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Als gemeente dragen wij gezondheid hoog in het 

vaandel. En daarmee bedoelen we niet alleen de 

fysieke gezondheid, maar de mentale 

component van gezondheid is minstens even 

belangrijk. Daarom organiseren wij in het kader 

van de ‘Fit in je Hoofd Carrousel’ enkele 

activiteiten om de mentale gezondheid te 

verbeteren.  

Het is niet zo goed gesteld met de geestelijke 

gezondheid van de Vlaming. Maar liefst 26% 

geeft aan zich niet goed in zijn of haar vel te voelen. Een op vier mensen krijgt vroeg of laat 

af te rekenen met min of meer ernstige psychische problemen. Maar er is ook goed nieuws. 

Je kan zelf iets doen aan je geestelijke gezondheid. Goed in je vel zitten is belangrijk want  als 

je je mentaal goed voelt, kan je je talenten ontplooien, ga je beter om met dagelijkse stress, 

kan je productief en vruchtbaar werken,…. Je kan bij jezelf meer gezondheid en welbevinden 

creëren en zo je levenskwaliteit verhogen. 

Dit willen we doen aan de hand van de Fit in je Hoofd Carrousel, als onderdeel van de ‘Fit in 

je Hoofd, Goed in je Vel’-campagne. De rode draad doorheen deze campagne zijn de 10 

positieve stappen voor een betere mentale gezondheid. Dit zijn eenvoudige tips die je in het 

dagelijks leven kan toepassen.  

1. Vind jezelf oké 
2. Praat erover 
3. Beweeg 
4. Probeer iets nieuws uit 
5. Reken op vrienden 
6. Durf nee zeggen 
7. Ga ervoor 
8. Durf hulp vragen 
9. Gun jezelf wat rust 
10. Hou je hoofd boven water 

 
De Fit in je Hoofd Carrousel zorgt ervoor dat we deze tips in praktijk kunnen omzetten. Als 

gemeente organiseren wij daarom de komende maanden activiteiten voor alle inwoners. 

Deze maand zetten wij in op de …….. [nummer stap] stap, namelijk…………...[naam stap] , 

door het organiseren van…………………………….[activiteit(en)]. [verdere praktisch info over deze 

activiteit(en) en toekomstige activiteiten rond andere stappen] 

 


