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GEZONDHEIDSRAAD 
 

 
Zitting van  17 november 2020 
 
Aanwezig: 
Patricia Pluym Voorzitter persoonlijk 
Francine Debecker lid persoonlijk 
Remi Serranne Schepen Gemeenteraadslid 
Karen Opdencamp lid LOGO 
Paul Andries lid persoonlijk 
Wouter Decat lid Gemeenteraadslid 
Griet Janssens secretaris administratie 
 
 

 
1. Verslag gezondheidsraad 10 februari 2020. 

 
Het verslag van 10 februari werd blijkbaar nog niet rondgestuurd. Griet stuurt het zo snel 
mogelijk door. 
 
 

2. Actieweek gezond binnen - 16 – 20 november 
 

15% van de woningen in Vlaanderen heeft een vocht- en schimmelprobleem. 
Op gezondbinnenmilieu.be lees je inspirerende praktijken die tonen wat lokale besturen kunnen 
doen om het verschil te maken voor hun kwetsbare inwoners. 
- Het belang van ventileren en verluchten in het kader van corona. 

Door het coronavirus brengen we met z’n allen meer tijd binnen door. Dit zal alleen maar 
toenemen wanneer de temperaturen buiten dalen. Een gezond binnenklimaat is dan extra 
belangrijk. 
 
 Vuistregels infoblad 

De Vlaamse Logo’s, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven 
ontwierpen daarom vuistregels die nodig zijn om de binnenlucht zo gezond mogelijk te houden. Deze 
tips werden op de gemeentelijke website geplaatst. 
Net zoals voor het coronavirus zijn kwetsbare risicopersonen zoals ouderen, kleine kinderen, chronisch 
zieken en zwangere vrouwen extra gevoelig voor een ongezond binnenmilieu. De vuistregels zijn in 
flyerformaat ontwikkeld zodat toeleiders deze maatregelen kunnen toelichten wanneer zij bij 
kwetsbare inwoners aan huis komen.  
 
 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gezondbinnenmilieu.be%2F&data=04%7C01%7Csofie.vandenbroeck%40vlaanderen.be%7Cab0396442d134103344a08d8766ac0f3%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C1%7C637389548158691507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vFvkDJSI%2BEXtAqk%2BCH0A3yMc%2FAGkQHetkuJ1J8Kpnas%3D&reserved=0
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- Groepsaankoop CO2-meters scholen + educatieve pakketten gezond binnenmilieu (BO) 

Bestelformulier 

In de groepsaankoop biedt LOGO de ATAL ENV-MB450NV CO2-meter aan. De kostprijs van de CO2-

meter (incl. adapter en levering) €129 exclusief BTW.  

Als organisatie kan je maximaal 5 toestellen aankopen per juridische entiteit. Wil je meer toestellen 

dan dit maximaal aantal? Geef dit dan aan in het bestelformulier. Afhankelijk van de vraag in de 

regio, bekijkt LOGO of ze tegemoet kunnen komen aan dit extra aantal.  

Aangezien het aantal CO2-meters beperkt is tot 220 toestellen, is snel intekenen de boodschap. De 

volgorde van intekenen geldt als basis voor de toekenning van de CO2-meters. 

https://logo-oostbrabant.be/content/lekker-fris-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3. Griepvaccinatiecampagne  
 

Update 5/11:  

Voorlopig kunnen enkel risicopatiënten nog een griepvaccin krijgen. Dat hebben de ministers van 
Volksgezondheid beslist. Het gaat daarbij vooral om 65-plussers, chronisch zieke mensen, zwangere 
vrouwen en het zorgpersoneel. (geen 50-plussers meer) 

De griepvaccinatie gebeurt dit jaar gefaseerd. Simpelweg: voor 15/11 de risicopersonen en na 15/11 
de hele bevolking als er dan nog genoeg vaccins zijn.  

- de algemene bevolking: wordt ingelicht door affiches/folders van de Vlaamse overheid – 
digitaal te vinden op www.laatjevaccineren.be en bij ons te bestellen  

https://docs.google.com/forms/d/1uPz_3YvIj4t9AVI0ckExhEkxoZmfWCQsemEGhwySAeA/viewform?edit_requested=true
https://logo-oostbrabant.be/content/lekker-fris-0
http://www.laatjevaccineren.be/
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- bevolking wordt ook ingelicht door hun lokaal bestuur door een artikel voor het infoblad of de 
website en Facebookberichten aangeleverd door ons 

- de risicogroepen: worden ingelicht door wie hen het makkelijkst bereikt: 
o zorgverleners (huisartsen, gynaecologen, vroedvrouwen) door hun eerstelijnszone 

met mails die wij voor hen hebben opgemaakt: zij moeten zichzelf laten vaccineren én 
hun patiënten ertoe aanzetten (chronisch zieken en zwangeren dus) 

o zorgverleners uit ziekenhuizen, kiné’s, woonzorgcentra, wijkgezondheidscentra,.. 
door ons via mail: zij moeten zichzelf laten vaccineren (en eventueel hun patiënten 
ertoe aanzetten als die verhoogd risico lopen) 

- 65-plussers door de lokale besturen, als ze dit zien zitten want dat geldt niet bij iedereen, via 
een brief die wij voor hen opstelden: zij moeten zich laten vaccineren 

- kwetsbare risicopersonen (die bv. geen huisarts hebben) worden door hun begeleiders van 
vluchtelingencentra, CAW’s,.. ingelicht over het plan en aangezet tot vaccinatie (en hun 
begeleiders ook). Die begeleiders zijn op de hoogte van deze taak via het OCMW uit hun regio 
(die OCMW’s worden aangeschreven  

 extra dat huisgenoten van risicopatiënten hebben ook recht op voorrang 

Bestelformulier  

Promotie/visuals COVID-19  
- Fiches ‘mag je kind naar school?’ kleuter-BO/SO  aanpassing na Herfstvakantie? 

- Fiche: quarantaine en coronatest 

- Inspiratiebundel kwetsbare groepen: https://vlaamselogos.be/samentegencorona  

 

4. Recente campagnes mentaal welzijn 
 

1. Kopzorgen.be, gelanceerd op 19/10.   
Campagne van de Vlaamse Ouderenraad over psychisch welzijn van ouderen met als doel:  
- De problematiek zichtbaar te maken en te tonen hoe 

belangrijk het is om erover te kunnen praten en 

ondersteuning op maat te krijgen.  

- Een platform te creëren en het debat te stimuleren.   

- Vanuit die uitwisseling van verhalen, signalen en 

inzichten wil de Vlaamse Ouderenraad uiteindelijk 

komen tot een set van beleidsvoorstellen.  

 

www.kopzorgen.be 

 
2. Donkere gedachten, gelanceerd in oktober   

Campagne van WatWat WAT in samenwerking  met Awel vzw, VLESP en Vlaams Instituut Gezond 
Leven. 
 
Met #donkeregedachten wil WAT WAT het taboe rond mentaal welzijn doorbreken en jongeren tonen 
dat ze niet alleen zijn met hun donkere gedachten. 8 jongeren nemen hierin het voortouw en delen in 
4 YouTube-afleveringen openhartig hun eigen moeilijke momenten. 
 
https://www.watwat.be/donkere-gedachten 
 

https://docs.google.com/forms/d/1nTtQ5KyZWMO_wYhb9RihpLW_Ggj6lsTxHgc2qopj9gk/viewform?edit_requested=true
https://vlaamselogos.be/samentegencorona
http://www.kopzorgen.be/
https://www.watwat.be/donkere-gedachten
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3. Zorg voor zorgverleners: De zorgsamen 
Op www.dezorgsamen.be  vinden zorgverleners tips hoe ze 
in deze zware tijden goed voor zichzelf kunnen zorgen.   
Belangrijk is af en toe mentale pauzes in te bouwen en je 
aandacht eens niet op de zorg te richten. Het even loslaten is 
net erg belangrijk om zelf te kunnen herstellen.  

 

 

 De gemeente kan deze verschillende acties kenbaar maken door ze te vermelden in de gemeentelijke 

nieuwsbrief/website/facebook. 

 

5. Beweging 
 

 10.000 stappen 2.0 

Boortmeerbeek = ingeschreven = recht op signalisatiepakket ter waarde van € 500 
- 2 communicatiepieken (mei en oktober) 
- Werkgroep 
- Plaatsing materialen 

 
= geen Vlaamse stappenclash meer, online tool blijft wel beschikbaar 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen bundelen hun krachten om - over de 
beleidsdomeinen heen - het grootste beweegproject van Vlaanderen te organiseren in onze gemeente: 
10.000 stappen 2.0.  
 
Met ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ focust LOGO zich gedurende vier jaar op deze verschillende 
factoren, zowel in de ondersteuning die geboden wordt als in de communicatie errond. 
Zo kan onze gemeente groeien naar een volledige integratie van 10.000 stappen in een gezonde 
publieke ruimte. Doorloop je als lokaal bestuur het volledige vierjarige traject, dan eindig je met een 
stapvriendelijkere buurt die inwoners motiveert om meer te bewegen.  
 
Aan de hand van vier hoofdthema’s (één per jaar) brengen we 10.000 stappen, maar vooral ‘elke stap 
telt’, binnen in jullie steden, gemeenten en buurten.  

- 2021: STAPPENSIGNALISATIES IN HET STRAATBEELD 
- 2022: BEWEEGROUTES IN JOUW GEMEENTE 
- 2023: LOKALE BEWEEGACTIES OPZETTEN I.S.M. HET VERENIGINGSLEVEN 
- 2024: INZETTEN OP HET STOP-PRINCIPE EN GEZONDE MOBILITEIT 

 
Elk jaar krijgen we ondersteuning, zowel financieel als inhoudelijk, rond deze beweegvriendelijke 
thema’s, zo komen we samen tot een beweegvriendelijke buurt. 
 
Logo ondersteunt: werkgroep voorjaar 2021, input bevolking  bestelling visuals juni, plaatsing 
september.  
 

 Bewegen Op Verwijzing 

Boortmeerbeek = ELZ Leuven-Noord  indienen tegen 19/2/’21 
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bewegen-op-verwijzing-
aanvraag-indienen  

- Selectie coach 19/11 (Tremelo en Keerbergen) 

http://www.dezorgsamen.be/
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bewegen-op-verwijzing-aanvraag-indienen
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bewegen-op-verwijzing-aanvraag-indienen
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- Overleg voor aanvulling dossier: Griet-Karen? 
- Stuurgroep BOV Leuven-Noord: dec-jan? 
- Start in Boortmeerbeek: half april – begin mei 2021 

 

 Gebruik beweegroute 

Opvolging: informeren infoblad en verenigingen? 
Postkaartje cfr Kortenberg 
 

 Looproutes 

Looproutes ontwikkelen blijft een prioriteit in de gemeente. De gemeente kan gesubsidieerde bordjes 
van Sport Vlaanderen krijgen maar dan moet het parcours 80% onverhard zijn. De looproutes dat we 
voorzien hadden voldoen niet aan die voorwaarden aangezien we als startpunt de sporthal willen 
nemen. Sport Vlaanderen zou bezig zijn met een nieuw project rond looproutes waar de normen iets 
haalbaarder zijn voor de gemeente. Griet informeert nog een keer bij Sport Vlaanderen. 
 

6. Varia 
 

 Sensibilisatie folder rond dementie 

Op vraag van de oppositie heeft Remi dit besproken op het college, zij waren akkoord om een 

sensibiliseringsfolder rond dementie uit te brengen. Deze zal in elke bus van Boortmeerbeek 

verschijnen rond half december. Er wordt een stijging van 40% patiënten met dementie verwacht in 

de nabije toekomst. 

 Wat met achtergesteld zorg? 

Wouter stelt de vraag wat er momenteel kan gebeuren voor de achtergestelde zorg.  

De eerstelijnszone is daar mee bezig 

De gemeente Boortmeerbeek heeft tijdens de eerste golf al de 80 plussers opgebeld in de gemeente 

om te vragen of ze hulp nodig hadden. Diegene die hulp nodig hadden, werden dan gekoppeld aan een 

vrijwilliger van het vrijwilligersplatform.  

De mensen die opgebeld werden, waren allemaal zeer positief over het initiatief.  

De gemeente besliste dan ook om deze telefoonronde terug op te starten vanaf maandag 23 

november. Het sporthalpersoneel zal ingeschakeld worden om al de 70 plussers op te bellen. 

 Nieuwe editie: "Expert valpreventie bij ouderen" (2021) 

In het voorjaar van 2021 organiseert het EVV een nieuwe editie van de opleiding ‘Expert Valpreventie 
bij ouderen’. 
Tijdens deze vierdaagse opleiding verbreden professionele zorgverleners hun kennis en vaardigheden 
rond valpreventie bij ouderen. Het multidisciplinaire, praktijkgerichte en interactieve karakter van de 
opleiding draagt bij tot een goede implementatie in de eigen praktijkwerking. Naast wetenschappelijke 
bevindingen komen casuïstiek, groepsdiscussies en praktijkvoorbeelden aan bod. Na de opleiding 
ontvangen deelnemers een gepersonaliseerd getuigschrift en kunnen zij toetreden tot het 
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Expertennetwerk Valpreventie (meer info vind je hier).  Alle informatie omtrent de opleiding kan je 
terugvinden in het programmaboekje. 

Inschrijven voor de opleiding kan via deze link.  

 Plenair overleg 24/11 van 12-14u:  
 goede praktijk Begijnendijk (Sandra De Haes): werken naar kwetsbare inwoners in 

tijden van corona  
 goede praktijk Uit De Marge (Katrien Geysens): bereiken en ondersteunen van 

jongeren in kwetsbare situaties 
 intervisie / denkoefening: bereiken van risicopersonen en kwetsbare groepen in 

het kader van coronavaccinatie. 

https://valpreventie.us12.list-manage.com/track/click?u=95bb6b1a7bb7b8a0d1c3ae972&id=1649a39b77&e=b2de083ce9
https://valpreventie.us12.list-manage.com/track/click?u=95bb6b1a7bb7b8a0d1c3ae972&id=4ece47364b&e=b2de083ce9
https://valpreventie.us12.list-manage.com/track/click?u=95bb6b1a7bb7b8a0d1c3ae972&id=a07697841f&e=b2de083ce9
https://valpreventie.us12.list-manage.com/track/click?u=95bb6b1a7bb7b8a0d1c3ae972&id=576d7fe407&e=b2de083ce9
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De volgende gezondheidsraad wordt voorzien op 8 februari 2020 om 19.30 uur via teams. 
 
 

Remi Serranne 
Voorzitter 

 Karin Derua 
Burgemeester 

  

 


