
Logo Waasland vzw ondersteunt je onder meer bij:
Bevolkingsonderzoeken naar kanker   |   Werelddag Dementie   |   Valpreventie  

Warme Dagen   |   10-daagse van de Geestelijke Gezondheid   |   Mondgezondheid 
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Logo Waasland werkt samen met jou aan een gezond Waasland

Logo (LOkaal GezondheidsOverleg) Waasland wil een goede gezondheid 
tastbaar, haalbaar en helemaal vanzelfsprekend maken voor iedereen. We 
ondersteunen jou en jouw organisatie dan ook graag 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 2023. Het is natuurlijk niet haalbaar om overal 
tegelijk op in te zetten. Bepaal daarom, indien gewenst in samenspraak met Logo 
Waasland, prioriteiten op maat van jouw eigen werking of organisatie en zet 
daar maximaal op in. 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. 

Nuttige data

Met je voorziening werk je vaak rond thema’s, seizoenen, werelddagen ... 
In de rubriek ‘nuttige data’ lijsten we er voor elke periode van het jaar enkele 
op. Je kan deze 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.

                  JAARPLANNING 2023



                 WORKSHOPS EN VORMINGEN
 o Gezondheidsrally's 

De gezondheidsrally is een quizwandeling die jou al wandelend 
doorheen een thema gidst. Je kan de rally apart organiseren, 
maar hij kan ook deel uitmaken van een gezondheidsproject of 
versterkt worden door een andere actie.

Gezonde voeding en beweging: de bewegingsdriehoek en voedingsdriehoek motiveren ons 
om evenwichtiger te eten, meer te bewegen en minder lang stil te zitten. 

Valpreventie: test je kennis over valpreventie, krijg nuttige tips en beweeg samen.

Milieu: leer alle feiten en fabels kennen over topics als hitte, planten, teken, 
luchtkwaliteit, mobiliteit enzovoort.

Bevolkingsonderzoeken naar kanker: verbeter in 10 vragen je kennis over één van de 
bevolkingsonderzoeken.

{ info: logowaasland.be/gezondheidsrally

 o Spel 'valpreventieparcours'
Aan de hand van een spel leer je als zorgverlener of mantelzorger op een 

ludieke manier de 7 risicofactoren van vallen kennen. Deelnemers 
nemen het tegen elkaar op om het parcours vol hindernissen af 
te leggen. Zo ervaar je hoe het is om in een onveilige situatie te 
komen, door bijvoorbeeld slecht te zien of in het donker op zoek 
te gaan naar het toilet. Want wist je dat elke 11 seconden een 

65-plusser wordt opgenomen op spoed na een val? Het spel kan 
gespeeld worden met 8 tot 20 spelers en duurt ongeveer een uur. 

{ info: logowaasland.be/materialen

Geïnteresseerd in een workshop, infosessie of educatief spel? 
Via Logo Waasland kan je tal van vormingen aanvragen over verschillende thema’s voor 
diverse doelgroepen. Benieuwd? Hieronder vind je er enkele, maar neem zeker een kijkje 
op onze website voor het volledige aanbod via logowaasland.be/vormingen.
De vormingen worden steeds gegeven door een ervaren en getrainde lesgever.

 o Verteltas Bevolkingsonderzoeken
Een mammografie, een uitstrijkje of stoelgangtest: ze worden gratis aangeboden door de 
Vlaamse overheid voor bepaalde leeftijdsgroepen om kanker vroegtijdig op te sporen 
of zelfs te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat mensen in armoede(risico), mensen met 
een migratie-achtergrond of mensen met een beperking deze onderzoeken minder goed 
kennen en er minder aan deelnemen. Jij kan hier verandering in brengen door aan de 
hand van onze verteltas in gesprek te gaan met een kleine groep van 6 tot 8 personen:

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker (vrouwen | 25 - 64 jaar)
Bevolkingonderzoek Dikkedarmkanker (mannen & vrouwen | 50 - 74 jaar)
Bevolkingsonderzoek Borstkanker (vrouwen | 50 - 69 jaar)

Voor een gratis opleiding en het uitlenen van de verteltas: 
contacteer Logo Waasland.

{ info: logowaasland.be/projecten2/all/bevolkings-onderzoeken

 o Gezonde kinderopvang
Gezond eten, voldoende bewegen en minder zitten: ook 
voor de allerkleinsten is het een absolute noodzaak! 
‘Gezonde kinderopvang’ biedt onthaalouders, begeleiders en 
coördinatoren van kinderdagverblijven en naschoolse opvang 
concrete ondersteuning aan de hand van twee vormingsmodules:

 ‘Meer bewegen en minder zitten in de kinderopvang’
 ‘Gezonde voeding in de kinderopvang’

Doe dankzij deze vormingen inspiratie op voor je gezondheidsbeleid en krijg een hoop 
tips en handige materialen om de kinderopvang gezonder en energieker te maken.

{ info: logowaasland.be/content/gezonde-kinderopvang-1

http://www.logowaasland.be/gezondheidsrally
http://www.logowaasland.be/materialen
https://logowaasland.be/vormingen
http://logowaasland.be/projecten2/all/bevolkings-onderzoeken
http://logowaasland.be/content/gezonde-kinderopvang-1


 Gezonde Publieke Ruimte
Zorgt jouw organisatie mee voor voldoende toegankelijk groen door de buitenruimte 
van je voorziening te ontharden? Het klimaat, de buren, bezoekers en bewoners zullen er 
bij welvaren. Geef bijvoorbeeld via een succes- en knelpuntenwandeling feedback over de 
straten en pleinen rond je voorziening aan het lokaal bestuur.

 info: gezondepubliekeruimte.be

 HALT2Diabetes | Bewegen Op Verwijzing
Dankzij HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 
en hart- en vaatziekten opgespoord én begeleid naar een gezonde leefstijl. Ook jij kan 
45-plussers toeleiden naar de screening via het gezondheidskompas. Verwijs gerust door 
naar het lokale leefstijlaanbod of bied begeleiding naar een gezonde leefstijl.  

Denk hierbij aan Bewegen op Verwijzing als meest laagdrempelige manier om mensen 
te begeleiden naar een actiever leven (maak een verwijsbrief op via www.gezondleven.be/
forms/bov/1), rookstopcursussen om mensen te ondersteunen om te stoppen met roken en 
de nieuwe groepssessies Gezonde Voeding op Verwijzing om mensen te helpen om gezond 
te eten.

 info: logowaasland.be/content/halt2diabetes 
  logowaasland.be/content/bewegen-op-verwijzing

 voor: ziekenhuis, thuiszorg, welzijnsorganisaties, LDC,  
  verpleging, huisartsen

Projecten om het  hele jaar aan te werken

KLEMTOON2023 Spel 'Wegwijs in Zorg en Gezondheid'
Een groot deel van de informatie over gezondheid is niet toegankelijk (genoeg) voor 
mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Deze 'mismatch' heeft een grote invloed 
op gezondheid. Zo zijn lage gezondheidsvaardigheden gelinkt aan een minder gezonde 
leefstijl, minder goede toegang tot het zorgsysteem en een algemeen minder goede 
gezondheid. 

Het spel ‘Wegwijs in Zorg en Gezondheid’ speelt hier op in en versterkt de 
gezondheidsvaardigheden. Aan de hand van personages met uiteenlopende zorgvragen 
wordt op zoek gegaan naar de juiste zorg en doorverwijzing. Het is de bedoeling om 
spelenderwijs de personages met diverse problemen op vlak van gezondheid en welzijn 
door te verwijzen naar de juiste hulpverlening.

 info: logowaasland.be/wegwijs

 voor: LDC, WGC, welzijnsorganisaties, sociale economie,    
  jeugdhulporganisaties, bijzondere jeugdzorg, thuiszorg,  
 centra voor basiseducatie ... 

Inspiratiegids NATUUR MET ZORG - Regionale Landschappen

voor: LDC, WZC, ziekenhuis, jeugdhulporganisaties, 
 assistentiewoningen, voorzieningen voor personen met 
 een handicap, kinderopvang …

Groen doet goed, biodivers nog beter | Biodivers Zorggroen
Lessen uit de praktijk van vergroening in Vlaamse zorgcentra | Vlaanderen.be
Inspiratie en geleerde lessen | Agentschap voor Natuur en Bos

 Wase Wandelbox
De wandelbox bundelt 14 wandelingen in het Waasland: 7 lange, groene 

en 7 korte, toegankelijke routes. Deze zijn ook bedoeld voor personen 
in een rolstoel, met een kinderwagen en personen die minder goed ter 
been zijn. Interesse om met jouw doelgroep een van de wandelingen 
uit te proberen? Vraag naar de Wase Wandelbox bij jouw lokaal bestuur 

(toeristisch infokantoor en/of dienst welzijn)!

  info: logowaasland.be/content/wase-wandelbox-0

  voor: LDC, WZC, welzijnsorganisaties, jeugdhulporganisaties, kinderopvang,  
   assistentiewoningen, voorzieningen voor personen met een handicap ...

      DOORLOPENDE PROJECTEN 2023
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Nuttige data
 1 - 31 januari  Actiemaand Bevolkingsonderzoek 
     Baarmoederhalskanker  
 21 januari   Wereldknuffeldag 

 1 - 28 februari  Tournée Minérale
 4 februari   Werelddag tegen Kanker
 10 februari   Wereldpeulvruchtendag
 13 februari   Internationale Epilepsiedag
 17 februari   Doe Vriendelijk Dag   
 20 februari    Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid   
 25 febr – 5 maart  Week van de Vrijwilliger
 

Tournée Minérale
Voor 1 op de 5 Belgen is het al een traditie geworden om 
in februari een maand lang geen alcohol te drinken. Velen 
ervaren voordelen zoals beter slapen en zich fitter voelen.

Bovendien gaan ze ook in de daaropvolgende maanden 
bewuster om met hun alcoholgebruik. 
Stimuleer jij ook dit jaar de deelname aan Tournée 
Minérale bij jouw omgeving en/of serveer jij steeds 
minstens één gezond alcoholvrij drankje? 

Maak gebruik van de verschillende promotiematerialen, 
zoals affiches, voorbeeldberichten, viltjes ...! 

 Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
Met een uitstrijkje spoort de arts voorstadia op, waardoor we 
baarmoederhalskanker vaak kunnen voorkomen. Toch laten slechts 2 op de 3 
vrouwen uit het Waasland zich preventief onderzoeken op baarmoederhalskanker. Door 
in gesprek te gaan met vrouwen van 25 tot en met 64 jaar over het Bevolkingsonderzoek 
Baarmoederhalskanker kan jij een verschil maken. Ontleen de gratis verteltas of organiseer 
een gezondheidsrally of andere activiteit. 

 info: baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be 

 voor: LDC, ziekenhuis, welzijnsorganisaties, verplegend 
  personeel, huisarts, apotheker, thuiszorg, sociale    
  economie, volwassenenonderwijs collega’s ...
  

    Gezonde feestrecepten
Op zoek naar een gegarandeerd gezond feestelijk recept? Gevonden! Hoe je in no time 
gezonde alternatieven op tafel tovert, lees je in onze receptenbundel! De recepten 
zijn geïnspireerd op zekergezond.be, daar vind je nóg meer gezonde, eenvoudige én lekkere 
recepten.

 info:  logowaasland.be

 voor: personeel, thuiszorg, WZC, LDC, kinderopvang,     
 welzijnsorganisaties, bijzondere jeugdzorg, VAPH, 
 sociale economie ...

info: tourneeminerale.be   

voor: WZC, LDC, welzijnsorganisaties, ziekenhuis, huisarts, apotheker, thuiszorg, 
jeugdhulporganisaties, sociale economie, onderwijsinstellingen, collega’s  … 

                 JANUARI 2023            FEBRUARI 2023
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Nuttige data
 1 - 31 maart  Actiemaand Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker 
 1 - 31 maart   Complimentenmaand
 1  maart   Complimentendag
 6 maart   Dag van de Tandarts
 19 maart    Dag van de Zorg
 20 - 26 maart   Week van de Diëtist
 20 maart   Dag van de Mondgezondheid
 20 maart    Internationale Dag van het Geluk
 22 maart    Start Ramadan (einde: 20 april)
 28 maart   Algemene Vergadering Logo Waasland

 Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
Hoe ontstaat dikkedarmkanker en hoe kan je het vroeg opsporen? Met de display en de 
A3-pancartes uit onze verteltas kan je hierover ook in gesprek gaan met wie minder 
taalvaardig is. Je ontleent ze gratis bij Logo Waasland. 

Ook voor ondersteuning bij een activiteit voor mannen en vrouwen 
van 50 tot en met 74 jaar over het ‘Bevolkingsonderzoek 
Dikkedarmkanker' kan je bij het Logo terecht.

info: dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be 

voor: LDC, ziekenhuis, welzijnsorganisaties, 

huisarts, apotheker, thuiszorg, sociale economie, 
volwassenenonderwijs, collega’s,... 

 Complimentenmaand
Een compliment groot of klein, geven of krijgen, het is altijd fijn. Iedereen voelt zich graag 
gewaardeerd. Het is eenvoudig, maar een compliment heeft een niet te onderschatten 
impact. Het krijgen van een compliment draagt bij aan je welzijn en wie zich goed voelt, kan 
beter omgaan met dagelijkse stress en belangrijke gebeurtenissen. 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! 

Om dit in de verf te zetten, is er de Internationale Complimentendag op 1 maart 2023 en 
werd maart omgedoopt tot complimentenmaand. Doe mee aan de complimentenmaand 
door het spelen van het complimentenmol spel of één van de andere complimentenacties. 

 
 info: logowaasland.be

 voor: LDC, WZC, welzijnsorganisaties, ziekenhuis, collega's 
  personeel, huisarts, apotheker,  kinderopvang, 
  thuiszorg, mantelzorger, jeugdhulporganisaties …

 

 Dag van de Mondgezondheid | 20 maart
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 
materialen en tools waarmee je bij verschillende doelgroepen aan 
de slag kan: affiches, folders met basisadviezen voor -12 en +12, de 

Gezonde-Mond-koffer en binnenkort ook vormingen voor je doelgroep. 

  info: gezondemond.be 
  voor: LDC, WZC, ziekenhuis, thuiszorg, mantelzorger, voorzieningen voor   
   personen met een handicap, jeugdhulporganisaties, kinderopvang,... 

lach 

maakt mijn dag!

Jouw

                      MAART 2023
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Nuttige data
 april / voorjaar  Campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck!’
 7 april    Wereldgezondheidsdag 
 9 april    Pasen
 18 april    Info- en netwerkmoment ouderenbegeleiders
 24 - 30 april  Week van de Valpreventie 
 28 april   Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 
 eind april   Europese vaccinatieweek 

 Week van de Valpreventie
Van 24 april t.e.m. 30 april vindt de 12de Week van de 
Valpreventie plaats. Dit jaar staat het belang van beweging in de 
kijker. Lichaamsbeweging is de beste remedie om valincidenten 

te voorkomen. Het zorgt voor sterkere botten, een beter 
evenwicht en minder verlies van spiermassa en spierfunctie. 

De focus ligt op wandelen, een zeer laagdrempelige manier 
om aan beweging te doen. Bovendien brengt wandelen 
je onder de mensen en is het goed voor onze mentale 
gezondheid. Wil je graag aan de slag? Check snel de 

website voor folders, affiches, spelmateriaal en de vorming 
voor ouderen en mantelzorgers. Bovendien vind je in de Wase 

Wandelbox zeven toegankelijke wandelingen in de regio.

 info: valpreventie.be 

 voor: LDC, WZC, assistentiewoningen, dagcentrum,   
  thuiszorg, ziekenhuizen ...

 Wees niet gek. Doe de tekencheck!
Door snel en correct een teek te verwijderen, kan je de ziekte van Lyme meestal 
voorkomen. Ga aan de slag met de gratis materialen, zoals een filmpje, kant en klare 
presentaties, de gids 'wat te doen bij een tekenbeet?' en bestel tijdig affiches, folders of 
de tekenkaart. 

 info: tekenbeten.be  

 voor: jeugdhulporganisaties, LDC, apotheek, huisarts, 
  sociale economie, kinderopvang …

 Info- en netwerkmoment ouderenbegeleiders
Op 18 april organiseert Logo Waasland een info- en netwerkmoment voor 
ouderenbegeleiders. Je krijgt allerhande informatie mee en maakt kennis met 
methodieken en materialen die zich specifiek tot de ouderensector richten. Het is 
bovendien een uitstekende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega's van 
andere voorzieningen. En je kan meteen ook het materiaal dat je bestelde voor de Week van 
de Valpreventie meenemen. Meer info volgt later! 

  info: via e-mail 

  voor: al wie werkt in een WZC, LDC, dagcentrum, assistentiewoning,    
   in de thuiszorg of als seniorenconsulent

DATUM
18 april

                     APRIL 2023
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http://www.valpreventie.be
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info: via e-mail  

voor: alle organisaties die werken met   
 maatschappelijk kwetsbare groepen

DATUM
12 mei

Nuttige data
 2 mei    Wereldastmadag
 8 mei     Rode Kruis dag
 12 mei    Soep met Babbeltjes (werken met kwetsbare groepen)
 12 mei    Internationale dag van de Verpleegkundige 
 15 mei    Start waakzaamheidsfase Warme Dagen 
 15 mei   Dag van het Gezin
 16 – 23 mei    Week van de Groeilamp
 19 mei    Internationale Dag van de Huisarts 
 21 mei   Internationale Dag van de Culturele Diversiteit
 31 mei    Werelddag zonder Tabak 

 20 juni   Dag van het Poetspersoneel 
 23 juni    Dag van de Mantelzorger
 26 juni    Wereld antidrugsdag
 
 6 juli    Wereldkusdag 
 28 juni - 12 juli  Offerfeest 

 Werelddag zonder Tabak
Op 31 mei staat rookstop extra in de kijker, met bijzondere aandacht voor een rookvrije 
omgeving. Ga met jouw voorziening nog een stapje verder en werk een doelgericht 
rookbeleid uit, waarbij je patiënten en medewerkers stimuleert en ondersteunt om te 
stoppen met roken. 

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: rookvrijezorg.be

  voor: LDC, ziekenhuizen, WZC, bijzondere    
   jeugdzorg, VAPH …

 Start waakzaamheid Warme Dagen
Wellicht nam je tijdens de warme, droge zomer van 2022 heel wat maatregelen om jezelf 
of anderen te beschermen tegen de gezondheidseffecten van hoge temperaturen. 
Contacteer Logo Waasland als je graag een ‘gezondheidsplan warme dagen’ wil opmaken of 
extra inspanningen wil leveren om risicogroepen te bereiken zoals ouderen, personen die in 
een slecht geïsoleerde woning verblijven, personen met een beperkt sociaal netwerk… Voor 
kant-en-klare materialen kan je terecht op Inspiratie lokale acties | Warme dagen en op Gratis 
campagnemateriaal voor organisaties | Warme dagen. Bestel bij voorkeur in april reeds je 
materialen! 

   info: warmedagen.be  

  voor: WZC, LDC, kinderopvang, jeugdhulporganisaties, 
   welzijnsorganisaties, organisator evenementen,   
    ziekenhuis, huisarts, thuiszorg …

 Soep met Babbeltjes
Tweemaal per jaar komen organisaties die werken met en voor 

maatschappelijk kwetsbare groepen bijeen. Ze werken telkens rond 
een bepaald gezondheidsthema. 
Wat kan je verwachten? Een kort lunchmoment (12u – 14u) met 
soep en broodjes, cijfers, methodieken en materialen en vooral tijd 

voor interactie en uitwisseling.

 

                      MEI 2023
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Nuttige data
 8 september   Internationale dag van de Geletterdheid
 10 september  Werelddag Suïcidepreventie 
 half september  Start campagne griepvaccinatie
 16 - 22 september  Week van de Mobiliteit 
 21 september  Werelddag Dementie 
 30 september  Einde waakzaamheidsfase Warme Dagen

 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. Dat griepvaccinatie zowel voor jezelf als voor je bewoners/
cliënten/patiënten bescherming biedt, is ondertussen geweten. Spoor ook in 2023 zowel 
zorgmedewerkers als risicogroepen zoals ouderen en zwangere vrouwen 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 in de zomer je gratis materialen aan om vanaf half september campagne te 
kunnen voeren.

  info: laatjevaccineren.be/griep   
   laatjevaccineren.be/hou-griep-uit-je-team 

  voor: iedereen die in de zorgsector werkt en in contact komt met risicogroepen

“ 

” 

 Werelddag Dementie | 21 september
Tegen dementie bestaat helaas nog geen medicijn. Maar het wordt 
steeds duidelijker dat het risico op dementie stevig verlaagd kan  
worden door een hersengezonde leefstijl op middelbare leeftijd  
(40 tot 75 jaar). En belangrijk element daarin is een gezond hart, 
want wat goed is voor je hart is goed voor je hersenen.  
2 voor de prijs van 1.

 info: 2voordeprijsvan1.be

 voor: iedereen die het thema wil/kan aankaarten

Wat goed is 

voor je hart ,

 is goed 

voor je hersenen

                      SEPTEMBER 2023
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 Bevolkingsonderzoek Borstkanker
Minder dan de helft van de vrouwen van 50 tot en met 69 jaar uit onze regio laat een 
screeningsmammografie nemen binnen het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Een 
screeningsmammografie is nochtans gratis, kwaliteitsvol en wordt minstens door 2 
radiologen beoordeeld. Daardoor kan ook een beginnende borstkanker sneller worden 
opgespoord. Ontleen onze voelborst, de verteltas met A3-pancartes of organiseer een 
gezondheidsrally, zodat de vrouwen uit jouw doelgroep een geïnformeerde keuze kunnen 
maken.

 info: borstkanker.bevolkingsonderzoek.be 

 voor: LDC, ziekenhuis, welzijnsorganisaties, verplegend   
  personeel, huisarts, apotheker, thuiszorg, sociale  
  economie, volwassenenonderwijs, collega’s ...

Nuttige data

 1 - 10 oktober  10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 
 1 - 31 oktober  Actiemaand Bevolkingsonderzoek Borstkanker
 7 oktober    Internationale Dag van de Ouderen 
 16 oktober    Wereldvoedseldag 
 17 oktober    Internationale Dag van Verzet tegen Armoede 
 19 oktober   Dag tegen Kanker

 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.

Kijk: maak het jaarthema ‘Kracht’ zichtbaar dankzij de spreukenactie, promotiematerialen 
van de geluksdriehoek, NokNok, Warme William en de campagnes van Te Gek!?

Beweeg: bewegen versterkt onze kracht. Organiseer een wandelactiviteit en laat de 
deelnemers de kracht van beweging ervaren.

Belee f: organiseer een workshop, lezing of theatervoorstelling. Help mensen zo hun kracht 
te ontdekken, sterker in hun schoenen te staan en meer ... 

Verbind: organiseer verbindende acties die inzetten op kracht, sociale cohesie, ontmoeting, 
praten met elkaar, taboedoorbreking

Vraag bij Logo Waasland de inspiratiegids aan. Kies er een actie uit of ga creatief aan de slag.

 info: logowaasland.be/10daagse of  geluksdriehoek of emotiebuttons

 voor: welzijnsorganisaties, LDC, WZC, ziekenhuis, thuiszorg, jeugdhulporganisaties,  
  voorzieningen voor personen met een handicap, kinderopvang, sociale   
  economie, volwassenenonderwijs, collega’s ...

    OKTOBER 2023
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http://www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be
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DATUM
24 nov

RECEPT 
IDEE

Nuttige data
 14 november   Wereld Diabetes Dag 
 21 - 25 november  Actieweek Gezond Binnen 
 21 - 27 november  Ouderenweek
 24 november  Soep met Babbeltjes (werken met kwetsbare groepen)

 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 
 8 december   Overleg Lokale Dienstencentra 

 Actieweek Gezond Binnen
Gezonde lucht in je huis of organisatie, ook in de winter? Niet evident! Geef onze 
concrete tips door aan je doelgroep en pas ze toe op je eigen locatie. Je kan ook gratis 
infofiches aanvragen of praatplaten, wachtzaalpancartes of een educatief spel ontlenen. 
Filmpjes over het correct reinigen van ventilatieroosters vind je op ons Youtube-kanaal. 

 info: logowaasland.be 

 voor: LDC, jeugdhulporganisaties, dagcentra, voorzieningen voor  
  personen met een handicap, kinderopvang,  
  welzijnsorganisaties die werken met maatschappelijk  
  kwetsbare groepen ...

 Soep met Babbeltjes
Tweemaal per jaar komen organisaties die werken met en voor 
maatschappelijk kwetsbare groepen bijeen. Ze werken telkens rond een 

bepaald gezondheidsthema. 
Wat kan je verwachten? Een kort lunchmoment (12u – 14u) 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

    Gezonde feestrecepten
Kijk jij ook al uit naar de feestdagen? Maak er in 2023 een gezonde Kerst en een 
smakelijk Nieuwjaar van! Doe inspiratie op in de app zekergezond.be of dankzij de 
recepten in onze receptenbundel.

 info:  logowaasland.be

 voor: personeel, thuiszorg, WZC, LDC, kinderopvang, welzijnsorganisaties, bijzondere  
  jeugdzorg, VAPH, sociale economie ...

 Lekker gezonde hummus
Ingrediënten 
- 1 blik kikkererwten (uitgelekt)   - 1 teentje knoflook 
- 1 el citroensap     - 1 tl gemalen komijn (of koriander) 
- 2 el olijfolie      - 1 el water 
- peper & zout (optioneel) 
 
Bereidingswijze
Mix of blend alles tot een glad geheel. Voeg eventueel nog wat extra water toe tot het 
mengsel smeuïg is.

             NOVEMBER 2023           DECEMBER 2023
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https://logowaasland.be/content/actieweek-gezond-binnen
http://www.zekergezond.be
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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  -

Sterktes van Logo Waasland
materialen en kwaliteitsvolle informatie verstrekken

adviseren en ondersteunen
netwerken en overleg faciliteren

extra dienstverlening medisch milieukundigen



T  03 766 87 78   |   F & in  Logo Waasland vzw
E  info@logowaasland.be  |  W  www.logowaasland.be
Adres: Oosterlaan 20  |  9100 Sint-Niklaas

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

CIS GOLINVAUX  |  administratief verantwoordelijke
Verantwoordelijke bestellingen, uitleen en facturatie
cis.golinvaux@logowaasland.be  |  0478 76 07 98

CHARLOTTE DE PAUW  |  projectmedewerker
Algemene ondersteuning projecten
Thema: valpreventie
charlotte.depauw@logowaasland.be  |  0472 75 85 52

KJANI VERBEKE  |  staf- en communicatiemedewerker
Thema: voeding en beweging  |  Bewegen Op Verwijzing
Setting: onderwijs
Contactpersoon: Beveren, Stekene
kjani.verbeke@logowaasland.be  |  0460 95 80 28

INGE VERVONDEL  |  stafmedewerker
Thema: gezondheid en milieu  |  bevolkingsonderzoeken naar kanker
Setting: lokale besturen
Contactpersoon: Hamme, Kruibeke
inge.vervondel@logowaasland.be  |  0479 97 41 90

KATRIEN VAN EYNDE  |  stafmedewerker
Thema: tabak, alcohol en drugs  |  mondgezondheid  |  vaccinatie
Setting: zorg en welzijn  |  werk
Contactpersoon: Temse, Waasmunster
katrien.vaneynde@logowaasland.be  |  0471 85 82 08

CHARLOTTE VAN BELLE  |  stafmedewerker en interlokale preventie-
werker Waasland NO
Thema: geestelijke gezondheid
Setting: kwetsbare groepen
Contactpersoon: Sint-Gillis-Waas
      Werkzaam als interlokaal preventiewerker voor de gemeenten 
      Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht
charlotte.vanbelle@logowaasland.be  |  0471 85 82 06

TEAM LOGO WAASLAND
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