collega’s
van andere voorzieningen ervaringen kan uitwisselen. Je kan er het
materiaal dat je bestelde voor de Week van de Valpreventie meenemen.
Inhoud: o.a. week van de valpreventie, HALT2Diabetes, 'gezond ouder
worden, goed eten', gezond begint in je mond, ventileren en verluchten.
				info: via e-mail

				voor: al wie werkt in een WZC, LDC, dagcentrum,
				assistentiewoning, seniorenconsulent, thuiszorg,..
…

Nuttige data
1 april		
Info- & netwerkmoment Ouderenbegeleiders
april / voorjaar Campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck!’
2 april			Start Ramadan
7 april 		
Wereldgezondheidsdag
17 april		Pasen
25 - 1 mei		
Week van de valpreventie
28 april		
Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk
Eind april		
Europese vaccinatieweek
				

MEI - AUGUSTUS 2022
Soep met Babbeltjes
Tweemaal per jaar brengen we organisaties bij elkaar
die werken met en voor maatschappelijk kwetsbare
groepen. Deze keer hebben we het over het thema
mondgezondheid (onder voorbehoud).
Wat kan je verwachten? Een kort lunchmoment (12 – 14 u)
met soep en broodjes, cijfers, methodieken en materialen
en vooral tijd voor interactie en uitwisseling.

info: via e-mail
voor: alle organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare 		
groepen

Werelddag zonder Tabak
Op 31 mei zetten we rookstop extra in de kijker, met
bijzondere aandacht voor een rookvrije omgeving.
Je kan ook een stap verder gaan.
Is ook jouw zorginstelling in een ideale wereld 100%
rookvrij? Wil je patiënten en medewerkers motiveren om
te stoppen met roken? Dan is een doelgericht rookbeleid
een must. Een succesvol rookbeleid is een mix van acties
die een samenhangend geheel vormen. Je kan hiervoor
gebruik maken van de gezondheidsmatrix, het stappenplan
rookbeleid en de inspiratiegids rookvrije zorg.

info: www.rookvrijezorg.be
voor: LDC, (psychiatrische) ziekenhuizen, WZC, 		

jeugdhulporganisaties, voorzieningen voor personen
met een handicap,...
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Start waakzaamheid Warme Dagen
Informeer bewoners en cliënten en moedig hen aan om maatregelen te nemen
tijdens warme dagen. Neem zelf ook maatregelen bij activiteiten of ter bescherming
van gevoelige groepen. Op 'inspiratie lokale acties' vind je materialen voor onder
andere thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, kinderdagverblijven. Ook een handleiding
voor een belronde naar ouderen is binnenkort beschikbaar.
Wil je graag een vorming over warme dagen voor je medewerkers zodat zij alert
zijn voor de gezondheidseffecten en weten hoe ze cliënten kunnen ondersteunen
met raad en daad? Vraag deze aan bij Logo-Waasland! Op 'warme dagen in je
WZC' vind je inspiratie voor een gezondheidsplan warme dagen voor residentiële
zorgvoorzieningen.

info: www.warmedagen.be
voor: WZC, LDC, kinderopvang, jeugdhulporganisaties,

		
		

welzijnsorganisaties, organisator evenementen, ziekenhuis,
huisarts, thuiszorg …

Nuttige data

2 mei			
Suikerfeest (einde Ramadan)
3 mei			Wereldastmadag
6 mei 		
Soep met babbeltjes 			
Thema: mondgezondheid (onder voorbehoud)
9 - 15 mei 		
Week van de zorg (Thema: preventie)
12 mei 		
Internationale dag van de verpleegkundige
15 mei 		
Start waakzaamheidsfase Warme Dagen
16 – 23 mei 		
Week van de groeilamp (voorheen week van de opvoeding)
19 mei 		
Internationale dag van de huisarts
21 mei		
Internationale dag van de culturele diversiteit
31 mei 		
Werelddag zonder Tabak
5 juni			Pinksteren
20 juni		
Dag van het poetspersoneel
23 juni 		
Dag van de mantelzorger
26 juni 		
Wereld antidrugsdag
6 juli			Wereldkusdag
9 - 13 juli		
Offerfeest

SEPTEMBER 2022
Griepvaccinatiecampagne
Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met zich mee: griep.
Gemiddeld wordt 1 op 10 mensen ermee besmet. Meestal genees je vanzelf, maar
bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben. Het belang van griepvaccinatie
voor jezelf en voor je bewoners/patiënten kennen we ondertussen maar al te
goed. Het COVID-19 virus zal vermoedelijk ook in 2022 blijven circuleren waardoor
griepvaccinatie voor risicogroepen extra belangrijk blijft. Informeer daarom
ouderen, zwangere vrouwen en verzorgend personeel. Spoor hen via acties aan
om zich te laten vaccineren.
Verhoog jij ook dit jaar de vaccinatiegraad in je team?
De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden oktober en
midden november. Vraag goed op voorhand je gratis materialen aan om vanaf
half september campagne te kunnen voeren.
			info: www.laatjevaccineren.be/griep
				www.laatjevaccineren.be/hou-griep-uit-je-team
			voor: iedereen die in de zorgsector werkt en in contact 		
				komt met risicogroepen
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Werelddag Suïcidepreventie
Op 10 september benadrukken we dat het voorkomen van
zelfdoding belangrijk is en bespreekbaar moet zijn.
We roepen op om de oranje-gele pins op te spelden en zo
samen het taboe te doorbreken!

info: zelfmoord1813.be
voor: iedereen die het thema wil/kan aankaarten

“zelfdoding
De strijd tegen

”

strijden we samen.

Nuttige data
8 september		
10 september
half september
16 - 22 sept.
21 september
30 september

Internationale dag van de geletterdheid
Werelddag suïcidepreventie
Start campagne griepvaccinatie
Week van de mobiliteit
Werelddag dementie
Einde waakzaamheidsfase Warme Dagen

				OKTOBER 2022
10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
‘Samen Veerkrachtig’. Deze boodschap beklemtonen we jaarlijks, tussen 1 en 10 oktober,
tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid.
We zetten het belang van een goede geestelijke gezondheid, voldoende
veerkracht en je goed in je vel voelen in de kijker tijdens de 10-daagse.
Organiseer zelf acties die aanmoedigen tot het verhogen van veerkracht en mensen
bewust maken van het belang van een goede geestelijke gezondheid.
Vraag bij Logo-Waasland (vanaf voorjaar 2022) de inspiratiegids aan.
Kies er een actie uit of ga zelf creatief aan de slag.
Word zelf een kenner op vlak van mentaal welbevinden door de workshop ‘geluk zit in
een klein driehoekje’ te volgen of maak campagne met het sensibiliseringsmateriaal van
de geluksdriehoek (mogelijk doorheen het hele jaar).
Wil je emoties bespreekbaar maken en het taboe dat heerst rond je niet goed in je vel
voelen doorbreken? Ontleen een emotiestand met gevoelsbuttons bij Logo-Waasland en
laat voorbijgangers, collega's,... een emotie opspelden (mogelijk doorheen het hele jaar).
Vraag meer informatie aan chelsea.vinckier@logowaasland.be

info: logowaasland.be /10daagse of geluksdriehoek of emotiebuttons
voor: welzijnsorganisaties, LDC, WZC, ziekenhuis, thuiszorg, jeugdhulporganisaties,

		

voorzieningen voor personen met een handicap, kinderopvang, collega’s ...
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Bevolkingsonderzoek Borstkanker
We maken er niet altijd tijd voor, maar vroeg opsporen is belangrijk, ook in het kader van het
Bevolkingsonderzoek Borstkanker.
Organiseer een activiteit voor vrouwen van 25 tot en met 69 jaar.
Met het pakket ‘Bevolkingsonderzoek Borstkanker, is dit iets voor mij’ gaat een
vertrouwde begeleider of een Logo-medewerker in gesprek met 6 tot 8 personen uit
maatschappelijk kwetsbare situaties.
Met de 10 vragenpancartes van de gezondheidsrally organiseer je vlot een educatieve
wandeltocht. Vraag de materialen aan bij Logo-Waasland.

info: www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be
voor: LDC, ziekenhuis, welzijnsorganisaties,

		
personeel, huisarts, apotheker, thuiszorg,
		collega’s

Nuttige data
1 - 10 oktober		
1 - 31 oktober		
7 oktober 			
16 oktober 		
17 oktober 		
20 oktober			

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
Actiemaand Bevolkingsonderzoek Borstkanker
Internationale dag van de ouderen
Wereldvoedseldag
Internationale dag van verzet tegen armoede
Dag tegen kanker

NOVEMBER - DECEMBER 2022

Actieweek Gezond Binnen

Dat virussen zich sneller verspreiden in slecht geventileerde of verluchte ruimtes hebben
we nu wel geleerd. Maar ook verschillende andere bronnen van vervuiling zorgen ervoor
dat binnenlucht bijna altijd meer vervuild is dan buitenlucht. Zet jij tijdens deze
actieweek mee de focus op verluchten en ventileren? Laat je inspireren door de goede
praktijkvoorbeelden of organiseer een wachtzaalactie, babbelmoment of andere activiteit.
Logo-Waasland helpt je graag op weg.

info: logowaasland.be
voor: LDC, jeugdhulporganisaties, dagcentrum, voorzieningen

voor personen met een handicap, kinderopvang,
welzijnsorganisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen ...

Soep met Babbeltjes
Tweemaal per jaar brengen we organisaties bij
elkaar die werken met en voor maatschappelijk
kwetsbare groepen. In het najaar hebben we het over
HALT2Diabetes (onder voorbehoud). Wat kan je
verwachten? Een kort lunchmoment (12 – 14 u) met
soep en broodjes, cijfers, methodieken en materialen en
vooral tijd voor interactie en uitwisseling..

info: via e-mail
voor: alle organisaties die werken met kwetsbare groepen

Nuttige data
14 november 		
Werelddiabetesdag
18 november		
Soep met babbeltjes - Thema HALT2Diabetes
					(onder voorbehoud)
21 - 25 november
Actieweek Gezond Binnen
21 - 27 november		
Ouderenweek
3 december			
Internationale Dag van Mensen met een Beperking
4 december			
4 voor 12 (herken de 4 signalen van iemand die het moeilijk heeft)
5 december 			
Internationale vrijwilligersdag
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Sterktes van Logo-Waasland
•
•
•
•

materialen en kwaliteitsvolle informatie
verstrekken
adviseren en ondersteunen
netwerken en overleg faciliteren
extra dienstverlening medisch milieukundigen

Samen met jou
maken we werk van
•
•
•
•
•
•
•
•

minder rokers, druggebruikers en overmatige
alcoholgebruikers
meer mensen in beweging en in balans met
hun voeding
minder suïcidepogers en meer veerkrachtige
mensen
meer gevaccineerden
minder valpartijen bij senioren
meer kanker tijdig opsporen
een gezonde mond voor iedereen
minder gezondheidseffecten door
milieuproblemen

- met extra aandacht voor
maatschappelijk kwetsbare groepen -

TEAM LOGO-WAASLAND
		

MARTINE VAN GRIMBERGE | coördinator
Contactpersoon: Sint-Niklaas
martine.van.grimberge@logowaasland.be | 0471 34 35 07

CIS GOLINVAUX | administratief verantwoordelijke
Thema: vaccinatie
cis.golinvaux@logowaasland.be | 03 766 87 78
CHELSEA VINCKIER | stafmedewerker + communicatie
Thema: geestelijke gezondheid
Setting: onderwijs | werk
Contactpersoon: Sint-Gillis-Waas
chelsea.vinckier@logowaasland.be | 0471 85 82 08
FENNE-CHIEN HUYLEBROECK | stafmedewerker
Thema: tabak, alcohol en drugs | mondgezondheid | COVID-19
Setting: zorg en welzijn | kwetsbare groepen
Contactpersoon: Hamme, Kruibeke, Stekene
fenne-chien.huylebroeck@logowaasland.be | 0471 85 82 06

KJANI VERBEKE | stafmedewerker
Thema: voeding en beweging | valpreventie | bewegen op verwijzing
Contacpersoon: Beveren-Waas
| Interlokale preventiewerker Waasland NO
Thema: voeding en beweging | valpreventie | vaccinatie | geestelijke
gezondheid | mondgezondheid | bevolkingsonderzoeken naar kanker |
gezondheid en milieu
kjani.verbeke@logowaasland.be | 0460 95 80 28

T 03 766 87 78 | F www.facebook.com/LogoWaasland
E info@logowaasland.be | W www.logowaasland.be
Adres: Leopold II-laan 20 | 9100 Sint-Niklaas
Nieuwe benaming van het adres vanaf 1 januari 2022: Oosterlaan 20

0469.135.055 | RPR Gent, afdeling Dendermonde

INGE VERVONDEL | stafmedewerker
Thema: gezondheid en milieu | bevolkingsonderzoeken naar kanker
Setting: lokale besturen
Contactpersoon: Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster
inge.vervondel@logowaasland.be | 0479 97 41 90

