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Hier beweegt wat
Beste lezer,
Voor jou: een blits magazine. Eentje dat bulkt van pakkende verhalen, fijne campagnes en
verblijdende resultaten. Er komen heel uiteenlopende artikels en rubrieken in aan bod.
Maar ze hebben allemaal iets gemeenschappelijks: het jaar 2018.
Eigenlijk delen ze meer dan een jaartal. Ze delen ambitie, motivatie en veel goesting voor
en in een gezond(er) en beweeglijk leven. Anders verwoord: ze delen de missie van het
Vlaams Instituut Gezond Leven. Want ook in 2018 zetten we ons beste beentje voor om
een gezonde levensstijl toegankelijk te maken voor iedereen. Van gezondheidsprofessional over beleidsmakers tot jij en ik. Jong, oud, groot en klein.
De vraag wat een gezonde levensstijl nu net is en hoe je er werk van maakt,
blijft brandend actueel. Opiniestukken, uiteenlopende opvattingen, verhitte discussies …
Het bewijst dat gezond leven leeft onder de mensen.
Gezond Leven wil jou daarom blijven informeren over en stimuleren tot een gezond(er)
leven. Daarvoor reiken we praktische handvatten aan, handvatten waar je zo mee aan de
slag kan. En we zijn niet vies van een beetje vernieuwing. Zo vonden we in 2018 het
neologisme ‘wisselwerken’ uit. Het woord haalde het (nog) niet tot de Van Dale,
maar hopelijk wel al tot vele werkplekken. Wisselwerken, nog Chinees voor jou?
Na het lezen van dit magazine niet meer.
En 2018 had nog meer in petto. Meer campagnes, meer projecten, meer verhalen.
Benieuwd wie we in beweging brachten? Welke campagnes we lanceerden en wat die
bereikten?
Wel, de volgende pagina’s spreken boekdelen.
Veel lees- en (her)beleefplezier.
Marc Morris - voorzitter
Linda De Boeck - directeur
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Ja hoor, dit magazine is er eentje met inhoud!
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wisselwerken? we staan erop!

Wisselwerken? We staan erop!
1

OPENER

5,5 uur
Zo lang zit de Vlaamse bediende gemiddeld neer op het werk.
Een cijfer om van je stoel te vallen, vinden wij bij Gezond Leven.
Daarom zetten we in 2018 ‘wisselwerken’ op poten.
‘Wisselwerken’, dat is elk half uur even rechtstaan. Kleine moeite.
Maar een groot verschil voor de gezondheid. Want als je elk half uurtje
de benen strekt, loop je minder risico op hart- en vaatziekten, rugpijn,
overgewicht en diabetes type 2.
Wisselwerken is effectief én makkelijk te doen. Denk aan: geregeld
een glas water halen, rechtstaand telefoneren, stappen naar je collega
in plaats van te mailen. Om bedrijven te helpen bij het wisselwerken,
ontwikkelde Gezond Leven materialen zoals affiches, ludieke stickers
en een website.
meer lezen

7

8

opener
DEF_Wisselw_A2_pms2_HR.pdf

1

19/09/2018

wisselwerken? we staan erop!

20:01

wil je ook wisselwerken op je werk?

print mij af, knip uit en plak op!

Bestel jouw Wisselwerken-poster op www.wisselwerken.be.

Of bestel dit stickervel op www.wisselwerken.be.

Strike
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Jij
staat
me aan

Lange meeting?

All

Ik sta
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erop

Even
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Ik zie u wel
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Wisselwerken
werkt!
Herinner jezelf
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overal makkelijk
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Telefoon?

Even
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Even
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wisselwerken.be
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in ‘t kort

Ongezonde reclame?
Weg ermee!

Warme dagen
Lekker warm zomerweer is tof. Maar té warme dagen,
dat is een ander verhaal. Zeker voor kinderen, alleenstaande ouderen en chronisch zieken. Op vraag van het
Agentschap Zorg en Gezondheid ontwikkelde Gezond
Leven de campagne ‘Warme dagen, zorg dragen’, samen
met VITO. De website www.warmedagen.be bulkt van
info en tips om jezelf en anderen cool te houden als het
te heet onder je voeten wordt.

Reclame voor ongezonde voeding gericht
naar kinderen moet verboden worden,
vindt Gezond Leven. Want: ze werkt
obesitas in de hand. Er is nog geen wet
in België die zo’n reclame verbiedt. De
voedingsindustrie legt zichzelf wel wat
regeltjes op, maar die zijn niet streng
genoeg en lang niet alle spelers doen
eraan mee. Daarom riepen we de federale
overheid in 2018 op om criteria vast te
leggen die kinderen beschermen tegen
dit soort reclame.

meer lezen

1.000.000

het getal

meer lezen

Partij Gezonde Gemeente
Iedereen moet kunnen spelen, opgroeienen leven in een kerngezonde gemeente.
Dat is het uitgangspunt van de Partij
voor een Gezonde Gemeente (PGG).
Een fictieve partij, juist. Maar wel één die
zich met échte zaken bezighoudt. PGG
wil samen met de ganse preventiesector
lokale politici, ambtenaren en middenveldorganisaties stimuleren om gezondheid
de komende legislatuur 2019-2024 op de
kaart te zetten van hun gemeente of stad.
Zo werd gezondheid alvast opgenomen in
de bestuursakkoorden na 14 oktober 2018.
Missie geslaagd.
meer lezen

Zoveel surfers strandden in 2018 op onze website www.gezondleven.be. Een stijging
van maar liefst 76% t.o.v. vorig jaar! De webpagina die met de meeste aandacht ging lopen, was die over onze voedingsdriehoek. Het mag duidelijk zijn: hij valt in de smaak.

Vernieuwde settingwebsites
Wist je dat 2018 ook het jaar was
waarin www.gezondleven.be flink werd
uitgebreid? Je vindt er nu nog meer
informatie. Ook over Gezonde School,
Gezonde Gemeente en Gezond Werken.
Alle settings kregen een flinke update
én upgrade. Goed voor een schat aan
informatie!

meer over gezonde school
meer over gezond werken
meer over gezonde gemeente
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Interview
Conny Van der Eycken
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Meer bewegen is sleutel voor een goede gezondheid.
Maar ‘meer bewegen’ is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Bewegen Op Verwijzing brengt daar verandering in.
Met een professionele coach die je helpt om meer te
bewegen. En een bewegingsplan dat bij je past. Toen Conny
Van der Eycken dit las, wist ze wat haar te doen stond.

interview: conny van der eycken

“Mijn coach is van goud
en weet perfect wat ik
aankan”
Hoe kwam je bij je Bewegen
Op Verwijzing-coach terecht?
“Ik lijd al jaren aan fibromyalgie en heb
daardoor veel last van chronische pijn
en vermoeidheid. Meer bewegen leek
me een goed idee, maar het moest wel
haalbaar zijn. Ik ging langs bij mijn huisarts, zodat ik goed wist wat ik precies kon
verwachten van Bewegen Op Verwijzing.
Mijn huisarts bracht me in contact met
coach Beate. Zij heeft me van bij onze
eerste ontmoeting goed ingeschat.
Ze begreep wat ik wel en niet aankan.
Het klikt ook goed tussen ons, wat voor
mij toch wel heel belangrijk is.”

Dus het meer bewegen gaat je
goed af ?
“Fibromyalgie kan je moeilijk of amper
voorspellen. Ik kreeg na enkele maanden
een forse terugval. Dat was een opdoffer van jewelste, want het ging zo goed.
Plots leek het alsof alles voor niks was
geweest. Intussen gaat het weer beter en
bouw ik langzaam weer op. Maar het was
lastig.”

En hoe loopt het met je coach?

“Ik heb echt chance. Mijn coach is van
goud. Ze past de beweging aan als het
nodig is en spreekt me moed in. Ik denk
niet dat ik het zonder haar zou kunnen.
Ook al ga ik nu nog maar om de maand
bij haar langs en is het de bedoeling dat
ik ook zonder haar blijf bewegen, zulke
aanmoedigingen vergeet je niet gauw.
Ik leerde door het bewegen ook Elly kenHoe verliep het ‘meer bewegen’?
nen, we fietsen vaak samen. Dat was een
extra bonus, want ik woon nog niet lang
“Ik voelde mij na de eerste bewegingsin mijn stad, dus nieuwe mensen leren
sessies precies al in de zevende hemel.
Het leek alsof er een ton gelukshormonen kennen was welkom. Voor mij was het
vrijkwam. Ik bouwde langzaam op. Ik ging een geweldige openbaring. Je kan er veel
op dinsdag zwemmen, op woensdag fiet- over denken, maar eigenlijk moet je het
sen en tussendoor ging ik nog wandelen. gewoon doen!”
Alles op mijn eigen tempo. Het was pure
www.bewegenopverwijzing.be
euforie voor mij.”
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gezonde publieke ruimte

Gezonde publieke ruimte
2

ACTUEEL

Gezondheid is meer dan goed eten en goeie genen. Ook onze omgeving heeft er
grote invloed op. Daarom ontwikkelde Gezond Leven in 2018 een ondersteuningsaanbod voor lokale besturen en verenigingen om hen te helpen een gezonde
publieke ruimte te realiseren. In september volgde er een studiedag over.

Doel van die dag: lokale besturen tonen
hoe gezondheid een centrale rol kan
spelen in de publieke ruimte.
De deelnemers leerden instrumenten
kennen die hen helpen om binnen hun
ruimtelijk plannings- en inrichtingsproces
prioriteiten te kiezen vanuit een gezondheidsreflex en om participatie en
integraal werken mogelijk te maken.

Een tool die je wandelen stuurt
Er zijn verschillende tools om tot een
gezonde publieke ruimte te komen.
Eén ervan is de ‘walkabilityscore-tool’.
Dit online instrument van Gezond Leven
brengt in kaart in welke mate een buurt
mensen uitnodigt om zich te voet of met
de fiets te verplaatsen en de auto dus te
laten staan. De score helpt ruimtelijke
planners te bepalen in welke buurten
maatregelen nodig zijn zodat mensen
zich op een actievere manier verplaatsen.
De walkabilityscore-tool bleef niet
onopgemerkt, we vielen ermee in de
prijzen. Het artikel ‘Meer bewegen door
ruimtelijk beleid: analyse van ‘walkability’
in Vlaanderen’ streek de MoRO-prijs op.
Die gaat elk jaar naar een wetenschappelijk artikel over de interactie tussen
mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling.
En UN-Habitat, het programma van de
Verenigde Naties dat sociale en
duurzame stedenbouw wil bevorderen,
selecteerde de tool als veelbelovende
praktijk.
meer lezen
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Jouw huis,
mijn werkplek
Roken op het werk is verboden sinds 2006. Maar wat
als je bij iemand thuis werkt? Bij iemand die rookt?
Om dit probleem aan te kaarten, pakten Gezond Leven
en Kom op tegen Kanker in 2018 uit met de campagne
‘Jouw huis, mijn werkplek’.

jouw huis, mijn werkplek

Via deze campagne engageren dienstenchequebedrijven en diensten voor gezinszorg zich om hun medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen tabaksrook.
Want wie als poetshulp of verzorgende bij mensen thuis
werkt, moet dat kunnen doen in een rookvrije omgeving.
Een roker vragen om in zijn eigen huis niet te roken
wanneer zijn poetshulp of verzorger langskomt, is geen
sinecure. Om deze kwestie bespreekbaar te maken, ontwikkelden we verschillende ondersteuningsmaterialen.
Zo is er de handleiding die werkgevers van dienstenchequebedrijven en diensten voor gezinszorg helpt om
een rookbeleid te ontwikkelen. Voor de medewerkers
zelf is er een video die toont hoe ze de situatie het best
aankaarten bij hun rokende klanten. En een informatieve folder die ze kunnen achterlaten of afgeven aan de
klant. Een rolletje pepermuntjes doet dienst als
ijsbreker.
meer lezen
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procesbegeleiders helpen ouderen in woonzorgcentra

Procesbegeleiders
helpen ouderen in
woonzorgcentra
Woonzorgcentra kunnen vanaf nu gratis ‘procesbegeleiders’
inschakelen. Zij helpen de centra bij het aanpakken van een
belangrijk aantal uitdagingen. Concreet werken ze rond vier
thema’s: mondgezondheid, ondervoeding, val- en
fractuurpreventie en gebruik van psychofarmaca.

Het initiatief kwam er in opdracht van
het Agentschap Zorg en Gezondheid en
Gezond Leven is er samen met de
Vlaamse Logo’s projecthouder van.
Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk
voor het uitwerken van een methodiek
rond ondervoeding. Zo stelden we een
draaiboek op met tips om ouderen genoeg te doen eten. Concreet voorbeeld:
maaltijden voorschotelen als fingerfood,
als kleine hapjes dus. Zo hoeven de
senioren minder te kauwen. Het Vlaams
Instituut Mondgezondheid, het Vlaams
expertisecentrum Alcohol en andere
Drugs (VAD) en het Expertisecentrum
Val- en fractuurpreventie Vlaanderen
(EVV) ontwikkelden wetenschappelijk
onderbouwde methodieken voor de
overige thema’s.

Het aantal ouderen neemt toe en met
hen de vraag naar gepaste zorg.
Een preventieve beleidsmatige aanpak is
nodig, dat bewijst ook dit project. Later
kan het uitgebreid worden naar andere
thema’s of naar andere voorzieningen
binnen zorg en welzijn.
Zo’n 600 centra kunnen vanaf nu een
beroep doen op zo’n begeleider.
Geïnteresseerde woonzorgcentra
kunnen online een dossier indienen.

meer lezen
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IN BEELD

“Maak meer budget vrij voor
preventieve maatregelen”
‘Beter voorkomen dan genezen’, weten we dat niet állemaal? Blijkbaar niet.
Want er gaat nog geen 3% van het budget voor gezondheidszorg naar preventie.
Daarom vraagt Gezond Leven in aanloop naar de Vlaamse, federale en Europese
verkiezingen van 26 mei 2019 aan de politieke partijen en de toekomstige
beleidsvoerders om tijdens de volgende legislatuur 10 ‘werven’ te realiseren.
Die 10 werven samen moeten ervoor zorgen dat de gezonde keuze in onze
samenleving gewoon écht de meest evidente wordt.
Ziek zijn kost mens en maatschappij
pakken geld. Een groot deel van de
chronische aandoeningen kan je nochtans
vermijden door een gezonde levensstijl.
Mensen stimuleren om gezond te leven,
zich anders en actiever te verplaatsen,
kwaliteitsvol te wonen en duurzaam om te
gaan met energie, is dus van
levensbelang.
Dat vraagt natuurlijk investeringen en
regels van een overheid. Daarom vragen
wij aan politieke partijen en toekomstige
beleidsmakers om werk te maken van
10 ‘werven’.

Die 10 werven vragen we natuurlijk niet
zomaar. We deden er doorgedreven,
systematisch onderzoek voor in binnenen buitenland en ze zijn gebaseerd op
erkende modellen voor goede praktijk.
Ze zijn ook het resultaat van de
praktijkervaring van professionals en
behoeftebevragingen bij de bevolking.
De 10 werven staan trouwens niet los van
elkaar. Samen geven ze invulling aan de
krachtlijnen die vandaag en morgen
nodig zijn om tot een kwaliteitsvol
toekomstgericht gezondheidsbeleid
te komen.
meer lezen
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maak meer budget vrij voor preventieve maatregelen

15 %
-

Vlaamse jongeren kampt met depressieve gevoelens

40 %

meer Vlamingen met dementie tegen 2035
bijna

1 op 4

belgen rookt

tot

75%
-

van de totale gezondheidszorguitgave in
Westerse landen gaat naar chronische
aandoeningen (hart- en vaatziekten, kanker,
diabetes en ademhalingsproblemen)

terwijl

70 tot 90%
-

van deze chronische aandoeningen is
te vermijden door te kiezen voor
een gezonde levensstijl

sterke toename diabetes type 2

4000
-

Vlamingen sterven jaarlijks vroegtijdig door
inademing van grote hoeveelheden fijn stof

én toch
gaat nog geen 3% van het budget voor
gezondheidszorg naar preventie
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Coaches maken werk
van gezondheid met
‘Gezond op de Werkvloer’

reportage
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reportage: coaches maken werk van gezondheid met ‘gezond op de werkvloer’

Getest &
goedgekeurd
Je gezondheid is nooit af. Je bent er
het best elke dag mee bezig. Omdat de
gemiddelde Vlaming zo’n 8 uur per dag
op kantoor doorbrengt, moet ook daar
gewerkt worden aan een gezonde
leefomgeving. Daarom zet Gezond
Leven bedrijven aan om hun werknemers op het gezonde spoor te zetten.
En te houden. Met een bedrijfscoach en
een op-’t-lijf-van-’t-bedrijf geschreven
actieplan.
Vlaams minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen maakte
eind 2017 2,8 miljoen euro vrij voor het
project ‘Gezond op de Werkvloer’ dat
ondernemingen helpt bij een preventief
gezondheidsbeleid. Bedrijven die het
gezonder willen aanpakken, kunnen zo
subsidies aanvragen om een speciaal opgeleide coach in te schakelen. Die coach
stelt samen met een werkgroep van het
bedrijf een actieplan op rond thema’s als
gezonde voeding, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, alcohol en
roken. Nu dit project al een tijdje loopt,
waren we benieuwd naar de resultaten.
Dus: we gingen op pad. >

bedrijven delen hun
ervaringen
“Een boost voor de teamspirit!”
Walter Tonoli, CEO van beveiligingsmaatschappij The Belgian,
stelde als kersverse zestiger vast
dat hij een betere conditie had
dan zijn 20-jarige collega’s. Om
dat te veranderen, schakelde hij
coach Annelies in.
“Annelies stelde met onze werkgroep een concreet actieplan op
rond beweging, gezonde voeding
en stoppen met roken. Ze toonde
dat het anders kon, en dat heeft
gewerkt. Iedereen was enthousiast, een echte boost voor
de teamspirit! Zeker het meer
bewegen viel in de smaak. Mijn
collega’s stellen nu vaak voor om
beweegactiviteiten zoals een
recreatieve triatlon of loopwedstrijd te sponsoren. Dat ze zulke
dingen vragen, vind ik geweldig.
Ze hebben er goesting in!”
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reportage: coaches maken werk van gezondheid met ‘gezond op de werkvloer’

bedrijven delen hun
ervaringen
“1,2,3 Actie-plan!”
Netwerk is een organisatie die
technische profielen plaatst op
specifieke projecten. Op haar
hoofdkantoor zijn de werknemers
sterk met gezondheid bezig. Fruit
en fitness zijn er dagelijkse kost.
Maar de 150 werknemers die bij
eindklanten werken, merkten
daar niets van. Tot de coach van
‘Gezond op de Werkvloer’ erbij
kwam.
Community manager Wannes
De Loore: “Dankzij onze coach
bewegen we meer en nemen we
onze mentale gezondheid onder
handen. We huren nu drie keer
per jaar een sportterrein af. En
we organiseren workshops om
onze veerkracht te versterken.
Een echte aanrader om met zo’n
coach aan de slag te gaan!”

1>2>3
actie!

en wat zegt
de coach?
“Fantastisch om de groei van
een bedrijf van dichtbij mee te
maken”
Tim de Vilder is een van de
coaches die werd opgeleid om
bedrijven aan een gezondere
levensstijl te helpen. “Ik probeer
op een speelse manier een actieplan op te maken met de werkgroep. Op basis van het bord- en
kaartspel ‘Gezondernemen &
co’ van Gezond Leven, laat ik de
werkgroep nadenken over waar
ze als organisatie naar toe wil.
Zo kan de groep in een open en
ontspannende houding nadenken. Ik organiseer ook een quiz
over gezonde voeding. Die interactie houdt de werkgroep gemotiveerd.” Als het actieplan er is,
gaat het bedrijf er zelf mee aan
de slag. Zes maanden later gaat
Tim terug voor een stand van zaken. Om te evalueren, eventueel
bij te sturen en om te zien wat
veranderd is. “Het is fantastisch
om de groei van een bedrijf van
dichtbij mee te maken.”

Ondernemingen die graag
de hulp van zo’n coach
inschakelen, kunnen hier
een aanvraag indienen.
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portret: ‘ik ga blijven stappen, tegen de stijve benen’

Portret
“Ik ga blijven stappen,
tegen de stijve benen”
2018 was het jaar van de coaches.
Maar het was ook het jaar van de derde
10.000-stappenclash. De prijs voor de
‘oudste deelnemer van de 10.000-stappenclash’ ging naar Josephine Van Bos
uit Mechelen, beter bekend als Joske.
Voor deze 98-jarige dame is bewegen
hét geheim van een lang leven.

“Ik ga blijven stappen,
tegen de stijve benen”
- Joske, 98 jaar -

Joske, de grote toer?
“Waarom niet? Elke dag startten we rond
tien uur en wandelden we in groep een
dik halfuur. Het was een goede manier
om eens andere mensen te ontmoeten.
Ik kom met iedereen overeen. Soms ging
ik ook in de namiddag alleen nog een
toertje doen. Hier wat rond ‘den blok’.
Ik wandel met mijn rollator, zonder voel
ik me niet veilig genoeg.”

Hoe groot was de wandelgroep?

“O, dat was altijd anders. Soms 15 man,
De bewoners van Woonzorgcentrum Hof soms wat minder. De ene dag is de andeVan Egmont in Mechelen schreven zich in re niet, zeker niet als je wat ouder wordt.
Het eerste waar sleet op komt als je
2018 in voor de 10.000-stappenclash.
ouder wordt zijn de pootjes (lacht). Maar
Een maand lang werd er dagelijks een
kleine en grote wandeltoer uitgestippeld. ik heb goed volgehouden, in totaal heb ik
62.000 stappen gezet. Op mijn sandalen,
Joske Van Bos was elke dag paraat.
want die zitten het best.” >
Voor de grote toer, nota bene.
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portret: ‘ik ga blijven stappen, tegen de stijve benen’

Je wist blijkbaar ook het een en
ander over 10.000 stappen?

Da’s zeker. Ga je nu blijven
wandelen?

“Wees maar zeker. Elke dag hing er een
affiche met een vraag over 10.000
stappen. Bijvoorbeeld hoeveel calorieën
je verbruikt tijdens het stappen. Ik was de
enige die op het einde alle vragen juist
had. Als ik het niet wist, zocht ik het op
internet. In mijn kamer heb ik een laptop,
daar ben ik graag mee bezig.
Het hielp mij nu ook om de antwoorden
op te zoeken. Een mens moet zijn plan
trekken, vind ik.”

“Eerlijk: de laatste dag van de actie
was ik blij dat het gedaan was, want het
vraagt best wel wat. Maar nu het gedaan
is, mis ik het al. Dus ik ga blijven stappen,
anders krijg je toch maar stijve benen.
En in een rolstoel wil ik niet belanden.”

portret: ‘ik ga blijven stappen, tegen de stijve benen’

www.10000stappen.be

stap eens lekker door

Ook in 2018 organiseerde Gezond Leven weer een
grensverleggende 10.000-stappenclash. De derde
op rij al. Tussen 1 en 31 mei namen zo’n 49.000
inwoners uit 207 Vlaamse steden en gemeenten
het al stappend tegen elkaar op. De uitkomst: Halen,
Poperinge, Oostkamp en Mechelen zijn het actiefst.
En daar zit Joske dus voor iets tussen.
meer lezen

Sven Ornelis, ambassadeur 10.000-stappenclash 2018

in beeld
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wees niet gek, doe de tekencheck

Wees niet gek,
doe de tekencheck!
In de natuur krioelt het van leven. Onder de bewoners:
de teek. In het bos, het park, je tuin ... Teken leven
overal. Ze kunnen zich vastbijten in je huid en je ziek
maken als je ze niet verwijdert. Dat is nu eenmaal de
aard van het beestje. Maar gelukkig kan je de teek te
slim af zijn.
Om het gevaar van teken onder publieke aandacht te
brengen, lanceerde Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Jo Vandeurzen in 2018 de
campagne ‘Wees niet gek, doe de tekencheck!’.
Gezond Leven ontwikkelde ze in samenwerking met
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).
De campagne raadt iedereen die de natuur ingaat aan
om zich te controleren op tekenbeten. De dag zelf nog.
‘Controleer, verwijder en los op’, luidt het algemene,
drieledige advies.
Om jeugdbewegingen extra attent te maken op teken
en hun gevaar, stuurde minister Vandeurzen een gids
met de sprekende titel: ‘Wat te doen bij een tekenbeet?’. Die bevat infofiches over hoe je controleert op
teken, hoe je ze verwijdert en hoe je een beet opvolgt.
Ook aanwezig: een tekenkaart om een teek mee te
verwijderen. En de website www.tekenbeten.be bolt
van concreet advies over wat je moet doen als je
gebeten wordt.

meer lezen
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rookvrije stadions

Cercle Brugge zet
roken buitenspel
Sport en een gezonde levensstijl zijn als een scheidsrechter en zijn kaarten. Onafscheidelijk. Een rookvrije
omgeving lijkt in voetbalcontext dus logisch. En toch
mag er in veel stadions nog gerookt worden. Maar: het
tij keert. Zo gaf Cercle Brugge in 2018 het goede voorbeeld.
Het stadion van Cercle Brugge is vandaag rookvrij.
Het rookverbod kwam er op vraag van de supporters
en werd unaniem door de voltallige Raad van Bestuur
goedgekeurd. Cercle Brugge is nu meer dan ooit een
familievereniging. Een plaats waar kinderen, jongeren
en volwassenen samen van voetbal kunnen genieten.
Cercle Brugge is de vierde volledig rookvrije ploeg in
de Jupiler Pro League en hopelijk niet de laatste.
Gezond Leven reikte Cercle Brugge de nodige handvatten aan om tot een rookvrij stadion te komen. Met de
leidraad ‘Rookvrije stadions’ die er kwam in samenwerking met de European Healthy Stadia Network, UEFA en
de World Heart Federation.
Met de invoering van het rookverbod geeft Cercle
Brugge mee gehoor aan de oproep van FIFA en UEFA
om voetbalstadions zoveel als mogelijk rookvrij te
maken. Het voordeel van zo’n rookverbod in stadions is
dubbel: niet-rokers worden niet meer gedwongen om
mee te roken. En rokers worden gestimuleerd om te
stoppen.
meer lezen
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ongezonde dranken en tussendoortjes van school gestuurd

Ongezonde dranken
en tussendoortjes
van school gestuurd
Leerlingen vinden alsmaar minder ongezonde dranken en tussendoortjes op school. Dat is onder andere
te danken aan de engagementsverklaring die in 2016
door de Vlaamse overheid, de onderwijskoepels en de
voedingsindustrie ondertekend werd. Het doel van die
verklaring? Geen aanbod van suiker- en vetrijke dranken en tussendoortjes meer in het basis- en secundair
onderwijs tegen 2021. Om scholen daarbij te helpen,
schreven we richtlijnen uit.

7 op de 10

secundaire
scholen boden
vorig schooljaar
geen gesuikerde
frisdranken
meer aan.
In 2015 waren
dat er maar
3 op de 10.

Als er één plek is waar je het goede voorbeeld moet
krijgen, dan is dat op school. Een evenwichtig voedingsen drankenaanbod is daar dus op zijn plaats.
Om makkelijker tot zo’n aanbod te komen en om
leerlingen er warm voor te maken, schreef Gezond
Leven concrete richtlijnen uit, met stappenplannen.
Zo helpen we kinderen om van jongs af aan ook op
school een gezonde keuze te maken.
En die gezonde keuze, die ligt alsmaar meer voor
de hand. Want vandaag bieden basis- en secundaire
scholen opvallend minder ongezonde dranken en tussendoortjes aan dan in 2015. Om het met een cijfer te
zeggen: 7 op de 10 secundaire scholen boden vorig
schooljaar geen gesuikerde frisdranken meer aan.
In 2015 waren dat er maar 3 op de 10. >

Ook suiker- en vetrijke tussendoortjes verdwijnen naar
de achtergrond. Bye bye koeken met chocolade, wafels
en snoeprepen! En chips en andere zoute snacks.
Scholen hebben duidelijk vooruitgang geboekt.
Maar dat betekent niet dat de kous daarmee af is.
Het doel blijft: tegen het schooljaar 2020-21 geen
ongezonde dranken en tussendoortjes meer in scholen
en er alleen nog gezonde alternatieven zoals water en
vers fruit aanbieden en promoten. Ook daarbij geeft
Gezond Leven ondersteuning.
Benieuwd hoe de vork precies in de steel zat in 2018?
Hier staat een overzicht van het aanbod dranken en
tussendoortjes in basis- en secundaire scholen.

meer lezen
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het geheim van ... de nutriscore
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GESPOT

Het geheim van ...

... de nutriscore

Eén oogopslag. Dankzij de nutriscore heb je niet meer nodig om een
idee te krijgen van de voedingswaarde van een product. Het ideale
bruggetje naar evenwichtiger eten! Minister Maggie De Block voerde dit vrijwillige label in. En dat juichen we toe, maar we geven ook
graag wat nuances mee. >
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het geheim van ... de nutriscore

De nutriscore is het eerste gezondheidslabel
op voedselverpakkingen waarvoor
er wetenschappelijk bewijs is dat
het consumenten helpt om gezondere
voeding te kopen.
De nutriscore geeft voedingsproducten
een letter van A tot E gekoppeld aan een
kleurencode. Donkergroen (A) staat voor
de beste voedingswaarde (te verkiezen),
rood (E) staat voor de minste voedingswaarde (te beperken). Met de nutriscore
weet je snel welke producten binnen een
bepaalde productgroep gezonder zijn
dan andere. Ontbijtgranen of broodbeleg
kiezen wordt zo alweer stukken makkelijker. Check!

Het is het eerste gezondheidslabel op
voedselverpakkingen waarvoor er wetenschappelijk bewijs is dat het consumenten
helpt om gezondere voeding te kopen.
Het label is uniek omdat het niet alleen
de ongezonde eigenschappen (zoals zout,
calorieën, verzadigde vetzuren) in een
product in kaart brengt. Het verrekent
ook de positieve zoals vezels, groenten
en eiwitten. Alle gegevens worden in een
uitgekiend algoritme gegoten en voilà:
de eindscore is er.
De voordelen van de nutriscore zijn legio.
Simpel, veelzeggend en goed herkenbaar.
Gezond Leven ziet dit label als complementair aan de voedingsdriehoek. Toch
moet het label in een breder kader worden gezien. Zo zal de nutriscore alleen
niet leiden tot minder obesitas. Andere
maatregelen blijven nodig. Zoals gezonde
drankautomaten op school, een taks op
ongezonde voeding en een verbod op
reclame voor ongezonde voeding gericht
op kinderen.
meer lezen
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1 jaar later : voedings- en bewegingsdriehoek onder de loep

1 jaar later

Voedings- en bewegingsdriehoek
onder de loep
1
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1 jaar later: voedings- en bewegingsdriehoek onder de loep

Onze voedings- en bewegingsdriehoeken zijn intussen een jaartje oud.
Hét geknipte moment om te kijken hoe het ermee gaat. En vooral: wat Vlamingen
ermee doen. We trokken onze reporterskleren aan en gingen het navragen.
Exact één jaar na hun lancering.

41%

van de ondervraagden
wil zijn of haar
vleesconsumptie
wel verminderen.

hoe ‘zit’ het bij jou?
Wie wil weten of hij of zij eet en
beweegt volgens de voedings- en
bewegingsdriehoek: wij hebben
er speciale testjes voor gemaakt.
Zo kan iedereen zijn situatie in
beeld brengen en een persoonlijk
plan opmaken.
Advies inbegrepen.
Doe de test!

We vroegen 500 Vlamingen naar hun
eet- en beweeggewoontes en testten
hoe goed ze de nieuwe voedings- en
bewegingsmodellen met hun adviezen kennen. Blijkt dat twee op de drie
Vlamingen gezonder of minder wil eten.
En bijna drie op de vier wil minder lang
stilzitten of meer bewegen.

Eten voor een gezondere ik
Gezonder worden is de hoofdreden om
gezonder te gaan eten. Hoe?
Minder zoete tussendoortjes en
ongezonde snacks, minder fastfood en
suikerrijke frisdranken en ook minder
vlees. 70% gaf ook aan meer groenten
en fruit te willen eten. Die voornemens
weerspiegelen mooi de wetenschappelijke adviezen van onze voedingsdriehoek:
meer plantaardige en minder
dierlijke producten eten. En zo weinig
mogelijk ultrabewerkte voedingsmiddelen zoals koekjes en frisdranken.
Vlees blijft een heet hangijzer. 41% van de
ondervraagden wil zijn of haar vleesconsumptie wel verminderen. Op de vraag
hoe vlees het best vervangen wordt,
volgt veel wenkbrauwgefrons. Bonen,
linzen en kikkererwten blijken nog niet
ingeburgerd. >

Veel Vlamingen geven aan dat ze
per dag zitten.
Dat is veel te veel.

9 tot 10 uur
We zitten nog te veel

En de bewegingsdriehoek, wat wordt
daarmee gedaan? Meer dan 30% denkt
dat om de twee uur even rechtstaan
van je bureau een aanbeveling is van de
bewegingsdriehoek. Officieel is dat minimaal elke 30 minuten even rechtstaan.
Veel Vlamingen geven aan dat ze 9 tot
10 uur per dag zitten. Dat is veel te veel.
Maar er is ook goed nieuws: veel Vlamingen kozen in 2018 meer voor de fiets of
de benen om zich naar het werk te
verplaatsen.

De voedingsdriehoek
op de werkvloer
Gezond eten moet overal kunnen. Dus
ook op het werk. Daarom ontwikkelde
Gezond Leven in 2018 richtlijnen die
ondernemingen ondersteunen bij het
aanbieden van gezonde dranken, tussendoortjes, warme maaltijden en gezonde
broodjes. Gebaseerd op de voedingsdriehoek, natuurlijk!

gezond eten en
meer bewegen
Hoe begin je eraan?
We willen dus wel gezonder eten
en meer bewegen. Maar we weten
niet goed hoe we dat het beste
aanpakken. Gelukkig hebben we
concrete tips. Die bundelden we
in twee praktische filmpjes.
Moet je zien!
Laat je inspireren:
bekijk de filmpjes over gezonde
voeding en gezond bewegen.
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Op stap
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ORGANISATIE

Over onze toeren
Ook in 2018 gingen we af en toe eens ‘op toer’, de baan op. Zo organiseerden we
weer een symposium, studiedagen, projecten en meer. Om die evenementen niet
snel te vergeten, halen we ze hier nog eens boven. >
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op stap

Samen sterk voor ouderen in beweging
Gezond Werken, vanzelfsprekend?
Donderdag 18 oktober 2018 trokken we
richting Mechelen voor ons jaarlijkse
symposium. Dit keer lag de focus op
Gezond Werken en het belang van een
preventief gezondheidsbeleid. Want om
te zorgen dat werknemers zich gezonder,
gemotiveerder en meer geëngageerd
voelen op het werk, is een structurele
aanpak nodig. Daarvoor reikten we concrete tools, methodieken en good practices aan onze gasten aan.
Voor wie graag een preventief gezondheidsbeleid opzet in zijn onderneming en
daar hulp bij wilt, check
gezondopdewerkvloer.be.

Ouderen stimuleren om meer te bewegen,
hoe begin je daaraan? Op die vraag zochten
we een antwoord op de studiedag die we met
de Vlaamse Ouderenraad op 26 oktober in
Brussel organiseerden. We riepen middenveldorganisaties uit diverse sectoren op om
de krachten te bundelen. Aan het eind van
de studiedag werd de brochure ‘Samen sterk
voor ouderen in beweging’ gelanceerd. Die
brochure bundelt aanbevelingen en dient als
gemeenschappelijk werkkader en inspiratie
voor Vlaamse middenveldorganisaties uit
verschillende sectoren. Het is de eerste keer
dat inzichten over ouderen en beweging in de
brede betekenis zijn gebundeld.
meer lezen
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op stap

Wat als … roken nog heel gewoon was?
Een sigaret opsteken op café? Nog niet zo lang
geleden was dat de gewoonste zaak van de
wereld. Hoe is onze blik op roken in de loop der
jaren veranderd? De expo ROOK in het Huis
van Alijn bracht deze mentaliteitsverandering in
beeld. Met een interactieve rondleiding voor het
secundair onderwijs. Gezond Leven werkte mee
aan het educatief pakket.
meer lezen

Ouderen laten hondjes uit
Zo lang mogelijk gezond thuis blijven wonen.
Het is de droom van heel wat ouderen. Ook
houden ze van een praatje met anderen,
voelen ze zich graag nuttig en willen ze op een
plezierige manier bezig blijven. Om hierop in
te spelen, bedachten enkele ouderen zelf een
origineel project: de Kwispelstappers.
Het principe is eenvoudig: een groep ouderen
gaat samen met een vrijwilliger op stap met
een hond in hun eigen buurt. Zo bewegen ze
meer, ontmoeten ze andere ouderen uit de
buurt én zorgen ze ook nog eens voor dieren.
Drie vliegen in één klap.
meer lezen
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achter de schermen

Personeel

Middelen

Zoals je kon lezen, zaten de mannen en vrouwen van Gezond Leven
allesbehalve stil in 2018. Er kwam een pak nieuw talent het team versterken voor vaste functies, zwangerschapsvervangingen of specifieke
projecten. Dertien ‘Gezonde Levers’ vervoegden het team, om precies te
zijn. In ons geval, een geluksgetal.

nieuwe medewerkers
6x babygeluk!

79,84%

beheersovereenkomsten
€ 4 636 811,62

16,24%

projecten
€ 942 997,00

2,05%

eigen inkomsten
€ 119 224,43

1,87%

Sociale Maribel
€ 108 747,08

€ 5 807 780,13
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Leesvoer
7

EXTRA TIJD
Bladzijde 53! Wow, al zo ver! Maar we zijn nog niet uitgeschreven. Integendeel. Want van alle onderzoeken,
projecten, campagnes … die we in 2018 deden, hebben
we natuurlijk heel wat opgestoken. En daar maakten
we leidraden van waarmee professionals uit het veld
zo mee aan de slag kunnen. >

leesvoer

53

extra tijd

leesvoer

refle
ctie
f

s
tie
n
e

dri
jf

comp
et

po

ek

litie

f ysi

k

GEZONDHEID

c o n t ext

Generatie Rookvrij
Kinderen en jongeren moeten kunnen
opgroeien in een rookvrije omgeving,
weg van de verleidingen van tabak.
Alleen zo worden ze een generatie die
zelf kan en zelf zál kiezen voor een
gezonde, rookvrije toekomst.
Zo worden ze de ‘Generatie Rookvrij’.

Zien roken doet roken.
Maar als kinderen het
nergens zien, dan zullen
ze het ook niet doen.

so c

Stap voor stap tabaksvrij
Voor een rookvrije maatschappij zijn
natuurlijk meer rookvrije openbare plaatsen nodig. Daarom roept Gezond Leven
samen met o.a. Kom op tegen Kanker en
Stichting tegen Kanker op om meer rookvrije plaatsen voor kinderen en jongeren
te creëren. Zien roken doet roken.
Maar als kinderen het nergens zien, dan
zullen ze het ook niet doen. Om te helpen bij het bannen van tabak op openbare plaatsen, maakten we praktische
leidraden met stappenplannen voor
het rookvrij maken van sportterreinen,
speelpleinen, kinderboerderijen en
jeugdverenigingen.
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het gedragswiel
Gaan we voor die appel of zwichten we
voor chocolade? Wat maakt stoppen met
roken zo moeilijk? En waarom nemen we
al snel de wagen, terwijl we net meer
willen bewegen? Het menselijke gedrag is
soms moeilijk te vatten. Inzicht krijgen in
wat ons gedrag nu juist beïnvloedt en op
welke manier, is sleutel tot het motiveren
van anderen (en jezelf) voor een gezonde
levensstijl. Om je daarbij te helpen, ontwikkelden we het ‘gedragswiel’.

Dit model geeft verschillende gedragsinvloeden of -determinanten weer en helpt
je zo om (on)gezond gedrag beter te
begrijpen. Dat geeft houvast wanneer je
dat gedrag gezonder wil maken. In 2019
onderzoeken we hoe het gedragswiel
toegepast kan worden voor verschillende
gezondheidsthema’s en in verschillende
organisaties.
meer lezen

meer lezen

10 x beter gezondheid bevorderen
Hoe ondersteun je ouderen om gezond oud te worden?
Ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Hoe kunnen professionals daaraan
tegemoetkomen? Gezond Leven schiet te hulp met de tool ‘Op gezondheid staat
geen leeftijd’. Deze tool geeft professionals meer inzicht in wat ouderen willen en wat
hen bezighoudt. En hij inspireert en motiveert ook over hoe je ouderen in groep of
individueel kan ondersteunen om gezond oud te worden.
download de tool

Werken aan de gezondheid van de burger, dat doe je
niet in het wilde weg. Met een sterke projectmatige
aanpak en een arsenaal aan strategieën en principes ga
je aan de slag. Je ontwikkelt kwaliteitsvolle methodieken
of acties en implementeert die met oog voor de (kwetsbare) doelgroep. Zo wordt een gezond leven in een
gezonde omgeving evidenter voor elke burger. Gezond
Leven zette daarom 10 pijlers voor kwaliteitsvolle gezondheidsbevordering op een rij. En die mogen gerust
behoren tot het DNA van elke gezondheidsbevorderaar. meer lezen
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woordzoeker

Woordzoeker
Gezonde dingen vind je o-v-e-r-a-l. Letterlijk. Ja, ook in het lettersoepje hieronder. Zie jij welke vruchten, groenten of beweegredenen hier
verstopt zitten?

Colofon
oplossing
aardappel - appel - aubergine – banaan – basketbal - broccoli – dansen
– fit - gezond – kikkererwt - lopen – plezier – smakelijk – spelen – sport –
spruit – tomaten – touwtjespringen – walnoot – wandelen - zwemmen
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wil je op de hoogte
blijven van het laatste
gezond leven nieuws?
Schrijf je dan in op onze
nieuwsbrief!
www.gezondleven.be/
nieuwsbrief

haalde het onderste uit haar
macbook voor dit magazine
Eline Cornelissen (vormgeving)
verantwoordelijke uitgever
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw
Linda De Boeck
Gustave Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
© 2019, Vlaams Instituut Gezond Leven
vzw, All rights reserved
www.gezondleven.be
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Vooruitblik
Ook in 2019 zetten we onze gezonde koers verder.
Wat, hoe, waar? Hier lichten we al een tipje van de sluier op …

De ultieme
veerkracht-test

Gezond eten
voor iedereen!

12- tot 16-jarigen die in een dip(je) zitten
of sterker in hun schoenen willen staan,
die checken binnenkort hoe het met hun
veerkracht is gesteld op www.noknok.be.
Want in 2019 komt er een test online die
meet hoe veerkrachtig iemand is. Wie de
test invult, krijgt tips en persoonlijk advies. Op basis van de score worden oefeningen voorgesteld waarmee de jongeren
zelf hun veerkracht leren versterken.

We timmeren aan een methodiek rond
gezonde voeding, specifiek voor sociale
voedselvoorzieningen, zoals voedselbanken en sociale kruideniers en restaurants.
Eind 2018 deden we een online bevraging
om de behoeften bij sociale voedselvoorzieningen in kaart te brengen. Op basis
van de resultaten ontwikkelen we in 2019
ondersteuningsmaterialen. Hiermee
willen we dat de gezondste keuze de
makkelijkste wordt. Voor iedereen.

Meer bewegen
en minder zitten
op school?
Het kan!

Lokaal gezondheidsbeleid
uitstippelen?
Teamwerk!

Kinderen weten best al vroeg hoe belangrijk bewegen is voor hun gezondheid. Ze
krijgen er dus beter les over. Om schoolteams hierin bij te ‘staan’, werken we een
Leerlijn Beweging & Sedentair Gedrag
uit voor het kleuter-, lager en secundair
onderwijs. Dit praktische instrument geeft
leerkrachten een idee wat de leerlingen
moeten kennen over dit thema en wat ze
moeten kunnen tegen wanneer. Er staan
ook suggesties in over hoe ze bepaalde
dingen kunnen aanleren.

Gezonde, gelukkige inwoners, dat wilt
toch elke stad of gemeente? Daarom is
een preventief gezondheidsbeleid opzetten een must. En dat is niet het werk van
enkelen, maar van velen. Over de beleidsdomeinen heen. Om lokale besturen
daarbij te helpen, maken we zes inspiratiegidsen. Voor ouderen-, jeugd-, sport-,
mobiliteits- en omgevingsbeleid (ruimte
en milieu). De ideale wegwijzers naar een
integraal gezondheidsbeleid.
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