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GEZONDHEIDSRAAD 
 

 
Zitting van  8 mei 2018 

 
Aanwezig: 
Remi Serranne voorzitter Gemeenteraadslid 
Jacques Verrijt lid persoonlijk 
Jos Vanlanduyt lid persoonlijk 
Joke Thijs lid LOGO 
Griet Janssens secretaris administratie 
 
 

 
 
1. GEZONDHEIDSWANDELING 
 
Willy Valenberghs van wandelclub Tornado heeft ook voor dit jaar een mooie wandeling 
uitgestippeld. Dit jaar gaat de wandeling terug door Boortmeerbeek.   
De winnaars van vorig jaar worden gehuldigd tijdens de uitreiking van sport- en cultuurlaureaten.  
 
2. VLAAMSE STAPPENCLASH 
 
We bewegen met zijn allen te weinig. Amper 4 op 10 beweegt elke dag 30 minuten aan matige of 
hoge intensiteit. Daarom is het belangrijk om ons op een eenvoudige manier aan te zetten om meer 
te bewegen. En elke dag 10.000 stappen zetten is een eenvoudige manier om dag in dag uit meer te 
bewegen. De 10.000-stappenclash is een Vlaamse actie die loopt over de hele maand mei . 
 
Er wordt een wedstrijd georganiseerd voor het personeel van de gemeente en het OCMW: 
DOE MEE 
Hoe leuk is het om als OCMW- en gemeentepersoneel het goede voorbeeld te geven aan de rest van 
de Boortmeerbeekenaren.  
Dit gaan we als volgt doen: ga naar www.10000stappen.be en registreer je voor de gemeente 
Boortmeerbeek. Vanaf nu kun je je stappen al invoeren op deze website. Log aan het einde van 
iedere dag in en voeg je stappen toe.  
Natuurlijk moet je dan wel een stappenteller bezitten. Daarom krijg je van de gemeente 
Boortmeerbeek als je mee doet een stappenteller met ons nieuwe logo ‘BOORTMEERBEEK GO'. 
 
SPEL! 
Om de 10 000 stappenclash op een ludieke manier af te sluiten organiseren we de laatste week van 
mei een spel voor alle collega’s van de gemeente Boortmeerbeek: gemeentehuis, sporthal, loods, de 
gemeentelijke basisschool en het OCMW. 
Registreer je stappen met de door ons verstrekte stappenteller. Achteraf berekenen we het 
gemiddeld aantal stappen per gewerkt uur. 
Heb je vrij of werk je een dag niet tijdens deze week dan registreer je dus geen stappen voor dit spel. 
Wél voor de stappenclash op de website www.10000stappen.be! 
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3. MEDEDELINGEN EN VARIA 
 
 
• Wees niet gek. Doe de tekencheck. 
  
 
Op 14 april lanceerde minister van welzijn en volksgezondheid Vandeurzen een nieuwe campagne 
‘Wees niet gek. Doe de tekencheck!’. 
 
De gloednieuwe campagne – met de bijbehorende website www.tekenbeten.be – geeft iedereen die 
in de natuur komt dit eenvoudige advies over teken:  
 

1. Controleer je lichaam van top tot teen, dezelfde avond nog, nadat je in de natuur geweest 
bent.  
2. Als je een teek ontdekt, verwijder die dan rustig en in één beweging.  
3. Volg mogelijke symptomen één maand lang op.   

 
Campagnetoolkit 
In onze campagnetoolkit vind je verschillende materialen om de campagne mee te verspreiden. Je 
kunt alle materialen gratis downloaden of bestellen. De campagnetoolkit bevat onder meer:  

• een digitale animatie voor op een scherm   
• publireportages en artikels voor je tijdschrift of website  
• affiches en folders om de campagne te promoten  
• een educatief dossier voor scholen  
• de gids ‘Wat te doen bij een tekenbeet?’ voor jeugdbewegingen, scholen en 

wandelverenigingen  
• een motion graphic, Facebook- en Twitterposts om de campagne online te steunen  

Ook andere materialen, zoals afbeeldingen of voorbeeldnieuwsberichten, zijn beschikbaar.  
 
Dit jaar focust de campagne extra op jeugdbewegingen die op kamp gaan. Alle Vlaamse 
jeugdverenigingen kregen naar aanleiding van de lancering de handleiding ‘Wat te doen bij een 
tekenbeet’ toegestuurd. Er is een powerpoint beschikbaar om het project toe te lichten tijdens 
jeugdraden. Dit kunnen ze zelf presenteren, of door de MMK laten toelichten. De powerpoint kunnen 
ze bij het Logo aanvragen. 
 
Bijkomende vragen? jan@logo-oostbrabant.be 
 
Alle gemeentelijke jeugdconsulenten en alle milieuambtenaren kregen een mail met informatie over 
de campagne. 
 
• Warme Dagen 
 
 Waarom? 
De zomer is fantastisch. Het is een tijd van heerlijk genieten van een terrasje op zonovergoten dagen 
of lekker buiten spelen met de kinderen. Maar dat warme weer heeft soms ook minder prettige 
gevolgen. De meeste mensen lopen gelukkig geen risico als ze verstandig omgaan met de zon, maar 
alert blijven is zeker de boodschap. Want jaarlijks sterven er nog honderden mensen aan de gevolgen 
van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. En daar wil de Vlaamse 
overheid met het initiatief Warme Dagen iets aan doen. 
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Ook lokale besturen kunnen iets doen: ze kunnen een regierol opnemen in het opstellen van een 
lokaal gezondheidsplan dat hen in staat moet stellen om tijdens warme dagen de gezondheid van 
burgers optimaal te beschermen.  
 
Welke materialen zijn er? 
Door het AZG en Vlaams Instituut Gezond Leven werd samen met een aantal MMK’s een handleiding 
opgemaakt voor het opstellen van een lokaal gezondheidsplan warme dagen. Dit bevat oa. concrete 
actielijsten met omgevingsinterventies zoals watervoorziening, verkoeling en schaduw, maar ook 
algemene communicatie, regelgeving, etc. en een aantal methodieken specifiek naar de kwetsbare 
doelgroepen. Voor ondersteuning kunnen ze contact nemen met de MMK. 
 

- Sensibiliseringscampagne met folders en affiches (www.warmedagen.be)  
- Algemene handleiding “gezondheidsplan warme dagen” voor lokale besturen 
- Methodiek ter bescherming van gevoelige doelgroepen: 

o Sociaal geïsoleerden 
o Kinderen 
o Woonzorgcentra 

- Checklist voor evenementen 
 
 
• Input voor lokale klimaatactieplannen 
 
Alle gemeenten (uitgez. Holsbeek) hebben zich geëngageerd voor het burgemeesterconvenant (BC) 
om minder CO2 uit te stoten. De gemeenten krijgen ondersteuning van de provincie om op een 
participatieve manier lokale acties te vergaren voor het lokaal klimaatactieplan. 
 
Naast het luik dat klimaatopwarming tegengaat (door verminderde CO2-uitstoot) zit er in het nieuwe 
burgemeesterconvenant (dat in 2019 van start gaat) een luik rond klimaatadaptatie. Dit heeft oa. tot 
doel de bescherming van de bevolkingsgezondheid tegen de gevolgen van de klimaatverandering. 
Het project Warme Dagen sluit hier mooi bij aan: het opstellen van een lokaal gezondheidsplan 
warme dagen is namelijk een klimaatadaptatiemaatregel in het kader van het 
Burgemeestersconvenant.  
 
• Geestig Gezond Sporten 
https://www.geestiggezondsporten.be/ 
 
Op naar een inclusief sportaanbod voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden! 
Geestig gezond sporten wil sportclubs en de bredere samenleving informeren en oproepen 
bijzondere aandacht te hebben voor kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden. Door 
sportclubs te ondersteunen en praktische handvatten aan te reiken streven we naar een 
sportlandschap waar iedereen kan deelnemen ongeacht achtergrond of psychische bagage. 
Doel = zoveel mogelijk sportclubs en verenigingen (individu kan ook) het charter laten ondertekenen 
om zo werk te maken van een inclusief sportaanbod! 
 
De volgende gezondheidsraad wordt voorzien op dinsdag 9 oktober 2018 om 20 uur in het 
gemeentehuis. 
 
 

Remi Serranne 
Voorzitter 

 Michel Baert 
Burgemeester 
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