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GEZONDHEIDSRAAD 
 

 
Zitting van  8 februari 2021 
 
Aanwezig: 
Patricia Pluym Voorzitter persoonlijk 
Francine Debecker lid persoonlijk 
Remi Serranne Schepen Gemeenteraadslid 
Erika Van Uytven lid LOGO 
Paul Andries lid persoonlijk 
Jos Vanlanduyt lid persoonlijk 
Kirsten Van der Auwera lid persoonlijk 
Wouter Decat lid Gemeenteraadslid 
Griet Janssens secretaris administratie 
 
 

 
1. Verslag gezondheidsraad 17 november 2020. 

 
Geen opmerkingen. 

 
 

2. Zorgparkeren 
 
Zorgverstrekkers hebben bij huisbezoeken vaak moeite om snel een parkeerplaats in de buurt te vinden. 
Zo gaat er kostbare tijd verloren die voor thuisverzorging en -verpleging van een patiënt gebruikt had 
kunnen worden. Om hieraan tegemoet te komen stelt Remi voor om werk te maken van de invoering 
van een systeem van zorgparkeren.  
Hierbij geven bewoners aan zorgverstrekkers de toestemming om de beschikbare parkeerruimte voor 
hun garage of oprit te gebruiken wanneer die in de buurt een patiënt moeten gaan verzorgen. Ze duiden 
deze parkeerplaats aan door een sticker op een zichtbare plaats aan te brengen aan of bij de garage of 
oprit.  
Enkel een zorgverlener met een geldige zorgparkeerkaart, met daarop ook diens GSM nummer, kan op 
deze plaats parkeren. Op die manier legitimeert de zorgverstrekker zich en kan de bewoner deze ook 
contacteren als de wagen toch verplaatst dient te worden.  
Om een zorgparkeerkaart te bekomen dient de zorgverlener zich aan te melden bij het Sociaal Huis met 
opgave van het RIZIV-nr. of inschrijvingsnummer uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap. 
De aanbieder van een zorgparking meldt zich op zijn of haar beurt als de persoon die het actuele, 
rechtmatige en exclusieve gebruiksrecht (vb. huurder, eigenaar, vruchtgebruiker,...) uitoefent op een 
garage of parkeerplaats en die toelaat dat een zorgverlener zijn voertuig gratis parkeert voor of op de 
oprit tijdens de beperkte duur van een verzorgend huisbezoek.  
De zorgparkeerstickers (voor aanbieders van een parking) en de zorgparkeerkaarten (voor 
zorgverleners) kunnen gratis ter beschikking gesteld worden in het Sociaal Huis.  
Remi stelt dan ook voor om de nodige afspraken en wijze van toepassing te vervatten in een 
gemeentelijk reglement voor het zorgparkeren in de gemeente Boortmeerbeek. 
 
Voorbeelden ter inspiratie voor de uitwerking van een reglement 
Een aantal Vlaamse gemeenten (Scherpenheuvel, Kortemark, Grobbendonk,...) en steden (Antwerpen, 
Mechelen, Hasselt, Gent, Turnhout, Geel, …) passen dit systeem reeds toe: 
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 https://www.scherpenheuvel-zichem.be/zorgparkeren 

 https://www.kortemark.be/product/1144/reglement-zorgparkeren 

 https://www.grobbendonk.be/reglement-voor-de-parkeer-zorgkaart 

 https://www.antwerpen.be/nl/info/545103d0aaa8a741288b4576/zorgparking 

 https://www.mechelen.be/zorgparkingburgers 

 https://www.hasselt.be/nl/zorgparking 

 https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/mobiliteit/mobiliteit-voor-minder-mobiele-
mensen/parkeren-voor-zorgverstrekkers 

 https://www.turnhout.be/zorgparkeren 

 https://www.geel.be/zorgparkeren 
 
De gezondheidraad vindt dit een goed initiatief. Remi neemt contact op met de dienst thuiszorg van 
het OCMW om te bekijken of er nood aan is. 
 

3. 10.000 stappen 
 

10.000 stappen 2.0 bouwt verder op het oorspronkelijke project van 10.000 stappen en zet 

daarnaast extra in op nudging (maak de gezonde keuze de eenvoudigste keuze), intersectorale 

samenwerking en persoonlijke contacten. De focus zal de volgende 4 jaar liggen op: 

2021: Stappensignalisaties in het straatbeeld 

2022: Beweegroutes in jouw gemeente 

2023: Inzetten op STOP-principe en gezonde mobiliteit  

2024: Lokale beweegacties i.s.m. verenigingsleven 

Na deze vier jaar wil het project door een combinatie van sensibilisering en 

beweegvriendelijke buurten, gezondere inwoners die meer bewegen. 

De gemeente Boortmeerbeek ontvangt signalisaties naar eigen keuze twv 500 euro op voorwaarde 

dat de gemeente zelf ook 500 euro investeert. Het project kadert binnen het engagement Gezonde 

Gemeente dat Boortmeerbeek is aangegaan 

Ondersteunende documenten: 

- Praktische gids met tips en advies over de plaatsing en opdruk van signalisatiematerialen en 

de bestelprocedure 

- E-learning (reken op een uur om deze volledig te doorlopen) over intersectorale 

samenwerking en burgerparticipatie.  

- Visuals: alle beschikbare materialen 

- Prijslijst: prijs per materiaal bij benadering. De exacte prijs gebeurt na onderhandeling met 

firma’s door Sport Vlaanderen, wanneer de aantallen bekend zijn (eind mei). 

- Materiaallijst: = huisstijlgids (wordt nog doorgestuurd) 

 

Verwachting tav Boortmeerbeek 

- Keuze maken in de signalisaties idealiter via een participatietraject 

- Eigen investering twv 500 euro 

- Communicatiecampagne ondersteunen 

- Signalisaties plaatsen 

https://www.geel.be/zorgparkeren
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gezondleven.be%2Ffiles%2Fbeweging%2F10.000-stappen-PRAKTISCHE-GIDS-VOOR-LOKALE-BESTUREN.pdf&data=04%7C01%7CDirk.Heylen%40sport.vlaanderen%7C11616bb3e780435bf56b08d8c37dbd7c%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637474292797575094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ltkr2OzV4IAjfWLiFt7%2FA2LaW5SU0ufy%2B9uOvdGoZGs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gezondleven.be%2Fopleidingen%2Felearning%2Fe-learning-10-000-stappen&data=04%7C01%7CDirk.Heylen%40sport.vlaanderen%7C11616bb3e780435bf56b08d8c37dbd7c%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637474292797575094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ruuHjLYlG1Hla25JvvYgfmqEfJSuhS3gFfIdqwq66E0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gezondleven.be%2Ffiles%2Fbeweging%2FSVL-0026-Signalisatiemateriaal-met-uitleg_finaal.pdf&data=04%7C01%7CDirk.Heylen%40sport.vlaanderen%7C11616bb3e780435bf56b08d8c37dbd7c%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637474292797585042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WQvgcFnUfvaj4vXyQEE3jm32JJ2wl5y9Y6buu7SF83M%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gezondleven.be%2Ffiles%2Fbeweging%2Fprijsramingmaterialen10000stappen_website.pdf&data=04%7C01%7CDirk.Heylen%40sport.vlaanderen%7C11616bb3e780435bf56b08d8c37dbd7c%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637474292797585042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=54yCJWEQoieL9Umc1HKfn%2Fjs8qZVh6faDS8Qmjdp%2FzY%3D&reserved=0
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Timing 

 Februari – mei:  werkgroep: plan van aanpak en participatief traject 

 Uiterlijk 21 mei:  de trekker bestelt de materialen (welke) via het bestelformulier 

 Uiterlijk 20 augustus: tekst en logo’s voor de opdruk levert de trekker aan 

 Tussen 20 augustus en 10 september:  de gemeente bestelt bij de toegewezen firma’s 

 Tegen eind september: levering materialen 

 1-15 oktober:   plaatsing materialen door de gemeente 

 Oktober:   Vlaamse en lokale communicatiepiek 

 November- december: evaluatie en voorbereiding 2022 (beweegroutes) 

 

Plan van aanpak 

- Trekker: Griet 

- Werkgroep: gezondheidsraad 

- Gemaakte afspraken: 

o De leden van de raad nemen de bovenstaande documenten door en geven 

suggesties door aan Griet (welke signalisaties, locatie, acties, doelgroep en 

participatie) 

- Ter voorbereiding van het actieplan 2021 zou volgende informatie verzameld moeten 

worden:   

o de acties uit het verleden over beweging in het algemeen en 10.000 stappen in het 

bijzonder. 

o de acties/doelstellingen binnen de huidige beheers- en beleidscyclus (BBC) 

o een voorstel van uitrol (korte termijn = 2021, lange termijn = 2024).  

- Logo geeft advies op het actieplan en formuleert suggesties ter verbetering.  

 

4. Bewegen Op Verwijzing 
 

 Karen van LOGO bereidt de aanvraag woensdag 10/2 samen met Griet  voor. De aanvraag 

moet ingediend zijn tegen 19/2. De goedkeuring volgt dan eind april. 

 De coach is Wout Vandenbergh. Hij volgde in december de driedaagse opleiding en is na de 

opleiding al gestart in Haacht. 

 Volgende stuurgroep vindt plaats op 5/3 van 12-13 u online 

 

5. Week van de valpreventie 19-25 april 2021 
 

 Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen plaatst, samen met de Vlaamse 

Logo’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven, val- en fractuurpreventie in de belangstelling 

tijdens de jaarlijkse Week van de Valpreventie.  

 Deze campagneweek heeft als doel ouderen, hun familie en alle gezondheidszorg- en 

welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over val- en 

fractuurpreventie.  

 Deze 10de editie draagt de slogan ‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’. Hiermee worden de 

vijf Vlaamse provincies en Brussel uitgedaagd om de strijd tegen elkaar aan te gaan voor de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6bX1gvVCWTRiAm2Pb0S_tuNEPmcx0ZhwNoJC_TeKz38EuLA/viewform
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titel van ‘beste valpreventieprovincie van het jaar’. Enkele bekende Vlamingen zullen vier 

opdrachten aankondigen die focussen op belangrijke valrisicofactoren. 

o Eerste opdracht gaat over verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit 

o Tweede opdracht over gezonde voeding 

o Derde opdracht gaat over onveilige omgeving (veilige oversteekplaatsen, goed 

aangelegde en onderhouden wandel en fietspaden,..) 

o Vierde opdracht gaat over het dragen van (on)aangepast schoeisel 

 Omwille van corona kunnen we geen fysieke vormingen organiseren. 

 Campagnemateriaal kan besteld worden bij Logo. De checklist ‘een valvrij huis’ is niet meer 

in voorraad maar wel via deze link beschikbaar. 

 
 

6. Actiemaand bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker 
 

 De maand maart is de internationale maand in de strijd tegen dikkedarmkanker. De Vlaamse 

overheid en het Centrum voor Kankeropsporing organiseren elk jaar in maart een campagne 

om het belang van vroegtijdige opsporing te benadrukken. Want een vroegtijdige opsporing 

van dikkedarmkanker verhoogt de kans op genezing, de behandeling is minder zwaar en je 

herstelt ook sneller. 

 Het bevolkingsonderzoek richt zich tot mannen en vrouwen van 50 tot 74 jaar. 

Boortmeerbeek doet het net iets beter dan Vlaanderen qua bereik. De volgende cijfers zijn 

van 2019. Dat wil zeggen dat in die cijfers nog niet de 50 jarigen zitten want die werden pas 

vanaf 2020 uitgenodigd.  

In Boortmeerbeek nam 65,7 % van de doelgroep deel. In Vlaanderen nam in 2019 64,4 % 

deel. Streefcijfer = 60%  

 Campagnemateriaal om de actiemaand in de kijker te plaatsen: affiches, filmpjes, berichten 

sociale media, emailhandtekening, folder,..  Gratis te bestellen bij Logo. 

 Digitale infosessie over BVO DDK is ook mogelijk. 

 
 

7. Covid – communicatiemateriaal 
 

De materialen voor de vaccinatiecampagne zijn digitaal beschikbaar op www.laatjevaccineren.be en 

gedrukt te bestellen via dit bestelformulier.  Er komen geregeld nieuwe materialen online zoals 

vertalingen of advertenties die specifiek ingaan op vragen over het vaccin zoals ‘hoe kan het dat dit 

veilig is?’ 

 

Apothekers aangesloten bij BAF ontvangen een standaardpakket met materiaal, een gelijkaardige 

aanpak wordt nog besproken voor de huisartsen. Burgers ontvangen bij hun uitnodigingsbrief ook de 

algemene folder. 

 
Het vaccinatiecentrum van Kampenhout werd getest en staat volledig klaar. Vrijwilligers kunnen zich 
aanbieden via het platform help de helpers (https://www.helpdehelpers.be/ ) en via het 
vaccinatiecentrum zelf. Veel kandidaten hebben nog geen bericht gekregen via de eerstelijnszone.   
 

https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/3124/1561624667_1561624320155894433220190211EenvalvrijhuisDoedetestfinaal.pdf
http://www.laatjevaccineren.be/
https://docs.google.com/forms/d/1LnrSRU9Q1gZLPwwvAdwaNA4ttfzsgkQTfGzTSz3DpQM/edit
https://www.laatjevaccineren.be/vertalingen-campagnematerialen-covid-19-vaccinatie
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Zorg_coronavaccinatie_advertentie_A4_snel%20ontwikkeld%20en%20toch%20veilig_v2.pdf
https://www.helpdehelpers.be/
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Wouter heeft een bedenking rond het vaccineren. Momenteel is aangeraden om 15 minuten ter 
plaatste te blijven maar dit is niet verplicht. Wouter vindt dit jammer aangezien er altijd een risico is 
op een anafylactische schok. Wouter zou graag zien dat dit verplicht werd. 
Wouter stelt voor om dit steeds goed te vermelden in communicatie naar de bevolking toe, zodat ze 
op de hoogte zijn van het belang om 15 minuten aanwezig te zijn. 
 

8. Gezondheidswandeling 
 
Elke jaar organiseert de gemeente Boortmeerbeek een gezondheidswandeling. Dit is een wandeling 
van ongeveer 5 km die toegankelijk voor ouders met een wandelwagen of voor rolstoelen. Zoals elk 
jaar kunnen we rekenen op de medewerking van wandelclub Tornado voor de uitstippeling van een 
route. In 2021 zal er een route gezocht worden in Schiplaken.  
Langs de route worden pancartes geplaatst om vragen en weetjes rond gezondheidsthema’s. 
 
Erika bekijkt of ze ook dit jaar vanuit logo wat vragen kunnen verzamelen voor op de pancartes.  
 
Kirsten vraagt of het mogelijk is om er eventueel een dementievriendelijke route van te maken. In 
Mechelen hebben ze zo een initiatief: https://visit.mechelen.be/dementievriendelijke-wandelingpdf 
 
  

9. Begeleidingskaartje – mantelzorger 
 

Remi stelt het begeleidingskaartje voor. De gemeente Boortmeerbeek ontwierp een 
begeleidingskaartje voor mensen met dementie en hun begeleider/mantelzorger. Het is geen officieel 
kaartje maar de bedoeling is dat de mensen zich kenbaar kunnen indien ze bv niet met 2 in een winkel 
mogen. 
Het is uiteraard niet zeker dat dit kaartje overal wordt toegestaan, maar het is een hulpmiddel. 

 
 

10. Mededelingen en varia 
 

 De gemeente start vanaf 1 maart met de minder mobiele centrale. Paul vindt dit een 
bijzonder goed initiatief. Vrijwilligers kunnen zich aanbieden via de sociale dienst van het 
OCMW. 

 Is iedereen van de gezondheidsraad akkoord dat de mailadressen gedeeld mogen worden 
met elkaar. Indien je dit wil, gelieve dit te mailen naar griet.janssens@boortmeerbeek.be 

 Kirsten Van den Auwera stelt zich voor als nieuw lid van de gezondheidsraad. Zij is 
zelfstandige ergotherapeut, gespecialiseerd in dementie. 

 
 

De volgende gezondheidsraad wordt voorzien op 20 april 2021 om 20 uur via teams. 
 
 

Remi Serranne 
Voorzitter 

 Karin Derua 
Burgemeester 

  

 

https://visit.mechelen.be/dementievriendelijke-wandelingpdf
mailto:griet.janssens@boortmeerbeek.be

