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GEZONDHEIDSRAAD 
 

 
Zitting van  12 november 2018 

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

 
 

1. EVALUATIE GEZONDHEIDSWANDELING 
 
Er werden 102 boekjes terug binnengeleverd. 59 volwassenen en 43 kinderen. 
 
Winnaars volwassenen: 

 18/20: shifting: 748, Françoise Croonen, Laarstraat 34, 3190 Boortmeerbeek, 0474/254703, 
f.croonen@hotmail.com 

 17/20: schifting: 275, Kathy Biesemans, Biestraat 222, 3191 Hever, 0499/195099, 
biesemanskathy@hotmail.com 

 17/20: shifting: 300, Guido De Coninck, Bieststraat 220, 3191 Hever, 015/630055 
 
De winnaars van de gezondheidswandeling zullen gehuldigd worden op de jaarlijkse sport- en 
cultuurlaureaten uitreiking dat plaats vindt op dinsdag 28 mei 2019. 

 
 

2. IK DRINK SLIM 
 
De gemeente Boortmeerbeek ondersteunt ook dit jaar het project ‘ik drink slim’. De communicatie 
naar de scholen werd rondgestuurd en voorlopig schreef enkel VBS De wegwijzer zich in. 
 
 
 
3. ORGANISATIE LEZING ROND GEZONDHEID 
 
Er worden twee pistes besproken: 

 Dementie: prof uz Antwerpen die een uiteenzetting komt geven over dementie. 

 Erna Claes: Niet alles tegelijk hé 
 
De gezondheidsraad is van oordeel dat een lezing rond dementie een groter publiek kan aantrekken 
en daarom gaan we deze piste verder uitwerken. 
Joke vraagt na wat de kostprijs is en laat iets weten. 
 
 
 
 
 



-2- 

4. MAMMOBIEL 
 
Eind april-half mei komt de mammobiel naar Boortmeerbeek. De definitieve data en de locatie 
kennen we pas 1 tot 2 maanden vooraf. 
Je ontvangt van ons nog promotiemateriaal om dit bevolkingsonderzoek in de kijker te plaatsen. Ook 
de huisartsen informeren we over de komst van de mammobiel. 
 
Om het bevolkingsonderzoek extra onder de aandacht te brengen, kan je een infosessie over de 
bevolkingsonderzoeken organiseren en/of kiezen voor een gepersonaliseerde affiche. 
Een infosessie gaan we in 2019 niet organiseren. We willen wel voor een gepersonaliseerde affiche 
gaan.   
 
 
5. JOUW HUIS – MIJN WERKPLEK: MEDEWERKERS BESCHERMEN TEGEN MEEROKEN 
 
Elke werknemer heeft recht op een rookvrije werkplek. Daarom is roken op de werkvloer bij wet niet 
toegelaten. Maar wat als je werkplek het huis van een cliënt/ klant is? Vaak worden medewerkers 
geconfronteerd met mensen die roken in huis terwijl ze daar aan het werk zijn. Helaas biedt de 
huidige rookwetgeving voor deze medewerkers geen bescherming. In hun privéwoning kunnen de 
bewoners namelijk gewoon roken. Toch stelt de wetgeving dat je als werkgever de plicht hebt om 
alle maatregelen te nemen die nodig zijn om het welzijn van medewerkers op het werk te 
garanderen. Dus ook je medewerkers beschermen tegen de gevolgen van passief roken als ze 
tewerkgesteld zijn in het huis van een rokende cliënt/ klant.  
 
Dit Vlaams project van Vlaams Instituut Gezond Leven en Kom op tegen Kanker in samenwerking met 
de sociale partners binnen de diensten voor gezinszorg en de dienstencheques ondersteunt 
werkgevers (thuiszorgdiensten en dienstenchequebedrijven) bij het uitwerken en implementeren 
van een beleid om medewerkers te beschermen tegen meeroken. Het project omvat verschillende 
acties op basis van de gezondheidsmatrix. (voor directie, omkadering, personeel, klant: sensibiliseren 
en informeren, omgevingsinterventies, afspraken en regels en zorg en begeleiding).    
 
Logo OBR is bereid om het project toelichten tijdens OCMW teamvergadering/directievergaderingen 
of OCMW raad. Neem contact op met Jan@logo-oostbrabant.be. 
 
 
 
6. MEDEDELINGEN EN VARIA 
 
• Griepvaccinatiecampagne 

Joke stuurt FB berichtjes voor de griepvaccinatiecampagne door aan Griet. 
  
• Lunch & Learn: 20 november 2018, 12u-14u 
 
• Warme dagen 

Werden er acties ondernomen tijdens het warme weer deze zomer? Plannen voor de 
toekomst?  Werkmannen van de gemeente mochten vroeger beginnen werken. Enkele 
voorbeelden van andere gemeenten:  

- Huisbezoeken bij sociaal geïsoleerden of bij buren 
- Open stellen van koele ruimtes (bv. kerken, dienstencentra,…) 
- Vervoer regelen naar koele ruimtes 
- Be-Alert bericht naar inwoners 
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Indien je interesse hebt om hierover na te denken en eventueel een hitteplan uit te werken voor de 
warme zomers in de toekomst, dan kan je steeds terecht bij de medisch milieukundige van Logo 
Oost-Brabant, Jan@logo-oostbrabant.be.  
 
 
• Week van de valpreventie 

De 8ste editie van de Week van de Valpreventie gaat door van 22 tot en met 28 april 2019. 
Het thema is valangst.  

• Rookverbod op school 
Vanaf 1 september geldt er een permanent rookverbod voor personeel, ouders, leerlingen 
en bezoekers/gebruikers in alle onderwijsinstellingen.  
Het verbod geldt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 in volgende onderwijsniveaus: scholen voor 
basis- en secundair onderwijs, academies voor deeltijds kunstonderwijs, centra voor vorming 
van zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, centra voor deeltijdse 
vorming, centra voor leerlingenbegeleiding, internaten en tehuizen. Het geldt ook voor 
derden die, bijvoorbeeld 's avonds, gebruik maken van de schoolgebouwen.  
Zit je met vragen over het rookverbod op school? Hier vind je alle vragen en antwoorden 
netjes op een rij.  

 
• De kwispelstappers 
 

https://www.gezondleven.be/projecten/kwispelstappers  
Een groep ouderen gaat samen met vrijwilligers op stap met een hond in hun eigen buurt. 
Een manier om meer te bewegen, andere ouderen uit de buurt te ontmoeten én voor dieren 
te zorgen. Het Logo kan helpen met de opstart. In Boortmeerbeek komen er wekelijks 
ouderen samen om te wandelen. Zij doen dit al jaren.   

 
De volgende gezondheidsraad wordt voorzien op maandag 11 februari 2019 om 19 uur in het 
gemeentehuis. 
 
 

Remi Serranne 
Voorzitter 

 Michel Baert 
Burgemeester 

  

 


