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Agenda 

 Goedkeuring verslag 22 mei 2014 

 Voorstel uitwerken om een wandeling of fietstocht te ontwikkelen voor volwassenen en kinderen in de 
gemeente gezonde gemeente 

 Actief woon-werk verkeer 

 Gemeentelijke gezondheidsgids 

 Ik drink slim  

 Griepvaccinatiecampagne 

 Actieweek gezond binnen 24 – 30 november 

 Netwerkevent gezonde gemeente 27 november: Ongelijkheid in gezondheid – een uitdaging voor het 
lokaal beleid 

 Gezonde gemeente 

 Varia 
 

1. Verslag 22 mei 2014 wordt goedgekeurd. 
Er wordt als opmerking wel meegegeven dat de dokters/apothekers en de kinesisten niet uitgenodigd zijn 
zoals gevraagd in het vorige verslag, wegens de afwezigheid van Griet. Maar we zullen dit zeker doen voor 
de volgende vergadering.  
 
2. Voorstel uitwerken om een wandeling te ontwikkelen voor volwassenen en kinderen in de 
gemeente “gezonde gemeente.” 
In de vorige vergadering werd er voorgesteld om in werkgroepen te werken. Ondertussen is wandelclub 
Tornado druk bezig met deze wandeling. Ze zullen binnenkort het parcours komen voorstellen aan Remi.  
Er wordt beslist om samen met LOGO een tiental borden op het parcours te plaatsen op ongeveer elke 500 
meter van elkaar. Op die borden staan vragen over verschillende thema’s van LOGO, zoals mobiliteit, 
gezondheid, beweging, voeding, enz. De omcirkelde letter uit elk antwoord vormt uiteindelijk de zin die je 
moet invullen op het formulier.  
 
 
Er wordt eveneens beslist om de wandeling (de vragenlijst) alleen in de zomermaanden (drie à vier 
maanden) te organiseren. Misschien kunnen er per jaar enkele prijzen worden voorzien.  
De formulieren voor de wandeling kunnen afgehaald en binnengebracht worden op de dienst vrije tijd in 
het gemeentehuis. 
Natuurlijk moet ook regelmatig controle van de borden gebeuren. Hiervoor moet natuurlijk een lijst 
worden gemaakt worden van de plaatsen waar de borden hangen. 
 
3. Actief woon-werk verkeer ( uitleg door Joke Thijs) 
Boortmeerbeek tekende een tijdje geleden in op het vervolgproject van ‘Fiets je mee, actief naar het werk’. 
Dit project stimuleert bij personeelsleden van lokale besturen actieve verplaatsingen van en naar het werk. 
Verschillende studies tonen aan dat werknemers die zich regelmatig actief van en naar het werk 
verplaatsen over een betere gezondheid beschikken en minder verzuimen.  

Verschillende stappen:  

 werkgroep oprichten (dienst mobiliteit, dienst personeel, dienst ruimtelijke ordening, dienst milieu, 
schepenen,…). 



 Mobiliteitsscan van de dienst mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant (optioneel). De 
mobiliteitsscan brengt het mobiliteitsprofiel en de bereikbaarheid van het bestuur in kaart en geeft een 
overzicht van kansrijke maatregelen en acties. De aanbevelingen van de mobiscan houden rekening 
met het STOP-principe. 

 Beknopte online-enquête voor de personeelsleden om hun motieven, belemmeringen en bereidheid te 
inventariseren om voor een andere vervoerswijze te kiezen. 

 Ondersteuning bij de opmaak van doelstellingen, indicatoren en een actieplan zodat meer 
personeelsleden zich op actieve wijze van en naar het werk verplaatsen. 

 Een handige catalogus met een overzicht van concrete initiatieven die je kunt nemen. 

 Een pakket e-mails en posters om de werknemers te sensibiliseren over het belang van actief woon-
werkverkeer. 

4.  Gemeentelijke gezondheidsgids  
Over gezondheid en gezond leven wordt veel verteld en geschreven, maar deze informatie is niet altijd 
correct. Met de Gemeentelijke Gezondheidsgids verschaft de gemeente de inwoners correcte en 
objectieve, preventieve gezondheidsinformatie.  
De gids bundelt goede raad en adviezen, nuttige websites en telefoonnummers over elf preventieve 
gezondheidsthema’s (voeding, beweging, roken, alcohol, illegale drugs, binnen- en buitenmilieu, 
valpreventie, de bevolkingsonderzoeken naar kanker, vaccinaties en geestelijke gezondheid). Met het 
beschikbaar stellen van deze gids toont de gemeente haar inzet om burgers wegwijs te maken in het 
zoeken naar een gezonde leefstijl. In de gids vinden inwoners hierover betrouwbare informatie. Bovendien 
kan ook het gemeente- en OCMW-personeel hun basiskennis over een gezonde leefstijl met de gids 
uitbreiden. Zo kunnen zij burgers met vragen hieromtrent gepast verder helpen.  
Naast een gebruiksklare versie (pdf), die de gemeente onmiddellijk op de website kan plaatsen, kan de 
gemeente de gids ook personaliseren door lokale websites, adressen van publieke en private diensten (bijv. 
sportdienst, lokaal dienstencentrum…) en hulpverleners (bijv. zelfstandige diëtisten, huisartsen…) aan te 
vullen. Zo geeft de gemeente aan de gids een lokale toets en kan de gemeente de burger nog meer op maat 
informeren.  
Andere tools om de gezondheidsgids bekend te maken en ermee aan de slag te gaan:  

 Een artikel voor het lokale info blad en een persbericht voor lokale perscontacten over de publicatie 
van deze gids door de gemeente. 

 Een standaardmail om gegevens van lokale contacten op te vragen conform de privacywetgeving 

 Een actiefiches voor het personeel en voor de bevolking met meer achtergrond over de gids. 

 Richtlijnen voor het gebruik van de gids.  

 Tip: Eventueel meegeven aan nieuwe inwoners. Deze gids, als hij is aangepast mee op de website 
vermelden + bekendmaken via een artikel op de nieuwsbrief.  

Samen met het verslag zal de gezondheidsgids van LOGO aan de leden van de gezondheidsraad worden 
bezorgd.  

 
5. Ik drink slim 
Ook dit jaar vraagt LOGO aan gemeenten om zich te engageren voor het project ‘Ik drink slim’. LOGO levert 
hiervoor gratis drukwerk en drinkbussen voor de leerlingen en leerkrachten van het eerste leerjaar.  
Van de gemeente wordt het volgende verwacht: 

 communicatie aan de basisscholen over dit project. Hiervoor is een voorbeeldbrief beschikbaar. 

 logistieke steun bij het verdelen van de materialen aan de scholen. De materialen worden per school 
geteld en bij de gemeente afgeleverd. Wij geven de contactgegevens van de school door aan de 
gemeente zodat zij met hen contact kunnen opnemen voor de verdere logistieke afspraken.  

De gemeenten kunnen einde 2014 de materialen verwachten, zodat de scholen begin 2015 kunnen starten. 
Boortmeerbeek zal hieraan deelnemen. 
 
6.  Griepvaccinatiecampagne 



Elk najaar organiseert Vlaanderen een griepvaccinatiecampagne. Mensen met gezondheidsproblemen zoals 
diabetes zijn best extra waakzaam voor griep. Ook 65-plussers laten zich beter vaccineren omdat de natuurlijke 
weerstand afneemt met de leeftijd. Wie in nauw contact leeft met mensen uit deze risicogroepen of er 
beroepshalve voor zorgt, doet er eveneens goed aan zich te laten inenten. Om deze campagne te ondersteunen 
kan de gemeente: 

 gratis affiches en folders aanvragen bij LOGO.  

 kant-en-klaar persartikel gebruiken voor het gemeentelijk info blad, voor de lokale pers of voor de website. 
 
7.  Actieweek gezond binnen 24 – 30 november 2014 
Van 24 tot 30 november 2014 vindt de eerste Actieweek ‘Gezond Binnen’ plaats. Dit omdat 
wetenschappelijke studies aantonen dat het binnenmilieu vaak meer verontreinigende stoffen bevat dan 
de buitenomgeving. Een slechte luchtkwaliteit kan aanleiding geven tot astma, allergie, irritatie van de 
luchtwegen en de ogen, hoofdpijn, … 
Het OCMW van Boortmeerbeek heeft interesse om mee te werken aan een pilootproject van Logo Oost-
Brabant over gezond binnenmilieu. Het cliënteel van het OCMW, de maatschappelijk kwetsbare groepen, 
wonen vaak in huizen van slechtere kwaliteit. Ze brengen bovendien gemiddeld meer tijd in hun woning 
door dan anderen. Een gezond binnenmilieu is ook voor hen zeer belangrijk. Hoe en hoe vaak wordt de 
woning geventileerd en verlucht? Wordt er gerookt in de woning? Staat tijdens het koken de dampkap aan? 
De focus ligt hierbij op ‘wat kan je zelf doen met geen tot zeer kleine investeringen’ om de woning zo 
gezond mogelijk te maken.  
Logo biedt:  
• Kant-en-klare checklist 
• Gratis vorming van ± 1,5 uur voor uw maatschappelijk werkers die met de checklist aan de slag zullen 

gaan met als doel ongezonde en risicovolle situaties te leren herkennen en gerichte adviezen geven. 
• Coördinatie van een voorbereidend overleg met alle relevante lokale partners (o.a. huisvestingsdienst, 

milieudienst, brandweer, …) om een oplijsting te maken van adviezen en afspraken indien uw 
medewerker op ernstige structurele problemen stuit (acuut CO-gevaar, loden waterleidingen, …) met als 
resultaat: naar wie kan ik voor wat doorverwijzen. 

• Evaluatieformulieren en aanwezigheid tijdens intervisie/evaluatiemoment. 
 

8.  Netwerkevent gezonde gemeente 27 november: Ongelijkheid in gezondheid – een uitdaging voor 
het lokaal beleid. 
Gezonde Gemeente netwerkevenement Logo-Oost-Brabant op donderdag 27 november 2014 van 19.30 
uur tot 22.30 uur in het Vrijetijdscentrum de Mena, Provinciebaan 2, 3110 Rotselaar. Als bijlage vindt men 
een flyer met de uitnodiging hiervoor.  
Remi zal hierbij aanwezig zijn en dan officieel het charter ondertekenen. 
 
9.  Gezonde gemeente 

 Doel: Alle Vlaamse steden en gemeenten adviseren en ondersteunen om stapsgewijs werk te maken 
van een structureel preventief gezondheidsbeleid en dit beleid eenvormig te communiceren. 

 255 gemeenten (van 308 Vlaamse gemeenten, 82%) hebben intentie Charter ondertekend: In Oost-
Brabant hebben 27 van de 30 gemeenten (90%) getekend: hiermee maakt de gemeente aan de 
bevolking bekend dat zij gezondheid een belangrijk thema vinden en er werk van zullen maken. 

 Gemeenten die charter nog niet officiële getekend hebben kunnen dit doen op 27 november  

 Ondersteuning van Logo om werk te maken van lokaal gezondheidsbeleid (coaching) 
o Stap 1: gemeentelijk dossier – eventueel inventaris 
o Stap 2: doelstellingen/acties/thema´s/doelgroepen voor komende jaren vastleggen  
o Stap 3: actieplan  
o Stap 4: bekendmaking van GG-acties  

 Hulpmiddelen ter beschikking: gemeentelijk dossier, inventaris en gezondheidsmatrix, groeimeter 
(evaluatie instrument voor de gemeente zelf), website gezonde gemeente (gezonde acties!), cijferkorf 
(provinciale gezondheidscijfers), communicatietips. 



 Eigenlijk zouden we als gezondheidsraad ook de denkoefening moeten maken over wat we willen doen, 
wat willen we verwezenlijken, een stappenplan opstellen, een actieplan opmaken, gezonde acties 
ondernemen, enz.   

10.  Varia 

 Aangezien op deze vergadering de dokters, apothekers, kine’s niet zijn uitgenodigd wegens tijdsgebrek, 
zullen deze de volgende vergadering zeker worden uitgenodigd + eventueel ook de diëtisten, 
verpleegsters, enz. 

 Studiedag “ Weerbaarheid van de ouderen”: 

 Initiatief van VLASP Vlaams-Brabant  

 15 jan 2015, PIVO Asse 

 Voor professionelen 

 Luc Van de Ven, CPZ, workshops (o.a. zilverwijzer, omgaan met verlies, narratieve zorg, 
toegankelijkheid GGZ), inspiratiemarkt 

 Uitnodiging zal volgen vanaf oktober 2014. 
 

Volgende bijeenkomst gezondheidsraad: dinsdag 21 april 2015 om 20 uur in het schepenlokaal 
 
 
De schepen van gezondheid,  
Remi Serranne 


