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SAMEN MAKEN WE JOUW ORGANISATIE
OF GEMEENTE KERNGEZOND!

Wij informeren, motiveren, adviseren en 
begeleiden u graag waar nodig. En op maat!

www.logoleieland.be                056 44 07 94 



Aan de slag
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Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) Leieland wil de gezondheid van alle
mensen in haar werkingsgebied bevorderen, door de gezonde keuze de
standaardkeuze te maken, zodat dit bijdraagt tot meer levenskwaliteit
en gezonde levensjaren.
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Team Logo Leieland

November - december 2023
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Zien roken, doet roken. Roken in het bijzijn van kinderen gebeurt op meer plaatsen dan je denkt.
Generatie Rookvrij streeft naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 geboren wordt,
rookvrij kan opgroeien. Het is aan ons allen om daarvoor te zorgen. Samen maken we zoveel mogelijk
omgevingen rookvrij en gaan we op weg naar een rookvrije toekomst!

Info: Zin om actie te ondernemen of binnen je gemeente/stad anderen te motiveren? 
Neem een kijkje op www.Generatierookvrij.be
Samen met: gezondheid, welzijn, jeugd, …

Naast de ondersteuning voor dit klemtoonproject, blijft Logo Leieland je in 2023 ook adviseren bij vele
andere projecten zoals Elke stap telt, Halt2diabetes, Bewegen op Verwijzing, de 10-daagse van de
Geestelijke Gezondheid, warme steden & gemeenten, zorgzame buurten, Gezonde publieke ruimte,
valpreventie bij senioren, de bevolkingsonderzoeken naar kanker, mondgezondheid, …

Heeft jouw lokaal bestuur al plannen rond gezondheid voor 2023? Samen met jullie zet Logo (Lokaal
GezondheidsOverleg) Leieland voluit in op een gezondere regio. . We werken doorlopend rond
meerdere thema’s, naar diverse doelgroepen en op maat van verschillende sectoren. We gaan voluit
voor meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor iedereen binnen Zuid-West-Vlaanderen. Aarzel
niet om onze hulp te vragen (materialen, bijkomende informatie en ondersteuning) voor onderstaande
actiemaanden, -weken of dagen en projecten.

AAN DE SLAG MET DEZE BROCHURE

KLEMTOON 2023
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 Bekijk op de laatste pagina onze 7 speerpunten voor 2023.

http://www.generatierookvrij.be/


Geïnteresseerd in een workshop, infosessie of andere interactieve manier om je doelgroep te
versterken?

Via Logo Leieland kan je tal van vormingen aanvragen over verschillende thema’s voor diverse
doelgroepen. Benieuwd? Op de volgende pagina's vind je er al enkele, maar neem zeker een kijkje op
onze website voor een compleet aanbod! De vormingen worden steeds gegeven door een ervaren en
getrainde lesgever.

Info: www.logoleieland.be 

WORKSHOPS EN VORMINGEN
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http://www.logoleieland.be/
http://www.logoleieland.be/


In deze workshop leer je de geluksdriehoek van dichtbij kennen:
van de bouwblokken van geluk tot de oranje bol die ons soms uit
balans brengt. We toveren de informatie uit de driehoek tot
leven zodat je daarna zelf aan de slag kan met je geluksgevoel. Is
een vorming organiseren niet mogelijk? Deel dan de kennis van
de geluksdriehoek door het bekend maken van de website, de
oefeningen, je lokale gelukswandeling,…!

Doelgroep: iedereen vanaf 16 jaar
Info: https://logoleieland.be/content/de-geluksdriehoek 

GELUK ZIT IN EEN 
KLEIN DRIEHOEKJE 

BEWEGINGSDRIEHOEK 

Een diëtist geeft de winkeloefening en start met een bondige uitleg
over de voedingsdriehoek. Daarna bezoekt de groep een
supermarkt in de buurt waar de diëtist de producten uit de
winkelrekken bespreekt. Of de sessie gaat door in een lokaal
waarbij de diëtist lege verpakkingen gebruikt. De groep vergelijkt
producten om zo een gezonde keuze te maken. Ze leren de
complexe info op voedingsetiketten juist te interpreteren. Er zijn
winkeloefeningen op maat van leerlingen secundair onderwijs,
mensen met een migratieachtergrond en 60-plussers.

Doelgroep: algemene bevolking
Info: https://www.logoleieland.be/content/winkeloefening-0 

WINKELOEFENING 
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Meer dan de helft van de Vlamingen beweegt te weinig én zit te
veel uren per dag neer. Tijdens deze infosessie wordt de
bewegingsdriehoek helemaal uit de doeken gedaan. Je maakt
kennis met de drie niveaus van lichaamsbeweging en leert die bij
jezelf herkennen. Daarbovenop krijg je een heleboel praktische
tips mee naar huis zodat je onmiddellijk aan de slag kan. 

Doelgroep: iedereen die te veel zittend gedrag vertoont (op het
werk, op school, tijdens verplaatsingen, in de vrije tijd,…)
Info: https://www.logoleieland.be/content/de-
bewegingsdriehoek-1

https://https/logoleieland.be/content/de-geluksdriehoek
https://https/logoleieland.be/content/de-geluksdriehoek
https://www.logoleieland.be/content/winkeloefening-0
https://www.logoleieland.be/content/winkeloefening-0
https://www.logoleieland.be/content/de-bewegingsdriehoek-1


De gezondheidssessie begint met een korte uitleg over valpreventie, daarna wordt het gezelschapsspel*
gespeeld. Het spel gaat in op vragen als:

                 ‘Kunnen medicijnen een invloed hebben op vallen?’
                 ‘Waarom laat je best geen vochtige dweil liggen om de voeten te vegen?’
                 ‘Zit er enige waarheid in het spreekwoord “rust roest”?’

En nog veel meer… Herkenbare spelsituaties brengen discussies op gang en door ervaringen uit te
wisselen leer je van elkaar. 

Doelgroep: 65-plussers
Info: https://www.logoleieland.be/content/%E2%80%98huisje-weltevree%E2%80%99

*je kan ook enkel het spel uitlenen, zonder begeleiding.

GEZONDHEIDSSESSIE ‘HUISJE WELTEVREE’
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MEER WORKSHOPS EN VORMINGEN? 
Neem een kijkje op www.logoleieland.be 
 

https://www.logoleieland.be/content/%E2%80%98huisje-weltevree%E2%80%99


Doe mee aan 10.000 stappen 2.0: het grootste beweegproject van Vlaanderen! Elke stap telt voor jouw
gemeente, nu meer dan ooit! Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen bundelen hun
krachten om over de beleidsdomeinen heen het grootste beweegproject van Vlaanderen te organiseren:
10.000 stappen 2.0. In 2023 ligt de focus op het inzetten op het STOP-principe en gezonde mobiliteit. 

Binnen deze campagne kunnen lokale besturen inzetten op verschillende acties die de stapper, het
wandelcomfort, gebruik van de publieke ruimte en beleving centraal plaatsen. Als lokaal bestuur kies je
zelf op welke acties jullie inzetten. Dit is afhankelijk van jullie tijd, mankracht, middelen, noodzaak,
prioriteiten, reeds getroffen voorbereidingen,... Dit laat jullie flexibiliteit en keuze toe, maar toch met de
duidelijke en positieve doelstelling om extra of meer kwaliteitsvolle ruimte voor stappers en
wandelcomfort te creëren.

10 000 STAPPEN 2.0 
(2021-2024)

DOORLOPENDE PROJECTEN 2023

Wat kan je doen om gezonde mobiliteit te stimuleren?
Laat je inspireren door de 12 gloednieuwe actiefiches!
Deze actiefiches geven je info over interessante
maatregelen, het effect op de gezondheid, praktische
tips, welke diensten eraan kunnen meewerken & goede
voorbeelden. Dit kan gaan om structurele maatregelen
maar evengoed om tijdelijke maatregelen of
straatinvulling. De actiefiches inspireren je ook om te
communiceren over 10.000 stappen en de kadering
binnen het STOP-principe, gezonde mobiliteit en/of
gezonde publieke ruimte. 

Elk lokaal bestuur kan zijn eigen timing kiezen en naar eigen planning starten met de gekozen actie(s). Er
dient gestart te worden in 2023, maar aangezien sommige duurzame acties meer tijd vragen, kan er
meerdere jaren aan gewerkt worden. Financiële tegemoetkoming kan enkel in 2023.

Info: https://www.10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen
Samen met: sport, welzijn, mobiliteit, omgeving, ..
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https://www.10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen


1 op 10 volwassen Belgen wordt met diabetes geconfronteerd. In meer dan 95% van de gevallen gaat
het over diabetes type 2. Diabetes verhoogt het risico op een hartinfarct, trombose, nier- en
oogproblemen, zeker als de ziekte (te) laat ontdekt wordt. Meer dan 37% van de Belgen met diabetes
weten dit niet, lopen zonder diagnose en krijgen dus niet de juiste behandeling. Het is dan ook
belangrijk om diabetes vroegtijdig te ontdekken om verwikkelingen te voorkomen. Het goede nieuws is
namelijk dat meer dan de helft van de gevallen van diabetes type 2 kan worden voorkomen via een
gezonde leefstijl. 

In HALT2Diabetes worden personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten,
opgespoord om hun risico te testen via een eenvoudige screeningstool (www.gezondheidskompas.be)
én begeleid naar een gezonde leefstijl om dit risico aan te pakken. Lokale besturen hebben een
belangrijke rol in de sensibilisering van de screening (gezondheidskompas) en bij het begeleiden naar
het leefstijlaanbod in de regio (denk aan infosessies HALT2Diabetes, Bewegen op Verwijzing,
groepscursus stoppen met roken en ook de nieuwe groepsessies Gezonde Voeding op Verwijzing. 

Info: https://www.logoleieland.be/diabetes  
Voor: 45-plussers en vrouwen met een voorgeschiedenis van zwangerschapsdiabetes
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HALT2DIABETES

Bekijk de boodschap van Familie-acteur Peter Bulckaen

https://www.logoleieland.be/diabetes
https://www.logoleieland.be/diabetes
https://www.youtube.com/watch?v=4-K4NGliudw
https://www.youtube.com/watch?v=4-K4NGliudw
https://www.youtube.com/watch?v=4-K4NGliudw


Wil je meer mensen in beweging brengen door persoonlijke coachingsessies te organiseren? Dan komt
‘Bewegen Op Verwijzing’ als geroepen. Mensen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen door hun
arts, verpleegkundigen, apotheker, kinesist, diëtist, psycholoog of maatschappelijk en sociaal werkers
doorverwezen worden naar een ‘Beweging op Verwijzing’ -coach. Deze coach stimuleert mensen om
meer te bewegen aan de hand van consultaties en een beweegplan op maat. De ‘Beweging Op
Verwijzing’ -coach wordt dankzij een netwerk ondersteund. Faciliteer de werking van ‘Bewegen op
Verwijzing’ in je gemeente. Neem de regierol op en geef het een plaats in het lokale beleid.

Info: https://www.logoleieland.be/bewegenopverwijzing
Samen met: sport, welzijn, cluster zorg (eerstelijnsonze), kansengroepen.

BEWEGING OP 
VERWIJZING
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GEZONDE PUBLIEKE 
RUIMTE

Een gezonde publieke ruimte zet in op kernversterking, ondersteunt actieve verplaatsing en geeft
ruimte aan bereikbare en functionele natuur in kernen en open ruimten. Een gezonde publieke ruimte is
rookvrij en voorziet ruimte voor gezonde voeding. In een gezonde publieke ruimte is ontmoeting en
actieve vrije tijd vanzelfsprekend. 
Interesse om lokale (her)inrichtingsprojecten te laten screenen op gezondheid? Ga in zee met Logo
Leieland en ontvang tal van suggesties die de gezondheid van jouw inwoners kunnen verbeteren. Neem
voor meer info contact op via info@logoleieland.be. 

Info: www.gezondepubliekeruimte.be
Samen met: ruimtelijke ordening, welzijn, milieu, mobiliteit, groen, sport, jeugd,…
Voor: Alle inwoners

https://www.logoleieland.be/bewegenopverwijzing
http://www.gezondepubliekeruimte.be/


Wellicht kondigde je in 2021-2022 no regret-maatregelen af rond een brandweerkazernde of andere
risicosite. Misschien maakte je hierbij gebruik van de voorbeeldartikels en brieven die het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Logo’s hiervoor opmaakten? Aarzel niet om ook voor
ondersteuning bij risicocommunicatie na het beschrijvende bodemonderzoek of voor andere
milieugezondheidskundige thema’s beroep te doen op Nele Bouckaert, medisch milieukundige bij Logo
Leieland.

Info: nele@logoleieland.be

PFAS EN 
RISICO-
COMMUNICATIE
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MONDGEZONDHEID

Mondgezondheid ligt aan de basis van een gezond lichaam én
een gezonde geest. Dankzij Gezonde Mond zijn er heel wat
materialen ter beschikking om bij diverse doelgroepen
(kwetsbare ouderen, kinderen, jongeren en mensen in
armoede) mondgezondheid in de kijker te zetten.

Info: www.gezondemond.be
Voor: Alle inwoners

mailto:nele@logoleieland.be
https://www.gezondemond.be/


Een Warme William is iemand die écht naar je luistert. Iedereen kan dus een Warme William zijn voor
iemand anders. Wil jij je bevolking, personeel, jeugd of ouderen leren kwetsbaarheid bespreekbaar te
maken? Richt dan een luisterkamer in, organiseer een Warme William wandeling, ga aan de slag met de
campagnematerialen,… Vind inspiratie op onze website!

Info: https://www.logoleieland.be/content/warme-william-campagne

WARME WILLIAM
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Om een project te laten slagen, heeft het ondersteuning nodig uit alle mogelijke
hoeken. Denk maar aan de diensten jeugd, omgeving, mobiliteit, cultuur,
onderwijs, sport, economie,… Op gezondegemeente.be vind je inspiratiegidsen
voor de verschillende lokale beleidsdomeinen die je helpen om bruggen te
bouwen tussen de diensten in je gemeente. Wens je ondersteuning hierin of maak
je graag samen met ons een stappenplan? Vraag naar de mogelijkheden binnen
ons maatwerk! 

GEZONDHEIDSBEVORDERING: EEN
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR IEDEREEN

https://www.logoleieland.be/content/warme-william-campagne
http://www.logoleieland.be/
http://www.logoleieland.be/
http://www.logoleieland.be/


Elk jaar worden er in Vlaanderen ongeveer 360 vrouwen getroffen door
baarmoederhalskanker. Uit het jaarrapport van 2019 blijkt overigens dat er een daling
merkbaar is van deelname van jonge vrouwen. Door het bevolkingsonderzoek kan
baarmoederhalskanker echter vroegtijdig opgespoord worden. Zet daarom mee je
schouders onder het verspreiden van deze belangrijke boodschap! Het correct
informeren van de bevolking is namelijk de eerste stap in de goede richting. Naast een
infosessie en heel wat sensibiliseringsmateriaal is er ook een specifieke methodiek
beschikbaar om kwetsbare groepen te bereiken. Neem contact met ons op voor meer
informatie. 

Info: https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/nl

JANUARI: ACTIEMAAND BAARMOEDERHALSKANKER 
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JANUARI – FEBRUARI 2023

https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/nl


Tournée Minérale is in 2023 aan zijn zevende editie toe! De DrugLijn en Stichting tegen 
Kanker roepen alle Belgen opnieuw op om in februari een maand lang geen alcohol te 
drinken. Daar zijn goede redenen voor: alcohol heeft, ook als je weinig drinkt, invloed 
op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 200 verschillende 
aandoeningen. Spoor jullie inwoners aan om in februari 2023 een maand geen alcohol 
te drinken en laat hen zelf de positieve gevolgen hiervan ontdekken. Zet een 
bekendmakingstekstje op sociale media, de website of in de plaatselijke krant. 
Voorzie mocktails (alcoholvrije cocktails) op recepties, communiceer tips, voordelen en recepten naar
je inwoners. Hang affiches en stickers op of geef als lokaal bestuur zelf het goede voorbeeld door jullie
als team in te schrijven op de website van Tournée Minérale! Ook organisaties, bedrijven, verenigingen
en horecazaken kunnen zich inschrijven als team en een gratis toolbox bestellen via:
https://www.tourneeminerale.be

Samen met: Gezondheid/welzijn, jeugd,…

FEBRUARI: ACTIEMAAND TOURNÉE MINÉRALE 
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JANUARI – FEBRUARI 2023

NUTTIGE DATA
24 januari: Internationale dag van het onderwijs

4 februari: Wereldkankerdag
9 februari: Dikketruiendag 
10 februari: Wereldpeulvruchtendag
10-17 februari: Vlaamse week tegen pesten
20 februari: Werelddag voor sociale rechtvaardigheid 
27 februari – 6 maart: Week van de vrijwilliger

https://www.tourneeminerale.be/
https://www.tourneeminerale.be/
https://www.logoleieland.be/diabetes
https://www.logoleieland.be/diabetes
https://www.logoleieland.be/diabetes
https://www.logoleieland.be/diabetes
https://www.logoleieland.be/diabetes
https://www.logoleieland.be/diabetes
https://www.logoleieland.be/diabetes
https://www.logoleieland.be/diabetes
https://www.logoleieland.be/diabetes


Elk jaar krijgen meer dan 5.000 mensen in Vlaanderen dikkedarmkanker. 
Het blijft zeker een noodzaak om volwassenen te doen stilstaan bij de nood
aan screening bij personen tussen 50 en 74 jaar. Door deze screening nemen
de sterftecijfers als maar verder af. Help mee deze trend verder te zetten
door ook dit jaar het thema extra in de kijker te zetten met de beschikbare
materialen, de organisatie van een infosessie, een eigen gekozen actie,..
Sinds kort is er een specifieke methodiek beschikbaar om kwetsbare
groepen te bereiken. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Info: https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl 

MAART: ACTIEMAAND DIKKEDARMKANKER 
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MAART - APRIL 2023

1 MAART: COMPLIMENTENDAG 

Elk jaar op 1 maart is er nationale complimentendag. Dit initiatief kreeg de laatste jaren meer
aandacht. Niets is immers zo fijn als je lief die opmerkt dat je een leuke trui aanhebt, zoon- of
dochterlief die je bedankt om de boterhammen te smeren of je baas die aangeeft dat je toch maar
weer eens puik werk hebt verricht. Complimenten geven (en krijgen) is één van de vele manieren
waarop waardering een plaats kan krijgen in de gemeente, op school, de werkplaats, thuis.. 
Elk van ons kan bijdragen aan de droom om een wereld te realiseren waarin het fijn is om te leven.
Deel bijvoorbeeld complimenten uit aan de inwoners via sociale media en spoor hen aan om
complimenten te geven aan elkaar. 

Info: https://www.logoleieland.be/content/inspiratiegids-complimentendag-0
Voor: Inwoners en personeel

https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl
https://www.logoleieland.be/content/inspiratiegids-complimentendag-0


19 MAART: DAG VAN DE ZORG 

Tijdens Dag van de Zorg krijg je als deelnemer de kans om bezoekers een unieke blik achter de
schermen te gunnen van jouw organisatie. Door je deuren op zondag 19 maart 2023 mee open te
gooien, draag je bij aan een positieve beeldvorming van de zorg- en welzijnssector. Je maakt mensen
wegwijs in het brede aanbod en laat hen versteld staan van wat de sector allemaal te bieden heeft.

Heb je interesse om deel te nemen aan Dag van de Zorg 2023? 
Ontdek meer informatie en het aanbod op https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je
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MAART - APRIL 2023

Tijdens Dag van de Zorg wil men een maatschappelijk draagvlak creëren
voor de noden en ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector.
Ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap,
woonzorgcentra, kinderdagverblijven, (huis)artsen, apothekers, paramedici,
het onderwijs en de onderzoekscentra, risidentiële zorg en thuiszorg,
ziekenfondsen en patiëntenverenigingen.. Samen wil men via een bundeling
van krachten de sector op de kaart zetten. De Week en Dag van de Zorg
krijgen in 2023 een bijzonder relevant en actueel thema. ‘Werken in Zorg en
Welzijn’ wordt de kapstok van alle acties. Samen met de deelnemende
organisaties zal via een grootschalige media- en sensibiliseringscampagne
vorm worden gegeven aan het thema. Meer informatie volgt.

20 MAART: DAG VAN DE MONDGEZONDHEID 

Wist je dat een gezonde mond een belangrijke voorwaarde is om fysiek
én mentaal mee te kunnen in onze maatschappij? Gezonde Mond (het
Vlaams Instituut mondgezondheid) werkt daarom aan
gezondheidsbevordering en ziektepreventie op vlak van
mondgezondheid. Er zijn ondertussen reeds heel wat materialen
beschikbaar om dit thema bij diverse doelgroepen in de kijker te zetten:
van affiches, folders en basisadviezen tot zeer concrete projecten voor
kinderen, kwetsbare groepen en ouderen.

Info: https://www.gezondemond.be
Voor: alle inwoners 

https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.gezondemond.be/


Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. En zo’n valpartij heeft vaak nare gevolgen die
je liever vermijdt. Gelukkig kan je de kans op vallen makkelijk zelf verkleinen door actief te zijn en je
veiligheid te verhogen. Hoe sneller je daarmee begint, hoe beter. Tijdens de week van de valpreventie
voeren verschillende organisaties campagnes om op die manier valpreventie onder de aandacht te
brengen bij ouderen, hun familie en alle gezondheidszorg- en welzijnsmedewerkers. In 2023 staat het
thema “wandelen” centraal.
Lokale besturen leveren een belangrijke bijdrage om valpreventie systematisch te integreren in hun
werking. Wil je graag werk maken van een kwaliteitsvol valpreventiebeleid? Contacteer ons voor meer
ondersteuning!

Info: https://www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie
Samen met: Woonzorgcentra, intermediairs, senioren,..

WEES NIET GEK. DOE DE TEKENCHECK!
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MAART - APRIL 2023

Had jij al eens een tekenbeet? Je kan deze beestjes overal
in de natuur tegenkomen. Van een teek kan je serieus ziek
worden, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Lyme. Gelukkig
kan je met enkele eenvoudige tips, risico’s beperken.
Verspreid informatie en leer begeleiders, wandelclubs,
scholen, ouders en kinderen hoe ze een teek correct
kunnen verwijderen op jeugd- en sportkampen,
speelpleinen, schooluitstappen … Contacteer ons voor
meer info! 

Info: https://www.tekenbeten.be
Samen met: gezondheid/welzijn, jeugd, milieu,…
Voor: Elke inwoner die in de natuur komt

24-30 APRIL WEEK VAN DE VALPREVENTIE 

https://www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.tekenbeten.be/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/


NUTTIGE DATA
1 maart: Complimentendag
20-26 maart: Week van de Diëtist, met focus op het thema ‘duurzaamheid’.
19 maart: Dag van de zorg
20 maart: Internationale dag van het geluk 
20 maart: Wereld mondgezondheidsdag
21 maart: Dag tegen racisme en discriminatie 
22 maart tot 20 april: Ramadan

April/ voorjaar: Campagne ‘Wees niet gek. Doe tekencheck!’
7 april: Wereldgezondheidsdag
9 april: Pasen
19 april: Buitenspeeldag
24 – 30 april: Europese vaccinatieweek
28 april: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 
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Elk jaar in de zomer hebben we enkele warme dagen. De hoge temperatuur en ozonpieken kunnen
gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom vraagt de Vlaamse Overheid om extra acties te
ondernemen tijdens de waakzaamheidsfase van 15 mei tot 30 september. Het Agentschap Zorg &
Gezondheid ontwikkelde verschillende materialen binnen het project “Warme dagen? Zorg dragen!” zoals
folders, affiches, voorbeeldartikels of publireportages voor website, lokaal infoblad, facebookposts,.. 

Wil je als lokaal bestuur een lokaal gezondheidsplan ‘Warme Dagen’? Contacteer ons voor ondersteuning!

Info: https://www.warmedagen.be
Voor: Inwoners, woonzorgcentra, lokale dienstencentra, kinderopvang, onderwijs, welzijnsorganisaties,
organisatoren evenementen, eerstelijnszorgpartners,..

15 MEI- 30 SEPTEMBER: CAMPAGNE WARME DAGEN
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MEI - AUGUSTUS 2023

16 MEI 2023- 23 MEI: WEEK VAN DE GROEILAMP 

De Week van de Groeilamp, gecoördineerd door EXPOO, Kind en Gezin en de
Gezinsbond, zet jaarlijks opvoeden en ouderschap in de kijker. De jaarlijkse
campagne ‘Week van de Opvoeding’ werd in 2021 in een nieuw jasje gestoken!
Elk jaar van 16 tot 23 mei laten we ons licht schijnen op ‘opvoeden’. Want
groot worden, dat gaan niet helemaal vanzelf. Ouders, grootouders en andere
opvoeders zorgen er elke dag voor dat kinderen opgroeien in een warme en
positieve leefomgeving. Alle geweldige ouders, familieleden en opvoeders
worden op deze manier in de spotlights gezet. Omdat ze dat dubbel en dik
verdienen. Meer informatie voor 2023 volgt binnenkort.

Info: https://expoo.be/week-van-de-groeilamp-2022

https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.warmedagen.be/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://expoo.be/week-van-de-groeilamp-2022


Het Logo stimuleert je om projecten en acties over roken op te zetten, en adviseert je bij de uitwerking
ervan. Je kan bij ons ook terecht voor promotiemateriaal. Hiervoor kan je terecht op onze webshop. 

Info: https://www.logoleieland.be/content/werelddag-zonder-tabak-0
Voor: Inwoners en personeel

31 MEI: WERELDDAG ZONDER TABAK 
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ACTIEMAAND GEZOND OP KAMP 

De zomerkampenperiode is aangebroken. Dat betekent warmte, teken, reuzenberenklauw, gevaarlijke
rupsen,…  Op de website van Warme Dagen vind je affiches en ‘Gezond op Kamp’-fiches ter bescherming
van de jongeren en hun monitoren. Vergeet zeker je campagnematerialen rond ‘Warme Dagen’ en ‘teken’
niet op tijd te bestellen, zodat ze zeker mee zijn op kamp!

Info: www.warmedagen.be 
Voor: Leiding van jeugdbewegingen, monitoren van de speelpleinwerking, organisatoren van
jeugdkampen, leerkrachten die op schoolreis gaan,..

Jaarlijks organiseert de Wereldgezondheidsorganisatie op 31 mei de
Werelddag zonder tabak. Doelstelling van die dag? Even stilstaan bij de
negatieve effecten van roken op onze gezondheid. Dat kan natuurlijke elke
dag, maar op 31 mei hebben we hier nog net iets meer aandacht voor.
Waarom? Roken is nog steeds de belangrijkste vermijdbare oorzaak van
ziekte en sterfte. De meeste rokers hebben spijt dat ze er ooit mee begonnen
zijn en willen er weer van af. Dat is geen evidentie, want het is een
hardnekkige verslaving. Nochtans levert stoppen met roken de roker én de
samenleving heel wat gezondheidswinst op. Wil je als lokaal bestuur hier
mee aan de slag? De Logo’s ontwikkelden een inspiratiegids met een waaier
aan mogelijkheden om inwoners te informeren en te sensibiliseren. Je vindt
er achtergrondinformatie over de schadelijkheid van tabaksrook, tools voor
een duurzaam rookbeleid, materialen en methodieken om niet te beginnen
roken, te stoppen met roken en de mensen rondom jou te beschermen tegen
meeroken.

https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.logoleieland.be/content/werelddag-zonder-tabak-0
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.dagvandezorg.be/wat-krijg-je-en-betaal-je/
https://www.warmedagen.be/
https://www.warmedagen.be/


NUTTIGE DATA
9-15 mei: Week van de Zorg
15 mei: Start Campagne Warme dagen 
16-23 mei: Week van de Groeilamp
19 mei: Dag van de huisarts
21 mei: Internationale dag van de culturele diversiteit
25 mei: Fiets naar je werk dag
31 mei: Werelddag zonder Tabak 

3 juni: Wereldfietsdag
5 juni: Wereldmilieudag
23 juni: Dag van de Mantelzorger 
26 juni: Wereld Antidrugsdag
28 juni – 2 juli: Offerfeest

30 juli: Internationale dag van de vriendschap 
12 augustus: Internationale dag van de jeugd
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Dankzij het bevolkingsonderzoek kunnen vrouwen tussen 50 en 69 jaar zich
gratis laten screenen op borstkanker. Ondanks de verspreiding van
uitnodigingen laten nog niet alle vrouwen zich onderzoeken. Geef daarom
als lokaal bestuur een positief signaal en informeer je inwoners over het
bevolkingsonderzoek. Dit kan door het organiseren van een infomoment,
een mammoboxsessie of zelf een actie te ondernemen! Er is ook een
specifieke methodiek beschikbaar om kwetsbare groepen te bereiken.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Info: https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl
Voor: Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar

OKTOBER: ACTIEMAAND BORSTKANKER 

LOGO LEIELAND — JAARPLANNING 2023 19

SEPTEMBER – OKTOBER 2023

10 SEPTEMBER: WERELDDAG SUÏCIDEPREVENTIE 

Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding, en de daarmee
gepaarde geestelijke gezondheidsproblemen. Zelfmoord is één van de belangrijkste doodsoorzaken
ter wereld. In Vlaanderen plegen er dagelijks 3 mensen zelfmoord, 28 mensen doen een poging.
Jaarlijks wordt op deze dag aandacht besteed aan dit thema. Wij houden jullie op de hoogte van
eventuele acties. 

https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl


Op 10 oktober staan we extra stil bij het belang van een goede geestelijke gezondheid bij onszelf en bij
anderen, want dat doen we doorgaans veel te weinig. Enkele cijfers: 1 op 3 inwoners van 15 jaar en
ouder geven aan last te hebben van psychische problemen. De cijfers stijgen jaar na jaar. Daarom is
het belangrijk om op deze Werelddag van de Geestelijke Gezondheid (maar ook zeker gedurende het
ganse jaar) aandacht te schenken aan het belang van geestelijke gezondheid. Van 1 tot 10 oktober
tellen we tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid samen af naar deze werelddag. We
zetten daarbij het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker. Doel ‘goed in je vel zitten’
en ‘psychische kwetsbaarheid’ bespreekbaar maken. In 2022 stond de 10-daagse van de Geestelijke
Gezondheid in het teken van ‘kracht’. Onder het motto #samenveerkrachtig werd opgeroepen om
samen trots te zijn op onze krachen -groot en klein – en om deze krachten in te zetten om anderen te
helpen. Meer informatie voor 2023 volgt. 

Info: https://www.samenveerkrachtig.be
Voor: Inwoners en personeel

1-10 OKTOBER 10-DAAGSE VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID 
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16 SEPTEMBER– 22 SEPTEMBER: WEEK VAN DE MOBILITEIT 

De Week van de Mobiliteit is hét festival van de duurzame mobiliteit. Tal van acties en initiatieven doen
ons stilstaan bij ons verplaatsingsgedrag en laten ons proeven van alternatieven. Want wie de overstap
maakt, ontdekt zelf de voordelen van het stappen, trappen, trein/tram/bus of autodelen. De Week van
de Mobiliteit is vooral ook een ‘vrij podium’ voor elke mobiliteitsactie met de buurt, de school,
organisatie of bedrijf.

Info: https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/over-de-week

https://www.samenveerkrachtig.be/
https://www.samenveerkrachtig.be/
https://www.samenveerkrachtig.be/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/over-de-week


De Wereldgezondheidsorganisatie heeft 21
september uitgeroepen tot Werelddag
Alzheimerdag. De dag dient om mensen met
Alzeheimer, maar ook hun naasten en
mantelzorgers, centraal te zetten. In Vlaanderen
wordt door Alzheimer Liga Vlaanderen, in
samenwerking met andere organisaties, jaarlijks
een thema bepaald waar je als stad, gemeente,
onderwijsinstelling, organisatie of vereniging op
kan inzetten. Meer informatie volgt binnenkort.

Info: https://www.alzheimerliga.be/nl

21 SEPTEMBER: WERELDDAG ALZHEIMER
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NUTTIGE DATA
10 september: Werelddag Suïcidepreventie 
15 september: Start campagne griepvaccinatie 
16-22 september: Week van de mobiliteit 
21 september: Wereldalzheimerdag
22 september: Strapdag
22 september: Car free day
30 september: Einde campagne ‘Warme dagen’

5 oktober: Dag van de leerkracht
7 oktober: Internationale dag van de ouderen 
9 – 15 oktober: Week van het Bos 
10 oktober: Werelddag Geestelijke Gezondheid 
17 oktober: Werelddag van verzet tegen armoede 
19 oktober: Dag tegen Kanker 
20 oktober: Dag van de jeugdbeweging

https://www.alzheimerliga.be/nl


De actieweek ‘Gezond Binnen’ loopt dit jaar van 13 tot en
met 17 november. Het doel van deze actieweek is om het
belang van gezond wonen en de bewuste keuzes
daaromtrent extra in de kijker te zetten, en aan te tonen hoe
mensen werk kunnen maken van een gezonde woning. Het
thema in 2022 was ‘Gezond Binnen, ook in de winter’. Het
thema voor 2023 is nog niet bekend.

Info: https://www.logoleieland.be/content/actieweek-
gezond-binnen-ook-de-winter
Samen met: Gezondheid/welzijn, dienst wonen, lokale
huisvestingspartners, lokale gezondheids- en
welzijnspartners
Voor: Alle inwoners, met extra focus op maatschappelijk
kwetsbare groepen

13-17 NOVEMBER: ACTIEWEEK GEZOND BINNEN 
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NOVEMBER – DECEMBER 2023

NUTTIGE DATA
8 november: World Ventil8 Day 
13-17 november: Actieweek ‘Gezond binnen’
14 november: Werelddag diabetes
15-22 november: Week van de Smaak 
20 november: Internationale dag van de rechten vna het kind – Actiedag
Generatie Rookvrij
20-26 november: Ouderenweek
30 november: Einde griepvaccinatiecampagne

4 december: Actiedag 4 voor 12
7 december: Werelddag van de vrijwilliger
10 december: Werelddag van de rechten van de mens 
12 december: Werelddag universele gezondheidszorg
20 december: Werelddag menselijke solidariteit

https://www.logoleieland.be/content/actieweek-gezond-binnen-ook-de-winter


TEAM LOGO LEIELAND

IN 2023 LEGGEN WE DE FOCUS OP 7 SPEERPUNTEN

Ons team staat klaar om jullie te ondersteunen: zowel bij het maken van keuzes als bij
het opzetten en uitvoeren van deze projecten. 

 
Neem contact op met info@logoleieland.be, bel naar 056/44.07.94 en doe beroep op

één van onze enthousiaste gezondheidspromotoren. 
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