
Inspiratie om ’rond 5 gezondheidsthema’s te werken

Alle acties hieronder passen idealiter binnen een groter actieplan waarmee je werkt 
aan het versterken van de gezondheid van een brede, diverse groep. Of deze actie 
dus al dan niet geschikt is voor het bereiken van jullie doelstellingen, hangt af van jullie 
actieplan en de manier waarop jullie de actie uitvoeren. Ook de keuze van het gezond-
heidsthema gebeurt op basis van een analyse van de beginsituatie en een zicht op de 
noden die er zijn.  

De verschillende preventieve gezondheidsthema’s waarvoor je hier acties vindt ter 
inspiratie zijn:

1.  Gezonde voeding
2. Meer bewegen
3. Mentaal welbevinden
4. (stoppen met) Roken
5. Gezond binnen- en buitenmilieu

Aan de slag rond gezonde voeding? 

1. Met de materialen van de voedingsdriehoek kan je op een leuke manier mensen 
beust maken over wat gezond en minder gezond is.

2. Om mensen bewust te maken van gezonde en minder gezonde tussendoortjes kan je 
deze affiche gebruiken.

3. Om mensen bewust te maken van gezonde en minder gezonde dranken kan je  
deze affiche gebruiken.

4. Ook via de samenwerking met scholen kan je werken aan gezonde voeding voor kin-
deren uit het basisonderwijs of kinderen uit het secundair onderwijs. 

5. Wil je in jouw huis aan de slag rond gezond koken? Hou er rekening mee dat niet 
iedereen de ingewikkelde kookinstructies begrijpt en maak gebruik van duidelijk 
koken.

6. Weet en eet gezond helpt bij het organiseren van gezonde voeding in jouw organisa-
tie via vormingen, een brochure,  een poster 

7. Wil je mensen aanmoedigen om te kijken naar hun eigen gezonde of minder gezonde 
voedingsgewoonten, ga samen aan de slag via mijn gezond leven. 

8. Wil je een vorming organiseren rond gezonde voeding voor mensen met migratie 
achtergrond? Neem een kijkje op kleurrijk gezond. 

9. Voor een vorming rond ‘gezond opgroeien’ kan je het Logo uit jouw regio   
contacteren.
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https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsdriehoek/materialen
https://www.gezondleven.be/files/voeding/tussendoortjes_suiker_logo_VLAANDEREN_DIGITAAL.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/dranken_suiker_logo_VLAANDEREN_DIGITAAL.pdf
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/materialen-basisonderwijs
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/materialen-secundair-onderwijs
https://www.duidelijkkoken.nl
https://www.duidelijkkoken.nl
http://weeteneetgezond.be/onewebmedia/Brochure.pdf
http://weeteneetgezond.be/onewebmedia/Poster%20met%20tips.pdf
https://mijn.gezondleven.be
https://www.gezondleven.be/projecten/kleurrijk-gezond
https://www.vlaamse-logos.be


Aan de slag rond meer bewegen? 

1. De gezondheidsrally is een quizwandeling voor gezinnen. 

2. Via een BOV-coach (bewegen op verwijzing) kunnen mensen hulp krijgen op maat 
om meer te bewegen. Een huisarts kan mensen doorverwijzen naar een BOV-coach 
tegen een erg lage prijs. 

3. Met het educatief pakket van Woogie Boogie worden begeleid(st)ers van kleuters 
aangespoord om hun kleuters meer te laten rechtstaan, het stilzitten te onderbreken 
via leuke ‘bewegingstussendoortjes’. 

4. Kinderdagverblijven kunnen deelnemen aan het project ‘Actieve kinderopvang’ 
waarbij ze ondersteund worden via een vorming en materialen om te werken aan een 
kinderopvang met gezonde voeding en voldoende beweging.

Aan de slag rond mentaal welbevinden?

1. Met de knaltips van Noknok kan je met jongeren tussen 12 en 16 jaar werken aan hun 
veerkracht. Want je ‘goed in je vel voelen’ dat kan je ook echt leren.

2. Met de tips van Fit in je hoofd kan je met volwassenen werken rond veerkracht.   
Wil je hier op een toegankelijke manier rond werken in groep, contacteer dan het 
Logo in jouw regio om aan de slag te gaan met de Goed-Gevoel-Stoel. 

Aan de slag rond (stoppen met) roken?

1. Generatie Rookvrij wil kinderen en jongeren beschermen tegen tabak. Door deze 
campagne mee te verspreiden kan je helpen voorkomen dat kinderen/ jongeren be-
ginnen roken. Je kan via allerlei tips ook jouw Huis rookvrij maken.

2. Smartstop helpt jongeren te stoppen met roken. Het is niet gemakkelijk om alleen 
te stoppen en door jongeren te motiveren tot rookstop kan je op jonge leeftijd een 
grote gezondheidswinst boeken.
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https://www.gezondleven.be/projecten/gezondheidsrally-1
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://woogieboogie.be
https://www.gezondleven.be/projecten/actieve-kinderopvang
https://www.noknok.be
https://www.gezondleven.be/projecten/fit-in-je-hoofd
https://www.vlaamse-logos.be
https://www.gezondleven.be/projecten/fit-in-je-hoofd
https://www.gezondleven.be/nieuws/gezond-leven-zet-mee-haar-schouders-onder-generatie-rookvrij
https://www.generatierookvrij.be/hoe-maak-ik-mijn-locatie-event-rookvrij
https://www.gezondleven.be/projecten/smartstop


Aan de slag rond gezond binnen- en buitenmilieu? 

1. Kinderdagverblijven en onthaalouders kunnen de workshop ‘Gezond binnen, klein 
beginnen’ aanvragen bij het Logo in jouw regio om te werken aan de kwaliteit van 
het binnenmilieu. 

2. Met een toolbox kan jij de kwaliteit van de lucht in jouw Huis of kinderopvang scree-
nen. Deze kan je ontlenen bij het Logo in jouw regio.

3. Wil je vanuit jullie samenwerkingsverband werken aan een gezonde omgeving? Dan 
vind je inspiratie bij:

 - De hittekwetsbaarheidskaarten: deze geven je een beeld van 

 - Via omgevingsinterventies kan je meervoudige gezondheidswinst boeken voor een 
grote, diverse doelgroep zonder dat je hen op hun individueel gedrag moet aan-
spreken. Zij kan je bijvoorbeeld werken aan een  rookvrije omgeving. 

4. Via de campagne ‘Warme dagen’ kan je mee zorg dragen voor de gezondheid van je 
doelgroep

5. Via de campagne ‘Wees niet Gek. Doe de tekencheck’ kan je scholen, jeugdbewe-
gingen, gezinnen aanmoedigen op een veilige manier te genieten van de natuur in de 
zomer.

http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/gezond_binnenmilieu_in_de_kinderopvang-756.html
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/gezond_binnenmilieu_in_de_kinderopvang-756.html
https://www.vlaamse-logos.be
https://www.vlaamse-logos.be
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/hittekwetsbaarheidskaarten
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/creëer-een-rookvrije-omgeving
https://www.warmedagen.be
https://www.tekenbeten.be

