j a a r m ag a z i n e
2020

Beste lezer,

vo o r wo o r d

Met de deur in huis: 2020 was een sleuteljaar voor Gezond Leven vzw.
Onze beheersovereenkomsten met de Vlaamse overheid liepen af, wat voor heel
wat onzekerheid zorgde. Maar het gaf ons tegelijk een boost om onze organisatie
en toekomst onder de loep te nemen.
En er was natuurlijk ook COVID-19. Die veranderde onze jaarplanning en verplichtte
ons om anders te gaan werken. Kantoordeuren moesten op slot, enkele veelbelovende projecten gingen de koelkast in en ons sociale leven nam noodgedwongen
een virtuele weg. Ineens telde er over de héle wereld maar één ding: dat virus overwinnen. Zo snel mogelijk.
De pandemie sloot wereldwijd deuren, maar opende ook overal ogen. Want plots
– en eindelijk – kreeg gezondheid de aandacht die ze verdient. Voorpagina’s van
kranten, het hoofdpunt van journalen en hét onderwerp van gesprekken, zowel bij
de bakker als op het hoogste politieke niveau. Gezondheid lag op iedereens tong, op
ieders maag.
Het coronavirus discrimineerde niet. Alleen richtte het bij de ene meer schade aan
dan bij de andere. Vooral voor mensen die kampten met overgewicht en obesitas,
of chronische aandoeningen zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, kanker en
ademhalingsproblemen bleek corona genadeloos. Een bittere pil. Zeker als je weet
dat een gezonde levensstijl minstens 80% van hart- en vaatziekten en diabetes
type 2, en 40% van de kankers kan voorkomen.
We kunnen veel lessen trekken uit de gezondheidscrisis. De belangrijkste? Dat
preventie levens kan redden. Onze missie om een gezonde leefstijl en omgeving
haalbaar te maken voor iederéén en onze expertises zijn meer dan ooit actueel.
Van onze gloednieuwe geluksdriehoek over een kerngezonde receptenapp tot
een e-learning die meegeeft hoe je mensen stimuleert om de coronamaatregelen
te volgen … Ze beogen allemaal hetzelfde: gezondere mensen in een gezondere
omgeving. Want dát is de sleutel om beter bestand te zijn tegen ziektes en virussen.
Preventie speelt daarbij een sleutelrol.
Velen willen 2020 zo snel mogelijk vergeten. Wij niet helemaal. Wij onthouden dat
ons preventiewerk voor velen een levensbelangrijk verschil maakt en maakte. Hoe
we aan het werk gingen en wat we precies deden, vertellen we met plezier en trots
in de volgende bladzijden.
Veel leesplezier!

Marc Morris – voorzitter
Linda De Boeck – directeur
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coronaproof bewegen op verwijzing: check!
Wie meer wou bewegen in het jaar waar alles tot stilstand
kwam, moest niet bij de pakken blijven zitten. Samen met
Domus Medica zorgden we ervoor dat Bewegen Op
Verwijzing gewoon kon doorgaan. Coronaproof: via telefoon
of videochat. In ‘normale’ tijden verwijzen huisartsen hun
inactieve patiënten door voor dit laagdrempelige, voordelige beweegtraject. Maar aangezien zij hun handen overvol
hadden door de coronacrisis, maakten we die verwijzing
tijdelijk niet nodig.
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in 't
ko r t

Zo kon iedereen die meer wou bewegen een specifiek opgeleide Bewegen Op Verwijzing-coach inschakelen. Géén
overbodige luxe in pandemietijden: actief zijn is superbelangrijk om fysiek én mentaal fit te blijven.

generatie rookvrij
wint terrein(en)

Nieuws uit eigen keuken
in een notendop
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Een maatschappij waarin élk kind rookvrij
opgroeit: dat wil Gezond Leven samen
met Generatie Rookvrij bereiken. En
dat doen ze o.a. door plaatsen waar vaak
en veel kinderen komen, mee rookvrij te
maken. Om te weten hoe dat ‘rookvrij
worden’ precies gebeurt, gingen we op
pad. We klopten aan bij kinderboerderij
Bokkeslot in Deerlijk, waar bezoekers én
dieren opgelucht adem halen sinds het
terrein peukenvrij is. Ook de jongeren van
jeugdbeweging FOS De Havik in de Pinte ravotten nu op rookvrij gras sinds ze
er met materialen van Generatie Rookvrij
aan de slag gingen. En de Buggenhoutse
krachtbalclub ‘t Klaverken ging ook allin voor een tabaksvrije toekomst. Hun
verhalen spreken boekdelen.

noknok, you've got mail
Wie zich goed in zijn vel voelt, kan beter
om met tegenslagen. Maar dat ‘goed in je
vel zitten’ ligt voor niemand voor de hand.
Ook jongeren worstelen ermee. Gelukkig
zijn er hulplijnen, zoals ons interactieve
platform noknok.be waar 12- tot 16-jarigen aan hun veerkracht kunnen werken,
o.a. via supertoffe testjes.
De NokNok-formule helpt jongeren,
vooral als ze er regelmatig mee aan de
slag gaan. Daarom lanceerden we eind
2020 een maandelijkse NokNok-nieuwsbrief. Wie zich abonneert, krijgt geregeld
een knotsgekke challenge in zijn mailbox
waarmee dikke prijzen te winnen zijn.
Daarnaast zetten we in elke mail een niette-missen NokNok-oefening in de kijker.
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in kaart: het effect
van de schoolstraat
In het weekend is het er superrustig, op
weekdagen soms een echte heksenketel.
Rarara … DE SCHOOLPOORT, jaja! Om orde
in die schoolchaos te scheppen, kwamen
er op verschillende plaatsen in Vlaanderen
schoolstraten. Zo’n schoolstraat houdt auto’s
van de baan wanneer het aan de schoolpoort
het drukst is en stimuleert kinderen om te
stappen of fietsen naar school. Minder auto’s,
da’s minder lawaai, minder uitlaatgassen en
dus ook: gezondere lucht. Win-win-win!
Om het concrete effect van een schoolstraat
te weten, voerden we samen met het Vlaams
Instituut voor Technologisch Onderzoek
(VITO) en het Provinciaal Instituut voor
Hygiëne (PIH) een interventiestudie uit:
impact van de schoolstraat. We onderzochten hoe en in welke mate een schoolstraat de
mobiliteit, luchtkwaliteit, geluidskwaliteit,
gezondheid en welbevinden beïnvloedt. We
bundelden onze bevindingen in een rapport en op basis van onze studie konden we
enkele concrete beleidsaanbevelingen doen.
Ons onderzoek én de lessen die we eruit
trokken, haalden trouwens de krant.

© stadsbestuur Hoogstraten

eentje voor de sport?
Organisaties aan een gezond voedingsaanbod helpen:
we maken we er een sport van. Ook in de cafetaria’s en
automaten van sportclubs is zo’n aanbod op zijn plaats,
vinden we. En daarom lanceerden we het project ‘Gezond
eten in de sportclub’ samen met Eetexpert. Het doel?
Clubleden en hun omgeving stimuleren om gezonder te
eten. Hiervoor pasten we het 7-stappenplan voor het maken
en uitvoeren van een gezondheidsbeleid toe op maat van
sportclubs. Clubs die een kwaliteitsvol voedingsbeleid willen
uitwerken, kunnen er zo mee aan de slag. Verder staan ook
heel wat kant-en-klare materialen online.
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elk gezin gezond:
een project voor en door huizen van het kind
De jongsten van onze maatschappij en hun
gezinnen de beste gezondheidskansen geven: het is een van de kerntaken van de
Huizen van het Kind. En omdat iederéén
recht heeft op een gezond leven, zijn deze
Huizen er voor álle mensen.
Maar dat ‘iederéén bereiken’, hoe doe je
dat? Hoe maak je gezondheid mogelijk voor
iedereen? Op die vraag zochten we met het
project ‘Elk Gezin Gezond’ een antwoord.
En dat vonden we, samen met onze partners.
We rolden een pilootproject uit waarbij we
in 5 verschillende Huizen rond verschillende thema’s gingen werken, nl. mondzorg,
gezinsplanning, alcohol en drugs, mentale

gezondheid bij zwangere vrouwen en mentale gezondheid in de perinatale periode.
Wat we leerden uit de piloottrajecten, bundelden we in verschillende ondersteuningsmaterialen. Zo pasten we o.a. ons 7-stappenplan voor het maken en uitvoeren van
een gezondheidsbeleid toe op maat van de
Huizen van het Kind.
Élk Huis kan ermee aan de slag om te komen
tot een gezondheidsbeleid waar iedereen
beter van wordt. Letterlijk. We trokken dit
project samen met EXPOO en in samenwerking met Sensoa, VAD, Gezonde Mond, de
Logo’s en Kind & Gezin.
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b l i kva n g e r s
Of er geflitst werd in 2020? Ge moogt gerust zijn.
Niet op de openbare weg, wel toen we af en toe op
pad gingen met onze camera. Want 2020 leverde
ons al bij al kerngezonde plaatjes op. We halen er
hier een paar terug boven die onze projecten mooi
in beeld brengen.
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O p va l l e n
om in de
smaak te
va l l e n

Het gezonde voedingsaanbod
meer doen opvallen in het bedrijfs- of studentenrestaurant.
Zonder pijn-aan-de-ogen-felle
spotlights op de appels & co te
moeten installeren.
Hoedoededa? Gezond Leven
vond er een antwoord op. Eentje dat blijft plakken: nudges!
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‘Nudges, zijn da ‘wedges’ maar verkeerd geschreven?’
Niet helemaal. ‘Nudges’ zijn subtiele duwtjes die ons − via
kleine aanpassingen in de omgeving of communicatie − in een
bepaalde richting sturen. Hier dus: de gezonde richting.
Deze bewuste aanpassingen stimuleren studenten en werknemers om gezonder te kiezen. Zonder andere opties te
verbieden, natuurlijk.

Van voetjes op de grond tot lunchbox-bingo’s op tafel
We doken diep in onze materialenkast om leuke, in het oog
springende nudgingmaterialen te maken. En het resultaat
mag gezien worden!
• De affiches zijn perfecte eyecatchers én eyeopeners.
• Onze wobblers springen in het oog. Letterlijk, want ze
bewegen als je erop duwt. En je weet: wat beweegt, valt
extra op.
• De (voetzool)stickers zorgen dat het gezonde aanbod blijft
plakken.
En het inspiratievat was nog niet af. We ontwierpen nog
slimme pas-op-de-voorraad-is-beperkt-kaartjes, ludieke
bingo-placemats en tafelstaanders. Gespreksstof aan tafel
verzekerd!

Meer weten over
het wat en hoe
van onze nudges?
Benieuwd wat een
gezond voedingsaanbod inhoudt?
Of wil je materialen
bestellen? Onze
projectpagina stilt je
nieuwsgierigheid.

ac t i e w e e k
g e zo n d b i n n e n
Ze is een vaste waarde in de najaarsagenda: de actieweek die toespitst op het
wat, waarom en/of hoe van een gezond binnenmilieu. Een broodnodig initiatief, zeker als je weet dat we zo’n 85% van onze tijd binnen doorbrengen en
de lucht daar vaak méér vervuild is dan de lucht buiten. In 2020 richtten we
deze campagne – samen met de Vlaamse overheid en de medisch milieukundigen van de Logo’s – specifiek naar intermediairs en lokale besturen.
Om goeie redenen.

snor ze snel op
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Nog té veel Vlaamse huizen zijn van ondermaatse kwaliteit en
vooral mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties nemen
daar – uit noodzaak – hun intrek. Zij worden vaak geconfronteerd met vocht- en schimmelproblemen die te wijten zijn
aan de slechte structuur van de woning.

Structuur én gedrag bepalen binnenklimaat
Niet alleen de structuur van een huis beïnvloedt het binnenklimaat van de woning. Ook het gedrag van de bewoners
speelt een doorslaggevende rol. Via verschillende gezondheidscampagnes wil de overheid burgers maximaal inspireren en motiveren om gezond te leven. Maar uit onderzoek
blijkt dat die campagnes vaak de meest kwetsbaren net niét
bereiken.

Inspirerende praktijken zetten op weg
Hoe hen dan wél bereiken? Lokale besturen en intermediairs van binnenmilieu op gemeentelijk niveau die vaak met
maatschappelijk kwetsbaren samenwerken, zijn daarvoor het
best geplaatst. Zij kunnen het tij keren en het verschil maken.
Niet op hun eentje, maar door samen te werken met andere
actoren. Om hen op weg te helpen, verzamelden we enkele
inspirerende praktijken die niet alleen focussen op gedrag
maar ook op structurele verbeteringen aan de woning.
Van energiezuinige droogkasten over woonmeters tot een
oproep om conformiteitsattesten te verplichten. Deze
inspirerende praktijken brengen stof tot nadenken.

Samenwerken is sleutel
De actieweek vond plaats van 16 tot 20 november en kreeg
de naam “Woon gezond: samen naar een gezonde thuis”.
‘Samen’ staat daar niet voor niets: de campagne draaide rond
samenwerken en krachten bundelen. Want gezondheid is van
álle beleidsdomeinen. Verschillende actoren slaan dan ook
best de handen in elkaar om tot een gezond(er) binnenklimaat te komen. Dat is Health in All Policies pur sang.
Ook van elkaar leren was belangrijk in de campagne. We
riepen lokale besturen daarom op om hun praktijken met ons
te delen. Daar gaan we in de actieweek van 2021 mee aan de
slag.
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We daagden secundaire scholen in
2019-2020 uit om alle onzin die rond
roken bestaat te weerleggen en zo
werk te maken van een weerbare,
kritische, rookvrije generatie.
En of dat werkte.
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meer dan

75.00 0

leerlingen

4

challenges
winnaars
5

scholen

5

leerkrachten

prijzen

€ 1.000 budget
om te investeren in de gezondheid van de
school en de leerlingen. Dat kregen de
5 winnaars van de actie-challenge elk.
Een mooie beloning omdat ze hun rookbeleid nieuw leven inbliezen.

bongobon t.w.v. € 100
Leerkrachten die vakkundig het thema ‘roken’ in hun lessen integreerden,
konden meedoen aan de les-challenge.
Van alle deelnemers koos onze expertenjury er 5 uit: een klassenverslinder,
marathonlesgever, een verbandenzoeker,
een size doesn’t matter-man én de coolste
vakidioot. Goed voor een Bongo-bon t.w.v.
€ 100.

cinematicket

veel

Er doen heel wat fabels over
roken de ronde. En die zorgen
er vaak voor dat jongeren starten en blijven roken. Want hé,
“Eén sigaretje kan toch geen
kwaad?”. Bullshit! Het is dat
soort flauwekul dat we met
ons tabakspreventieproject
Bullshit Free Generation de
wereld uit willen krijgen. Hoe?
Met een wedstrijd natuurlijk.

fantastische

Voor de foto-challenge lieten heel wat
leerlingen zich van hun beste kant zien.
De 9 creatiefste foto’s werden uitgekozen. De 100 leerlingen die daarop te zien
waren, kregen een cinematicket.

media-aandacht
Met de pers-challenge haalden enkele
scholen de krant. Zoals Campus Het
Spoor in Mol bijvoorbeeld in de Gazet van
Antwerpen. Van positieve media-aandacht
én een schoolvoorbeeld gesproken!

bullshitfree generation,
géén eendagsvlieg

100

leerlingen

dit schitterende rook- en onzinvrije
project is er eentje van lange duur.
in 2019-2020 organiseerden we de
allereerste wedstrijd. in schooljaar
2021-2022 staat de tweede al gepland.
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3
goed om
te (w)eten
Gezond, gevarieerd en lekker eten: we krijgen er
niet genoeg van. En onze eigen voedingsdriehoek
toont de weg naar dat gezonde(re) bord. Dit jaar
gingen we een stapje verder: we draaiden onze
voedingsdriehoek in de soep, maar ook in slaatjes,
tussendoortjes én desserts. Hoe dat smaakte,
ontdek je op de volgende bladzijden.

A p p - l a u s j e vo o r
Z e k e r G e zo n d,
de lekkerste én
g e zo n dst e a p p
va n ’ t j a a r !
Wie gezond en lekker wilde (leren) koken in 2020, bleef niet op zijn honger
zitten. Want wij lanceerden Zeker Gezond, een receptenplatform met meer
dan 1.400 recepten dat zowel een website als app is. Alstublieft.
Wat is nu gezond, en wat niet?
Veel Vlamingen bijten hun tanden kapot op
die vraag. Want bijna 1 op de 2 geeft aan dat
het gemakkelijker zou zijn om gezond te eten
als hij hierin ondersteuning kreeg in de vorm
van een website, app of kookboek. Gezond
Leven to the rescue!

Lekker, eenvoudig én so-wie-so gezond
Dat zijn de meer dan 1.400 recepten van het
platform in een notendop. Om ons platform
te voeden, werkten we van in het begin
samen met verschillende partners:
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Ferm (het vroegere KVLV, bekend van
‘Ons kookboek’), NICE (Lekker van bij ons),
EVA vzw en het Nederlandse Voedingscentrum. Later in het jaar kwamen daar nog de
Socialistische Mutualiteit en Diabetes Liga
bij. Alle partners kozen met zorg recepten uit
hun aanbod en onze voedingsexperten gingen er verder mee aan de slag. We toetsten
die recepten nauwkeurig en grondig af aan
een set gezondheidscriteria, gebaseerd op
de voedingsdriehoek. Alleen recepten die
voldeden, kregen een plek in het platform.
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Voedingsdriehoek in de praktijk
Van oer-Vlaams tot super-exotisch. Van een
stukje vlees of vis tot puur plantaardig:
zekergezond.be en bijhorende app leggen
alle knorrende magen het zwijgen op. Extra
voordeel: gerechten kan je per week inplannen met een automatisch boodschappenlijstje. Zeker Gezond stimuleert Vlamingen om
gezond te eten en komt zo tegemoet aan de
beleidsdoelstelling ‘de Vlaming leeft gezonder in 2025’. De app maakt van de gezonde
keuze de gemakkelijkste, voor élke Vlaming.
Om Zeker Gezond bekend te maken bij het
grote publiek, lanceerden we begin 2020
een tv-spot en socialemediacampagne.

120.280
appdownloads

Dat Zeker Gezond in de smaak valt,
is duidelijk. De app werd exact
120.280 keer gedownload op
precies één jaar tijd.

Ook minister Beke heeft
smaak te pakken

Z e k e r G e zo n d
op de proef:
hoe smaakt
dat e i g e n l i j k ?
Nieuwsgierig als we zijn, wilden we weten wat Zeker
Gezond-gebruikers ervan bakken. Of braden, stomen,
stoven. Dus gingen we in september op pad mét onze camera
om app-gebruikers te vragen of en hoe Zeker Gezond
in de smaak valt. Kamiel, Elisabeth en Bieke lieten graag in
hun kookkaarten kijken.

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Wouter
Beke draafde met plezier als
proefkonijn op om ons platform te testen. Hier waagt hij
zich aan minestronesoep.
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PSST...

Er meteen invliegen?

2020 was ook het jaar dat
we volop met video aan de
slag gingen. Klik op de
computerschermen en
bekijk onze video's.

Haal hier je kookhart op of
download de app in de App
Store of Google Play. Meer
achtergrondinfo over Zeker
Gezond vind je hier.

Gezond koken voor jezelf:
Kamiel weet hoe (en
waarmee)

Elisabeth haar gezin
smult van gezonde kost

Gezonder koken op een
budget? Bieke doet het
gewoon

De ‘Wat-moet-ik-nu-weereten-vanavond?’-vraag is
voltooid verleden tijd voor
Kamiel. Want hoewel hij als
diëtist perfect weet wat
(on)gezond is, kwam hij vaak
wat kookinspiratie te kort.
Tot hij Zeker Gezond op zijn
smartphone een plek gaf.

Gezond koken voor het hele
gezin, met weinig tijd én kieskeurige etertjes. Elisabeth
en haar man Sefa hebben er
hét geheime ingrediënt voor
gevonden. Want sinds zij met
Zeker Gezond koken, trekt
niemand thuis nog zijn neus
op. En daar zijn ze blij om.

Gezonde recepten die makkelijk, snel en betaalbaar zijn
om te maken. Bieke zocht én
vond ze. In de Zeker
Gezond-app.
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Alles
vo o r e e n
g e zo n d e
(brood)
lunch
Origineel uit de lunch-hoek
komen? Dat blijkt voor heel
wat Vlamingen een moeilijk
gegeven. We gaan nog te vaak
voor dat schelleke hesp of kaas.
Om wat meer variatie op de
boterham te brengen, doopten
we 2020 om tot hét jaar van de
gezonde broodlunch.
Charcuterie? Liever nie!
Salami, hesp, kippenwit … Het zijn
misschien makkelijke oplossingen
voor op de boterham, maar zeker niet de gezondste. Bewerkte
vleeswaren staan niet toevallig in de
rode bol van onze voedingsdriehoek.
Uit een enquête die we afnamen in
de zomer van 2018 blijkt dat 4 op
de 10 Vlamingen graag wat minder vlees wil eten op de boterham.
Iets waar we graag mee hielpen en
helpen.

Pap in de mond: 4 pijlers voor
een gezonde lunchbox
De bouwstenen van een gezonde
lunch? Het zijn er 4. Een ezelsbruggetje ernaartoe? VVVG! Met de
v’s van (1) volkoren, (2) variatie, (3)
vetstof rijk aan onverzadigde vetzuren en de g van (4) extra groenten.
Klaar?

22

1

kies voor volkoren
of bruine graanproducten
En het hoeven niet altijd boterhammen te
zijn. Wraps, pistolets, pasta …
The volkoren-sky is the limit!

2

varieer in je beleg
Spreads van peulvruchten, groenten … Maar
ook fruit, kaas, ei, gebakken kip … Er zit meer
in een bo’ke dan je denkt.

3

kies vetstof die rijk is aan
onverzadigde vetzuren
Mespuntje margarine of minarine, lepel olijfolie of koolzaadolie … Check!

4

Test, 1, 2: de lunch op de (brood)
rooster
Wie wil gaan voor een gezonde(re)
lunch moet eerst uitvissen hoe het
met zijn of haar huidige lunch gesteld
is. Dat kan makkelijk met onze onlinetest ‘Hoe gezond is jouw (brood)
lunch?’ op mijngezondleven.be. Die
test brengt je huidige gewoontes in
kaart en geeft persoonlijk advies. En
met onze tips en tricks kan je daarna
ook een SMART-plan maken om stap
voor stap te gaan voor een lekkere,
gezonde lunch.

doe de test

B(r)oodschap van algemeen nut
Om de ‘gezonde broodschap’ zo ver
en zo breed mogelijk te verspreiden,
maakten we verschillende materialen
om een workshop te organiseren
rond dit thema. Zoals een draaiboek
met praktische tips en recepten,
inclusief een presentatie waarmee
scholen of verenigingen zelf aan de
slag kunnen. De doelgroep van de
workshop kan heel divers zijn: van
ouders met schoolgaande kinderen
over bezoekers van het buurthuis tot
mantelzorgers, bibliotheekbezoekers,
teams binnen de gemeente en bewoners van serviceflats.

ga voor extra groenten!
Van spreads over soep tot schijfjes rauw of
gegrild: van groenten eet je nooit te veel.
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“ Vo o r m i j e e n
b r o o dj e G e zo n d
Leven!”
We geven graag de pap in de mond. Maar in het jaar van de
gezonde (brood)lunch, doen we dat eens met broodjes. Om de
4 pijlers van een gezonde lunch concreet te maken, pakten we
uit met 2 heerlijke Gezond Leven-broodjes. Een regenboogboterham met broccolispread of volkorenbroodje met geitenkaas en pompoen: heerlijk tot op de kruimels!
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‘t Smoske revisited

Het oog wilt én krijgt wat

Het was Annelies van de Belgische
foodblog ‘Een Lepeltje Lekkers’
die 2 kerngezonde Gezond
Leven-broodjes in elkaar bokste, op
basis van onze criteria en tips voor
een gezonde lunch. Ze bieden een
smakelijk alternatief voor de traditionele smoskes of ‘broodjes gezond’
die eigenlijk niet zo gezond zijn als
ze lijken. Wie zichzelf trakteert op
een Gezond Leven-broodje, zet zijn
tanden in iets lekkers, vernieuwends
en gegarandeerd gezond.

Geef toe: zien die Gezond Leven-broodjes er niet ronduit heerlijk
uit? En dat zijn ze ook. Krijg je er
honger van? I-de-aal. Breng kleur op
je bord met de vegan regenboogboterham met broccolispread of
zeg cheeeese tegen het broodje met
geitenkaas en pompoen. Hoewel
de twee broodjes helemaal anders
smaken delen ze wel onze 4 gouden
tips voor een gezonde lunch. Ze zijn
zeker gezond, zeker lekker en smaken zeker naar méér.
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4

g e zo n d
leven in
beweging
2020 was een bewogen jaar. Figuurlijk en letterlijk.
Want wij zetten weer ons beste beentje voor om
Vlaanderen in beweging te brengen en te houden.
Wat er allemaal preciés gebeurde op
beweegvlak in 2020? We komen graag even op
onze stappen terug.
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B e w e g e n i n t i j d e n va n
corona: het béste
( s ta p p e n ) p l a n
Terwijl wetenschappers over de hele wereld koortsachtig
zochten naar een vaccin om COVID-19 klein te krijgen, lieten wij
Vlamingen kennismaken met een doeltreffend medicijn om de
moeilijke coronatijden het hoofd te bieden. Een medicijn dat
voor iedereen makkelijk, goedkoop en dichtbij is. Eentje dat
we al járen naar voren schuiven met onze bewegingsdriehoek.
Namelijk: elke dag bewegen.

Die beweegboodschap was en is belangrijk. Daarom zetten we ze extra
in de verf op onze website en via
verschillende communicatiekanalen.
Bewegen ontstresst en ontspant,
versterkt het immuunsysteem en
verkleint de kans op chronische
aandoeningen.

Beweging sterkt ons fysiek én
mentaal
Er zijn wetenschappelijke bewijzen
dat bewegen ons fysiek én mentaal
versterkt. Daarom wilden we Vlamingen ook maximaal aanzetten om
álles uit de beweegkast te halen.
En daarbij benadrukten we graag
dat het laagdrempelig kan én niet
veel vraagt: de aanbevelingen voor
beweging zijn genoeg. Ook wie de
aanbeveling niet haalt maar regelmatig actief is, boekt winst: elke stap
telt.

Het geheime wapen tegen
COVID-19
Mensen met een chronische ziekte
zoals overgewicht, hoge bloeddruk,
diabetes, hart- en vaatziekte bleken
vatbaarder voor het krijgen van
COVID-19. Studies toonden aan dat
obesitas-patiënten 113% meer risico
liepen om in het ziekenhuis te belanden bij een COVID-19-besmetting en
dat 48% meer kans heeft om te sterven aan de gevolgen ervan. Voldoende beweging beschermt tegen al die
risicofactoren. Met onze projecten
als Bewegen Op Verwijzing, 10.000
stappen en tools als mijngezondleven.be hielpen en helpen we Vlamingen alvast om actiever te worden
en zich beter te wapenen tegen dit
virus.

meer weten
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Streefdoel: meer mensen die meer
bewegen
Samen met lokale besturen willen we élke
burger stimuleren om dagelijks 10.000
stappen te zetten. Want 10.000 stappen (of
8.000 bij 65-plussers) per dag is nog altijd
het gouden cijfer om op en top gezond te
blijven. Zelfs voor wie niet (altijd) geraakt aan
die aanbeveling, blijft de leuze: elke stap telt.
Op de stappenteller, én voor de gezondheid.

Waar willen we met ‘10.000 stappen:
Elke tap telt’ naartoe?
Simpel: gezondere inwoners die meer
bewegen en streven naar 10.000 stappen
per dag. Maar burgers aanzetten om
beweeglijker te worden en te blijven:
dat gaat niet in 1-2-3. En dat hoeft niet.
Wij engageren ons om lokale besturen de
komende 4 jaar te ondersteunen in de uitbouw van een beweegvriendelijke omgeving
en een gezondere stad of gemeente.

1 0 . 0 0 0 s ta p p e n g a at
verder en brengt lok ale
besturen op de been
Steden en gemeenten die hun inwoners in beweging willen
brengen, staan er niet alleen voor. De komende 4 jaar bundelen
we onze krachten met Sport Vlaanderen om hen een duwtje in
de rug te geven en te ondersteunen. Met 10.000 stappen:
Elke stap telt: het grootste beweegproject van Vlaanderen.
Geïnteresseerde steden en gemeenten konden zich hiervoor
inschrijven in 2020.
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Hiervoor beginnen we in 2021 met het meer
zichtbaar maken van de boodschap ‘Elke stap
telt’ in het straatbeeld. Dat doen we met
verschillende ludieke signalisatie- en
nudgingmaterialen die burgers oproepen
om over te schakelen naar een lagere vitesse
en hun stad of gemeente te voet te ontdekken.

Een ambitieus vierjarenplan
Lokale besturen die zich inschreven voor het
project, krijgen de komende jaren heel wat
hulp en steun. Zo zullen we in 2021 uitvoerig
communiceren over gezond bewegen en het
belang van ‘elke stap telt’. Hiervoor reiken we
deelnemende lokale besturen kant-en-klare
communicatietools aan. Ook de Vlaamse
Logo’s en Sport Vlaanderen-consulenten
staan klaar om steden en gemeenten te
adviseren en te ondersteunen voor de lokale
aanpak en uitrol van dit project.

meer weten

E-learning zet lokale
besturen op weg
We maakten o.a. een e-learning
die lokale besturen helpt om aan
de slag te gaan met een participatief traject om burgers te betrekken en met intersectorale samenwerkingen.

Ontdek de verschillende in het oog
springende materialen!
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H o e ( v e e l ) e n wa a r o m

Bewegen
bij ziekte

Bewegen … Daar worden we allemaal beter van.
Ook mensen met een aandoening of chronische
ziekte doen er goed aan om in beweging te blijven.
Het helpt bijvoorbeeld bij ziektes zoals diabetes,
hart- en vaataandoeningen, bepaalde kankers en
depressie. En het verbetert het dagelijkse functioneren en welzijn. Redenen genoeg om er niet bij te
blijven zitten!
Hoeveel en hoe je best beweegt, verschilt van ziekte tot
ziekte. Om beweegadvies bij aandoeningen toegankelijker te
maken, hebben we alle info gebundeld op bewegenbijziekte.be. Je vindt er de vele voordelen van beweging en een
samenvatting van het wetenschappelijke bewijs en diagnosespecifieke aanbevelingen voor lichaamsbeweging bij
verschillende, veel voorkomende ziektes.
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Eerste stap: de bewegingsdriehoek
De aanbevelingen op bewegenbijziekte.be dienen als richtlijn
en moeten zeker niet in 1-2-3 bereikt worden. Het is belangrijk
dat er geleidelijk naartoe wordt gewerkt, stap voor stap. De
bewegingsdriehoek toont de weg en blijft hét kompas voor
een beweeglijker leven.

Content in volle groei
Vandaag vind je al concreet beweegadvies voor depressie,
fibromyalgie, diabetes type 1 en 2, obesitas en overgewicht,
multiple sclerose, ziekte van Parkinson, hoge bloeddruk en
kanker op onze website. Bij elke aandoening voorzien we
een downloadbare, overzichtelijke infographic met belangrijke adviezen die hulpverleners kunnen meegeven aan hun
patiënten. De website wordt systematisch aangevuld met
beweegadvies voor andere ziektes.
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3 , 2 ,1
…

ac t i e ( p l a n )
vo o r m e e r
beweging en
minder zitten!
Vlamingen die meer beweging in
hun dag wilden krijgen, minder aan
hun stoel wilden plakken … Of het
gewoon wat over een mobielere boeg
wilden gooien, konden op onze steun
rekenen. Want in 2020 pakten we
ook uit met de vernieuwde tool
‘Mijn actieplan’ voor beweging en
sedentair gedrag.
Met deze tool, onderbouwd door onderzoek
aan Universiteit Gent, stel je stap voor stap
een haalbaar, persoonlijk (actie)plan op waarin je komaf maakt met hindernissen die op je
pad komen. Op mijngezondleven.be kan al
wie wil aangeven welk persoonlijk doel hij of
zij nastreeft en ontdekken waar die persoon
vandaag op dat vlak staat en hoe het beter
kan.

5

v e r s va n d e
( d i g i ta l e )
pers
Mocht je nog twijfelen … Onze collega’s zitten écht
niet stil. Soms hebben ze zoveel te delen dat het
niet allemaal op onze website kan, of het internet
ontploft. Daarom zetten ze ook in 2020 heel wat
kennis op papier in de vorm van brochures, inspiratiegidsen, rapporten … We doen er hier een boekje
over open.

naar mijngezondleven.be
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G e z o n d e ko s t i n
s o c i a l e vo e d s e l vo o r z i e n i n g e n ,
check!
Ook bij de sociale kruidenier, in het sociaal
restaurant of op de voedselbedeling is een gezond
voedings- en drankenaanbod he-le-maal op zijn
plaats. Om medewerkers van die voorzieningen te
helpen bij het wat en hoe van zo’n aanbod,
lanceerden we het project ‘Gezond eten in
sociale voedselvoorzieningen’.
Met als doel? Een gezond(er) en betaalbaar aanbod dat
rekening houdt met diverse culturen en religies in de rekken of aan tafel van sociale voedselvoorzieningen krijgen.

Van fiches tot brochures
en terug
Van zodra we wisten wat de noden waren, konden we verder.
We schoten in actie en maakten verschillende materialen,
zoals de fijne fiches met bewaar- en bereidingswijzen van
groenten of peulvruchten, inclusief budgetrecept.

Een brochure over gezonde en betaalbare voeding,
specifiek voor medewerkers
van sociale voedselvoorzieningen. Tjokvol tips om
klanten op weg te helpen
naar gezondere en
betaalbare eetgewoonten.

Wat leesvoer over
superdiverse en gezonde
voeding: eentje voor sociale
(afhaal)restaurants.

Aanbod op vraag
Dit project is het antwoord op een online behoeftebevraging die we eerder uitvoerden over gezonde voeding
in sociale voedselvoorzieningen. We wilden weten of en hoe
we medewerkers daar konden helpen om meer en/of anders
met gezonde voeding aan de slag te gaan in hun voorziening.
Zo leerden we o.a. dat er nood was aan budgetvriendelijke
recepten en tips voor een halalvriendelijker aanbod.

Een maaltijdgids voor sociale voedselvoorzieningen
met concrete richtlijnen voor
gezondere maaltijden.

Een winkelgids voor
budgetvriendelijke en
gezonde aankopen.

Eentje voor de voorzieningen met een winkelaanbod.
Deze brochures helpen om
het aanbod gezonder te
maken voor élke klant.

De brochures en gidsen
zijn concrete wegwijzers. Ze helpen medewerkers van sociale
voedselvoorzieningen
op weg om hun klanten
zo goed mogelijk te
adviseren, op maat van
hun leven. Ook klanten
met een migratieachtergrond of een andere
(etnisch-)culturele
achtergrond.

meer weten?
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O n s G e d r ag s w i e l s t o n d i n

de boekskes …

m e t h e t g e d r ag s w i e l n a a r
g e z o n d ( e r e ) e e t g e wo o n t e s

… En ging er met de hoofdrol lopen!
In onze inspiratiegids ‘Inzetten op gedragsinzichten met het Gedragswiel’
om precies te zijn. Wat je er allemaal
in leest? Véél. Wat het Gedragswiel
inhoudt, hoe we ertoe zijn gekomen,
hoe je het gebruikt, hoe we het hebben uitgerold … En verschillende
gezondheidsbevorderaars die er al
mee aan de slag gingen, delen hun
ervaringen. Theorie én praktijk in
één klap.
Alles draait om gedrag
Als je iemand vraagt om gezonder te eten,
om meer tijd te maken voor zichzelf, frequenter te bewegen … Dan vraag je die persoon
om zijn of haar gedrag te veranderen. Géén
gemakkelijke opdracht. Maar ook geen onmogelijke.
Ons Gedragswiel helpt daarbij. Het geeft
inzicht in de determinanten van gezond en
ongezond gedrag en vat die mooi samen. Het
helpt je om te begrijpen waarom mensen zich
op een bepaalde manier gedragen. En dat is
de eerste, broodnodige stap om gedragsverandering mogelijk te maken.

Ervaring aan het woord
Al heel wat personen en organisaties gingen
aan de slag met het Gedragswiel. En zij vertellen graag hoe dat is gegaan. De een paste
het Gedragswiel toe binnen een literatuuronderzoek, de andere integreerde het in de
leerstof voor studenten.
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Gezonder gaan eten, da’s géén eitje. Volgens ons Gedragswiel zijn er 3 dingen
voor nodig: competenties, drijfveren en de juiste voedselomgeving. Dat dat
Chinees klinkt voor de meesten, beseffen we goed. Daarom vertaalden we
het naar begrijpbare taal op onze website.

De Diabetes Liga bijvoorbeeld gebruikte
het Gedragswiel als springplank naar een
gezonder eetpatroon voor het project Halt2Diabetes. En Mobiel 21, een organisatie die
zich inzet voor duurzamere mobiliteit, kreeg
er meer mensen door op de fiets. Om maar
een paar praktijkvoorbeelden te noemen,
want er zijn er heel wat. Voorbeelden in
overvloed die aantonen dat je op tal van manieren en binnen heel wat thema’s bezig kan
zijn met gedragsinzichten om gezondheid te
bevorderen.

Wil je zelf een boekske opendoen over het Gedragswiel?

Klik gewoon hier.
PS Terwijl we werkten aan de
inspiratiegids, gaven we ook onze
webpagina’s over het Gedragswiel
een stevige update.
Benieuwd hoe stevig?

We schotelen er concrete tips en tools voor
om in kleine stapjes gezonder te eten en
ongezonde valkuilen te slim af te zijn. Surfers
ontdekken er meer over (hun eigen) eetgedrag, wat hun eetgedrag beïnvloedt en hoe
ze het kunnen veranderen. Onze expertise
in gedragsinzichten toegepast op voeding:
CHECK!

Snoepautomaten of reclame voor ongezonde
snacks doen daarentegen het omgekeerde.
Maar met onze tips om daarmee om te gaan,
is elke Vlaming daartegen gewapend.
Lang verhaal superkort? Je moet er koste
wat het kost* eens gaan rondneuzen!
*En ’t is gratis!!!!

Eetgedrag verklaren én veranderen met
ons Gedragswiel
De teksten zijn opgebouwd zoals het Gedragswiel is. Zo staan er tips en info rond
budgetvriendelijk koken, voedingsetiketten
interpreteren, doelen stellen … die de competenties van mensen kunnen versterken.
Tegelijk reiken we er technieken aan om met
bepaalde automatische drijfveren om te
gaan, zoals food cravings, stress en ongezonde gewoontepatronen.
Ook de voedselomgeving wordt grondig
belicht. Want wie gezonder wil eten, doet
dat niet vanop een eilandje. Anderen doen
misschien mee, wat motiveert.

Wat bekokstoven we nog
in 2021?

Deze webteksten bevatten tips
en tricks op maat van burgers. De
wetenschappelijke redenering achter
dit alles? Die vatten we in 2021 samen
in een onderbouwingsdocument en
e-learning rond voeding en gedragsverandering volgens het Gedragswiel, specifiek voor professionals.
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Wij zochten een antwoord op die vraag, samen met het
Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). We
onderzochten welke invloed elektrische wagens op onze
gezondheid hebben en hoe ze passen in een duurzaam en
gezond mobiliteitsbeleid. En we schreven er een
heel rapport over.

Groenere wagens = gezondere wagens?
Om o.a. de klimaatdoelstellingen te halen, wil onze regering
de weg vrijmaken voor groenere wagens. Hybride en elektrische auto’s zijn in dat opzicht baanbrekend: ze worden
dikwijls genoemd in debatten over en bij maatregelen om
CO2-uitstoot te beperken.

E l e k t r i s c h e wag e n s
d o o r g e l i c h t:
h o e g e zo n d e n
duurzaam zijn ze?
De Vlaming springt snel in de wagen. Ook voor
korte afstanden die perfect te voet of met de fiets
te doen zijn, kruipt hij achter het stuur. Daarmee
laat hij heel wat beweeg- en ontmoetingskansen
links liggen. En zorgt hij met de wagen voor luchtvervuiling en geluidshinder. Maar geldt dat ook
voor elektrische wagens?
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Elektrische wagens stoten geen uitlaatgassen uit als je ermee
rijdt. In dat opzicht zijn ze goed voor onze gezondheid en
het klimaat. Maar ze stoten wel fijn stof en stikstofoxiden
uit tijdens andere fasen van hun levenscyclus. Welke invloed
hebben elektrische wagens nog op onze gezondheid? Ons
rapport biedt inzichten en beantwoordt zo de vraag:
hoe passen elektrische wagens binnen een duurzaam
en gezond mobiliteitsbeleid?

Dé start van een gezond(er) mobiliteitsbeleid:
het STOP-principe!
Elektrische wagens mogen dan wel de gezondste en meest
duurzame optie bieden om je snel en gemotoriseerd te
verplaatsen in het verkeer, toch zijn ze niet dé gezondste
oplossing. De wagen laten staan en vaker te voet gaan of
met de fiets, is dat wél. Wie zich actief verplaatst, creëert
beweeg- en ontmoetingskansen en vermijdt luchtvervuiling
of geluidsoverlast.
Bij Gezond Leven zweren we bij een gezonde mobiliteit die
uitgaat van het STOP-principe. STOP geeft de gewenste
rangorde weer van vervoerwijzen: stappen, trappen, openbaar vervoer en pas privé individueel gemotoriseerd vervoer
als laatste. Daarom zijn we ook zo fan van een modal shift!
En dat brengt ons gelijk bij de volgende bestemming in dit
rubriekje: de modal shift tool.
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Modal shift: springplank naar
betere volksgezondheid

N i e u w e to o l b e r e k e n t
h o e v e e l wa n d e l e n e n
fietsen oplevert
Wat brengt het op als meer mensen zich te voet of met de fiets
verplaatsen in plaats van met de auto? Op die vraag kunnen
beleidsmakers nu een cijfer plakken. Dankzij de modal shift
tool die we samen met VITO maakten. Want hiermee bereken
je hoeveel maatschappelijke gezondheidswinst je boekt met
beleidsintenties zoals de aanleg van een fietssnelweg, een
10.000-stappencampagne … Handig!

Als iemand de auto laat staan om
de fiets of de benen te nemen, dan
wint die persoon daar héél wat bij.
Op persoonlijk vlak: hij of zij krijgt
er een betere, fittere conditie door.
Én op maatschappelijk vlak, want dit
vertaalt zich ook in minder kosten
in de gezondheidszorg en in meer
levensjaren. Iets dat zich perfect laat
berekenen in euro’s.

What’s in it voor de
maatschappij?
Het zou natuurlijk nuttig en interessant zijn om te weten wat de maatschappelijke winst precies is van
projecten die mensen aanzetten om
te fietsen of te wandelen in plaats
van de auto te nemen. De modal shift
tool maakt het berekenen van die
winst in cijfers mogelijk.

De tool berekent o.a. volgende
effecten:
• verminderde file
• hogere fysieke activiteit voor het
individu dat de shift maakt
• de daling in geluidsniveaus voor
de bevolking
• de verminderde CO2-uitstoot
• …

De tool is cool
Maar hoe werkt ie? Om hem helemaal te begrijpen, hebben we een
korte handleiding op papier gezet.
Daarin staat ook een voorbeeldcase
die helpt om te begrijpen hoe je de
verschillende velden van de tool invult. Én voor zij die graag alle details
kennen, is er een achtergronddocument met alle wetenschappelijke info
en uitleg over de gebruikte terminologie.

meer weten?
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Tussentijdse monitoring
Werk maken van een gezonder Vlaanderen is een groots plan. Eentje dat
begint met het creëren van kansen op een gezond leven in verschillende
settings waar mensen leren, werken, ontspannen ... Kortom: waar mensen
leven. Die kansen brengen wij in kaart met onze indicatorenbevraging. De
resultaten geven weer hoe ver elke setting al staat in het realiseren van een
kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid op verschillende vlakken: eten,
bewegen, lang stilzitten, roken, alcohol en drugs. Elke setting – zoals scholen, lokale besturen, ondernemingen … – heeft haar eigen uitdagingen voor
het uitbouwen van dat gezondheidsbeleid. En onze indicatorenbevragingen
meten hoe ver de setting daar al in staat. Je kan elk van onze indicatorenrapporten zien als een grote foto, een momentopname.

3 keer zoveel indicatorenbevragingen in 2020

H o e g e zo n d z i j n w e
(niet) bezig? Onze
i n d i c at o r e n r a p p o r t e n
scheppen klaarheid
De Vlaming leeft gezonder in 2025: het is een van de vijf
gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Tegen
2025 moeten we allemaal gezonder (kunnen) leven op het vlak
van voeding, lang stilzitten, lichaamsbeweging en alcohol en
drugs. Een broodnodig plan waar wij graag onze schouders
onder zetten door de evoluties in het preventieve gezondheidsbeleid te meten.
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We voeren al een aantal jaren indicatorenbevragingen uit voor de settings
werk, lokale besturen en voor het basis- en secundair onderwijs, op vraag
van de Vlaamse overheid. Maar dit jaar brachten onze collega’s ook de
gezondheidssituatie in kaart van de settings jeugdhulp, ouderenzorg, lokale
dienstencentra, CAW's, kinderopvang en hoger onderwijs. In 2021 worden
alle resultaten verspreid.

Springplank naar beleidsaanbevelingen en concreet aanbod
De indicatorenbevragingen zijn een bijzonder belangrijk stuk in het realiseren
van de gezondheidsdoelstellingen. Want eens we de gezondheidssituatie
in de verschillende settings kennen, kunnen we een stapje verder gaan en
beleidsaanbevelingen doen. En we kunnen ook de settings helpen aan een
aanbod (materialen, methodieken, ondersteuning …) dat hen op weg helpt
om hun preventief gezondheidsbeleid verder uit te werken. Dat is niet het
werk van enkelen, maar van velen. Het is een échte samenwerking tussen
verschillende thematische partnerorganisaties en settingactoren. Voor het
realiseren van de indicatorenbevragingen zelf werkten we ook samen met
VAD (voor alcohol en drugs) en de Logo's.
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bewegen:
binnenblijvers gaan ervoor!

6

nergens
b e t e r da n
thuis

Hoe zet je 10.000 stappen als Maggie vraagt
om in uw kot te blijven? Lijkt geen makkie,
maar enkele creatieve Bewegen Op Verwijzing-deelnemers bewezen het tegendeel. Zij
hielden de move en groove erin.

Zo zie je dat je beweegkansen niet ver
moet zoeken. En een Bewegen Op Verwijzing-coach helpt die graag met zijn of haar
deelnemers te vinden, in en rond het huis.

mentaal fit
in coronatijden

Omdat 2020 zich vooral in ons kot afspeelde,
verlegden we deels ons werkingsgebied naar daar.
Woon- en slaapkamers werden home offices.
Kinderen nieuwe collega’s. Het hoofd daarbij koel
houden én fit en gezond blijven? Gezond Leven
snelde te hulp met tips allerhande.

Al die coronatoestanden en dat in-uw-kotgeblijf: je zou er voor minder de moed bij
verliezen. Over heel Vlaanderen stak coronastress de kop op. De situatie maakte veel
Vlamingen triest, bezorgd, verward. Maar
ook angstig of boos.
Dat er algemene nood was aan mentale
steun, was overduidelijk. Daarom kwamen
we naar buiten met 6 simpele tips om de
mentale gezondheid op peil te houden en
corona niet naar het hoofd te laten stijgen.
En het bleef niet bij tips. Later kwam er nog
een heel platform, namelijk checkjezelf.be, en
de geluksdriehoek.
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thuiswerk,
dat werkt ook
Met het coronavirus in het land, werd thuiswerk plots
waar dat kon de norm. Weg collega’s, weg structuur,
weg gewoontes. Voor sommigen was dat zwaar wennen (en zwaar wenen indien alle kinderen thuis).
Om de switch naar het thuiswerken wat makkelijker te maken, gaven we ideetjes mee om dat fit en
gezond te houden. Van genoeg water drinken over
duidelijke werkschema’s tot het niet vergeten van de
pauzeknop: thuiswerktips à volonté. Wisselwerken
werkt trouwens ook perfect op het thuisfront!

verandering van space doet eten?
Van al dat ‘gethuiswerk’, krijgt een mens
honger. Maar zo ver van de collega’s en
zo dicht bij de koekenkast: hoe hou je de
gezonde moed erin?
Onze collega’s van team Voeding pakten
uit met 3 eenvoudige, haalbare tips om
ieder zijn (t)huis te veranderen in een
gezonde werkplek en om de valkuilen van
ongezond snoepen vakkundig te vermijden. Inclusief testjes die uitvissen of je
huis wel gezond ingericht is.

dé homevideo van 't jaar:
gezonde levers in lockdown
We roeiden ook maar met de riemen
die we hadden in 2020. Dat dit soms
voor hilarische taferelen zorgde, zie
je in deze video. Een blik achter onze
thuisschermen.

46

7
good
mood
We moeten er geen doekjes om winden: 2020
had álles in huis om ons naar het hoofd te stijgen.
Dat heel Vlaanderen nood had aan een sérieus
hart onder de riem, was overduidelijk. En dat hart
kwam er vanuit Gezond Leven, in de vorm van een
driehoek.
Want 2020 was niet alleen het jaar waarin een
virus alles platlegde, het was ook het jaar waarin
we het belang van mentaal welbevinden voor eens
en voor altijd op de kaart zetten, met onze geluksdriehoek. Een mijlpaal waarvoor we zélfs Walter
Grootaers en Kristien Hemmerechts voor onze
camera kregen.
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Geluk
zit in
een
klein
(drie)
hoekje
Onze voedings- en
bewegingsdriehoek …
Die pronken al op ontelbare Vlaamse koelkasten, klasmuren en in
dokterspraktijken. Als
wegwijzers naar een fit
en gezond leven. Maar
onze mentale gezondheid is natuurlijk net zo
belangrijk. Die verdient
ook een pronk-plek in
de spotlights.
Met dat idee in het
achterhoofd verzamelde Gezond Leven samen
met een groep experten
alle belangrijke wetenschappelijke studies
over mentaal welbevinden. En we balden die
kennis samen in één
duidelijk beeld:
de geluksdriehoek.
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De geluksdriehoek
werkt als kompas
en toont wegen die
je kan bewandelen
om beter in je vel te
zitten en dat gevoel
vast te houden. Hij
geeft info over nieuwe gewoontes die
je eigen kan maken
om gelukkig(er) te
worden.

Natuurlijk zijn er altijd dingen
die je niet in de hand hebt:
financiële problemen,
de omgeving waarin je
opgroeide, plots iemand
verliezen ... Maar hoe ga je
om met al die zorgen? Hoe
ontwikkel je veerkracht?
Dat heb je voor een stuk wél
zelf in de hand. De geluksdriehoek bundelt de zaken
die iedereen zélf kan beïnvloeden.

‘Maar die driehoek staat scheef!!’
Klopt, en dat is bewust. Een
oranje bol brengt de geluksdriehoek uit evenwicht. Die
bol symboliseert de tegenslagen, stress, moeilijke momenten … die iedereen wel eens
kent. Soms is de bol groter,

soms piepklein. We kunnen
er onmogelijk omheen en dat
moet ook niet: perfect geluk
bestaat niet, en dat is oké.
Er is altijd wel iets dat je uit
balans brengt.
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Puzzelen aan geluk
De geluksdriehoek zelf bestaat uit 3 delen.
Dat zijn de 3 bouwblokken van geluk die als
puzzelstukken mooi in elkaar passen:

Bij elk bouwblok staan drie
vragen die uitnodigen om dieper na te denken. Die vragen
dienen als opstapje om vaardigheden te versterken die kunnen
bijdragen tot meer geluk.

GOED OMRINGD ZIJN

JE GOED VOELEN

JEZELF KUNNEN ZIJN

De warme relaties met mensen om je heen, weten dat je
op hen kunt rekenen en dat
jij hen ook steunt als ze je
nodig hebben.

Interesse hebben in het leven en de energie om dingen
aan te pakken. Maar ook
innerlijke rust, het gevoel dat
je wensen vervuld worden.
Het besef dat minder positieve gevoelens geen ramp zijn.

Jezelf kennen en een duidelijke richting kiezen in het
leven. Groeien als persoon
en tevreden zijn met jezelf.

Bouwen aan je geluk?
Met de geluksdriehoek kan het gewoon! Want de
driehoek reikt je handvatten aan om je goed (of beter) in je vel te voelen zodat je minder makkelijk uit je
lood geslagen wordt bij tegenslagen. En als het toch
eens tegenzit, dat je sneller terugveert. De geluksdriehoek helpt je dus om veerkrachtiger te worden.
Hoe je daar concreet aan begint? Simpel: surf eerst
naar www.geluksdriehoek.be.

50

Op geluksdriehoek.be staat info over 14
thema’s: o.a. geluk, veerkracht, positiviteit,
stress, burn-out, verlies, ouderschap, piekeren en angst. Al wie wil, kan praktisch aan de
slag met de thema’s dankzij de eenvoudige
oefeningen die eraan gekoppeld zijn. En
elk thema wordt uitgebreid behandeld met
filmpjes en tips van gerenommeerde experts
en getuigenissen van gewone Vlamingen en
bv’s. Zo spreken Luc Appermont en partner
Bart Kaëll over verbondenheid en vertelt
topsporter Bashir Abdi hoe het vaderschap
een ander mens van hem heeft gemaakt.

Persoonlijke
ruimte

goed om te weten

Je komt ook op de website via
checkjezelf.be. Vlaams minister van
Welzijn en Volksgezondheid Wouter
Beke lanceerde de Check jezelf-campagne in het voorjaar van 2020. Dat
was in het kader van het actieplan
‘Zorgen voor Morgen’ om het hoofd
te bieden aan de uitdagingen van de
coronacrisis op het vlak van mentaal
welbevinden.

Wie dat wil, kan op geluksdriehoek.be een persoonlijk
dashboard aanmaken om er o.a. een ‘gevoelsdagboek’ bij te
houden. Ook vinden surfers daar hun favoriete oefeningen
terug en kunnen ze oefeningen inplannen in hun persoonlijke
kalender. Daarnaast is er nog de ‘geluksmaat', een test die
je een idee geeft over hoe jouw bouwblokken ervoor staan
én het dashboard houdt de resultaten netjes bij. De website
geluksdriehoek.be richt zich tot +16-jarigen. Wie jonger is, kan
terecht op noknok.be.

Waarom een geluksdriehoek?
De geluksdriehoek is het eerste educatieve
model in Vlaanderen dat toespitst op mentaal welbevinden. En het is geen verrassing
dat Gezond Leven dit lanceert. Onze collega
Veerle Soyez, experte mentaal welzijn, legt
uit: “Het is de missie van Gezond Leven
om zoveel mogelijk Vlamingen te helpen
om gezonder te leven. We zien dat steeds
meer Vlamingen bezig zijn met hun mentaal
welbevinden en hun geluk. De geluksdriehoek brengt voor het eerst alle kennis van
Vlaamse experten rond dit thema samen. En
we hebben het vertaald naar concrete tools
en oefeningen waar iedereen zo mee aan de
slag kan.”

snel kennismaken met de
geluksdriehoek?

Dit filmpje is ervoor gemaakt!
benieuwd hoe onze
geluksdriehoek vorm kreeg?

Hier doen we het hele
‘bouwproces’ uit de doeken.
meteen een geluksdriehoek in je klas,
praktijk of boven je bed hangen?

Tussen onze materialen vind je
zeker je geluk.
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I n f l u e n c e r s m a k e n m e n ta a l
welzijn bespreekba ar bij
jongeren via #noknok
Flo Windey
© StuBru

Stien Edlund

Sander Gillis
© Flair

Jonatan Medart

Naomi Janssens
© e-TALENTA

Niemand minder dan Flo Windey, Stien Elund, Sander Gillis, Jonatan Medart en Naomi
Janssens zetten het belang van een goede mentale gezondheid in de kijker. Zij spoorden
hun volgers aan om te surfen naar noknok.be. NokNok wil jongeren meegeven dat het
normaal is om je niet altijd perfect te voelen. De 5 influencers zetten die boodschap extra
kracht bij.

Meer dan de helft van de jongeren heeft psychologische klachten (SIGMA-studie, 2019). Bij 1 op
de 5 jongeren zijn die klachten (matig) ernstig. De
coronacrisis maakte die cijfers er natuurlijk niet
beter op. Integendeel. Maar gelukkig was én is er
ons platform noknok.be waar 12- tot 16-jarigen
hun mentale veerkracht kunnen trainen. Jongeren
doen er goed aan om NokNok te leren kennen en
gebruiken. Om hen dat te laten weten, schakelden
we enkele bekende influencers in.
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NokNok in een notendop

NokNok, de game

Op noknok.be vinden jongeren van 12 tot 16
jaar tips, oefeningen en inspirerende verhalen om zich goed (of beter) in hun vel te
voelen. En ze ontdekken er hoe sterk ze in
hun schoenen staan met de veerkrachttest.
Jongeren kunnen heel wat doen op de website. Zoals: hun eigen NokNok-monstertje maken, oefeningen doen om hun veerkracht te
versterken, een dagboek bijhouden of eigen
doelen stellen … Allemaal anoniem natuurlijk.

NokNok is niet alleen serieuze kost, het is
ook een toffe game. Want hoe meer oefeningen NokNok-gebruikers maken, hoe meer
punten ze verzamelen. En die punten kunnen
ze verzilveren om hun eigen virtuele
NokNok-kamer te pimpen.
Geregeld zulke oefeningen maken loont
de moeite. Niet alleen in de virtuele
NokNok-wereld, ook in het echte leven.
Want als NokNok-gebruikers een moeilijk
moment moeten doorspartelen, zijn ze beter
gewapend tegen negatieve gedachten of gevoelens en staan ze sterker in hun schoenen.
En dat is net wat NokNok wil bereiken.

Campagne mét resultaat
Influencers inzetten om NokNok mee bekend
te maken bij de doelgroep, bleek een goede
keuze. Naar aanleiding van de campagne
kreeg noknok.be heel wat meer bezoekers
over de virtuele vloer en werden er flink
wat nieuwe NokNok-profielen aangemaakt.
Ook werden meer testen ingevuld en ging
de interactiviteit dus grandioos de lucht in.
Absoluut voor herhaling vatbaar dus!
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8
videodinges
Als een beeld meer dan 1.000 woorden zegt, dan
spreken bewegende beelden hele boekdelen. Net
daarom zijn we bij Gezond Leven zo fan van video.
Ook in 2020 gingen we met onze camera op zwier
– toen we uit ons kot mochten tenminste, nvdr –
en dat draaide uit op: boeiend beeldmateriaal. Van
getuigenissen op een biologische zelfoogstboerderij tot pretoogjes in een ‘Gezonde Kinderopvang’: we blikten het allemaal in.

D e S ta d s A k k e r :
boegbeeld
va n g e z o n d e
publieke
ruimte
Gezondheid, da’s niet alleen kwestie van evenwichtig eten, genoeg bewegen, geluk
hebben met je genen ... Ook de omgeving speelt een grote én doorslaggevende rol in hoe
(on)gezond iemand is. Met ons project Gezonde Publieke Ruimte bieden we ondersteuning aan o.a. lokale besturen en verenigingen om te komen tot een publieke ruimte waar
iedereen beter van wordt. En waar de gezondste keuze de gemakkelijkste om te maken is.
Klinkt mooi op papier, maar hoe werkt dat
in ’t echt? Wij zochten én vonden een
inspirerend praktijkvoorbeeld: de Tiense
StadsAkker. Deze ecologische zelfplukboerderij ging aan de slag met onze materialen en
oogst vandaag succes in en rond de suikerstad. Logisch: het is een plek waar niet alleen
gezonde voeding groeit maar waar ook sociale contacten, beweegkansen en ideeën voor
een duurzamere stad uit de grond worden
gestampt.

haar weer in beweging bracht. En oogsters
Filip en Michel en Daisy vertellen over wat
ze uit de grond halen doen hetzelfde, maar
dan over hun oogst. Ook opbouwwerker en
drijvende kracht Iris kregen we voor de camera. En kon en mocht natuurlijk niet ontbreken: boer Wannes.

Benieuwd naar het reilen en zeilen van de
StadsAkker? Ga grasduinen in onze reportage. Kijk je liever dan je leest? Vrijwilligster
An vertelt over hoe de zelfoogstboerderij
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w i s s e lw e r k e n
Wisselwerken, dat is elk half uur even rechtstaan. Bij Gezond Leven wisselwerken we al
sinds 2018. En we kunnen je zeggen: we staan erop! Om iedereen warm te maken voor
deze zitbrekende én poepsimpele gewoonte, lanceerden we in 2020 een campagne met
VerV, de Vlaams beroepsvereniging voor ergonomie. Mét bewegende beelden, natuurlijk.
Wisselwerken vraagt geen ‘ollies’ of andere
ge‘flip’te toeren die doorgewinterde skaters
onder de knie hebben. Het is véél simpeler
dan dat: sta om de 30 minuten even recht
tijdens het werk en voilà: je wisselwerkt al.
Je moet dus niet al plankend typen of al
typend planken. Of rapporten lezen vanop
je yogamat, gewichtjes heffen tijdens je
meeting. Je hoeft er zelfs niet in een put
voor te kruipen. Of je nu op kantoor bent of
thuis, wisselwerken is supersimpel. Hoe doe
jij het?

zit jij met een 'zitgat'?

Leg jezelf op de rooster, doe onze beweegtest. Daarmee sla je 2 vliegen in één
klap. Je brengt je zit- en beweeggedrag in kaart én kan meteen concrete plannen smeden om er verandering in te brengen.
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Binnenkijken
b i j d e k l e i n tj e s :
G e zo n d e
K i n d e r o p va n g
Gezonde eet- en beweeggewoontes … die
geef je best met de paplepel mee. Daarom
is een werking rond preventieve gezondheid zeker op haar plaats in de opvang.
Voor heel wat kindjes is dat tenslotte hun
‘tweede huis’. Ons project ‘Gezonde Kinderopvang’ helpt daarbij met handige, praktische tools.
Kinderdagverblijven, onthaalouders of
buitenschoolse opvangen die een preventief
gezondheidsbeleid willen opzetten, staan
er niet alleen voor. Gezonde Kinderopvang
helpt, stap voor stap. Hoe? Met 3 basisinstrumenten die op elk gezondheidsthema
toepasbaar zijn: een stappenplan, gezondheidsmatrix en de succesfactoren. Van
gezinsopvang tot groepsopvang, van baby’s
en peuters tot schoolkinderen: élk type
kinderopvang kan met die instrumenten aan
de slag.
Benieuwd hoe dat concreet in zijn werk gaat?
De personeelsleden van de inclusieve kinderopvang Villa Clementina uit Zemst testten
het uit en deelden hun ervaringen graag met
ons én onze camera.

Boodschappen die
blijven plakken

We ontwikkelden verschillende
leuke materialen voor dit
project, waaronder: 12 post-its
die taaie misverstanden over
voeding en beweging in opvangcontext aankaarten. Idéaal om
in het heen-en-weer-boekje van
kindjes te kleven. Benieuwd
hoe ze eruitzien? Check die van
‘Fruitsap is toch ook gezond?’
eens. Of ‘Buitenspelen? Dat kan
alleen in een grote tuin’.

meer over gezonde
kinderopvang
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Dit moet je zien:
h a r t v e r wa r m e r s
vo o r wo o n z o r g centra
Het project rond procesbegeleiding in woonzorgcentra liep op rolletjes: alsmaar
meer woonzorgcentra
stelden zich kandidaat en
nieuwe, talentvolle mensen
vervoegden de procesbegeleiders-pool. Maar toen
kwam corona. Woonzorgcentra hadden plots heel
andere vuren te blussen. De
procesbegeleiding kwam op
een laag pitje, procesbegeleiders bleven – omdat het
niet anders kon – in hun kot.
Maar uit het oog was niet uit
hart voor de procesbegeleiders die hun trajecten al
hadden opgestart. Zij lieten
‘hun’ woonzorgcentra weten
dat ze hard aan hen dachten
in persoonlijke, vertederende
videoboodschappen. Op die
manier staken ze hen een
knoert van een hart onder de
riem.
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Diëtiste Birgit was een van
de vele enthousiaste procesbegeleiders die haar helpende handen tijdelijk moest
terugtrekken. Nochtans had
zij zot veel zin om ondervoeding aan te pakken in wzc De
Notelaar in Beveren.
Benieuwd naar haar
verhaal?

Procesbegeleiding in woonzorgcentra: even kaderen

Dit project biedt ondersteuning
rond 4 gezondheidsthema’s: ondervoeding, mondzorg, psychofarmaca en val- en fractuurpreventie. Geïnteresseerde wzc’s
kunnen zich 2 jaar lang (65 uur)
laten ondersteunen door een
specifiek opgeleide procesbegeleider. Gezond Leven trekt dit
project, met financiële steun van
de Vlaamse overheid. We werken hiervoor samen met VAD,
het Expertisecentrum Val- en
fractuurpreventie Vlaanderen,
de Vlaamse Logo’s en de koepels
Zorgnet-Icuro, VVSG & VLOZO

meer over procesbegeleiding
in woonzorgcentra's

‘Lekkerbekjes’
m a a k t va n p r o e v e n
en bewegen een
kinderspel
Kinderen iets nieuws voorschotelen … Daarbij gaan heel wat neusjes automatisch de
lucht in. En kinderen vragen om buiten iets actiefs te gaan doen, da’s ook geen garantie op
succes. Proeven en bewegen, sommige kinderen moeten er niet van weten. Tenzij je er een
spelletje van maakt.

En dát deden we gewoon, met de ‘Lekkerbekjes’. Een knotsgek spel dat de benen
losgooit en in de smaak valt. Bij kleine en wat
grotere kinderen.
Samen proeven, beleven, het goede voorbeeld geven en positief belonen zijn de
basiselementen van het spel. Ideaal om met
het gezin te spelen, of in de klas of opvang.

Lekkerbekjes: wie zijn ze, wat doen ze?
De 6 Lekkerbekjes houden van sfeer en
gezonde gezelligheid. Daan Banaan, Ray
de Aardbei, Komkommer Kwel, Dina Druppel, Jean-Claude Van Wortel en Avo Kaatje
nodigen kinderen en hun vriendjes en familie
uit om grappige, vreemde en vooral lekkere
hapjes te proeven en gekke beweegopdrachten aan te gaan. Zo leren ze al spelend de
voedings- en bewegingsdriehoek kennen:
van wat je best eet en hoe belangrijk water
is, tot hoe je meer beweegt en minder zit.

meer weten over avo kaatje &
compagnie? benieuwd waar je
hen op de kop tikt?
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L e s g e v e n ov e r e e n g e z o n d h e i d s t h e m a?
E a sy p e a sy m e t d e l e e r l i j n e n !
Gezond leven is su-per-belangrijk en we
kunnen er niet vroeg genoeg mee starten.
Daarom zijn scholen de ideale plaatsen om
kinderen gezonde gewoontes aan te leren.
En leerkrachten zijn de ideale personen om
de gezonde boodschap te verkondingen.
Iets waar wij graag en met vol enthousiasme bij helpen, met onze leerlijnen.
Superpraktische hulplijnen
Leerkrachten die les willen geven over een
gezondheidsthema, staan er niet alleen voor.
Van kleuteronderwijs tot secundair: in de
leerlijnen over gezond leven vinden ze massa’s inspiratie om het in de klas te hebben
over thema’s als voeding, bewegen & minder
zitten, verslavende middelen, mondgezondheid en relaties & seksualiteit. De leerlijnen
helpen schoolteams om onderling af te
stemmen welke lessen rond een bepaald
gezondheidsthema in welke vakken of welk
leerjaar aan bod kunnen komen.

Dit is een gezamenlijk initiatief van het Vlaams Instituut
Gezond Leven, Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol
& andere Drugs, Sensoa en Gezonde Mond, in het
kader van Gezonde School.
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Massa’s leerstof, verzameld op één plek
De online leerlijnen zijn betrouwbare en
gebruiksvriendelijke instrumenten en zijn
overzichtelijk, makkelijk én inspirerend.
Op gezondleven.be/leerlijnen kunnen leerkrachten een thema kiezen en op zoek gaan
naar aanbevolen leerinhouden of invalshoeken voor verschillende leeftijdsgroepen.
Ze ontdekken er ook meteen de bijhorende
lesmaterialen en gekoppelde eindtermen.

Schoolvoorbeeld van
gebruiksvriendelijkheid!

9
u i tgelicht
Dacht je dat ons jaar er daarmee op zat? Niet
helemaal en helemaal niet. Hier halen we enkele
zaken naar boven die er nog uitsprongen in 2020.

Om leerkrachten een vliegende
start te geven met de leerlijnen,
maakten we er samen met onze
partners een e-learning over.
Daarin leggen we stap voor stap
uit hoe je met deze welgekomen
hulplijnen aan de slag gaat. Zo
wordt het nóg wat makkelijker.

graag meer info over
de leerlijnen?
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Prioritaire doelgroepen bereiken in
coronatijden: 9 must-do’s

G e zo n d L e v e n
vs . co r o n a

Om de verspreiding van het coronavirus te
stoppen, moeten we ons allemaal aan de
maatregelen houden. Blijf in je kot. Was je
handen. Hou 1,5 meter afstand …
De boodschap is voor iedereen dezelfde,
maar sommige mensen ervaren te veel
drempels om die zomaar toe te passen.
Drie prioritaire doelgroepen in het bijzonder: jongeren, mensen met een migratieachtergrond en mensen in maatschappelijk
kwetsbare situaties. We gaven 9 concrete
tips om ook die mensen te bereiken en te
motiveren tot gedragsverandering.

Dat 2020 niet helemaal liep
zoals gepland, is té zacht
uitgedrukt. Het draaide
gewoon hélemaal anders
uit. Onze jaarplanning kreeg
klappen, werd stevig door
elkaar geschud en ging noodgedwongen hier en daar een
wat andere richting uit.
Maar wij gingen mee.

E-learning rond sensibiliseren over
COVID-19-maatregelen
Niet iedereen volgt de coronamaatregelen
even secuur op. Sommigen lappen de regels
gewoon aan hun laars. Waarom eigenlijk?
Waarom volgt niet iedereen de maatregelen
op die zo nodig zijn in de strijd tegen corona?

Want we zijn gezegend met
fantastische medewerkers
die zich van hun meest flexibele kant lieten zien om de
crisis het hoofd te bieden op
verschillende vlakken. Ons
team gedragsinzichten en
gezondheidsongelijkheid bijvoorbeeld gaf tips en tricks
mee om zoveel mensen te
bereiken en te sensibiliseren
voor het opvolgen van de
coronamaatregelen.
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Onze experten in gedragsinzichten bogen
zich over die vraag en haalden enkele mogelijke redenen aan. Ook gaven ze mee hoe je
verschillende doelgroepen kan sensibiliseren via motiverende boodschappen, acties
en campagnes om de maatregelen tóch te
volgen. En dat deden ze in deze driedelige,
gratis e-learning.

Dat de coronacrisis al heel wat stof deed opwaaien, spreekt voor zich. Stof
tot nadenken ook. En dat stof zorgde ook voor enkele straffe opiniestukken.
Zo ging collega Leen van Brussel dieper in op hoe corona geframed werd
en welke impact dat heeft op hoe mensen met de veiligheidsmaatregelen
omgingen.
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S ta p vo o r s ta p n a a r
m i n d e r g e zo n d h e i ds ongelijkheid
Gezond Leven streeft naar een gezonder Vlaanderen. We willen mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond(er) te leven, en samen met hen en het beleid gezondere
leefomgevingen creëren. Gezondheidsongelijkheid aanpakken loopt daarom als rode
draad doorheen onze hele werking.

op weg naar een
rookvrije samanleving
Gezond Leven is actief lid van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving. We werken mee aan het op de agenda
zetten én houden van belangrijke maatregelen en eisen,
waarvan er twee werden gerealiseerd in 2020.
Totaalverbod op reclame in verkooppunten van tabak

Iedereen heeft recht op gezondheid. Alleen is een gezond
leven voor de ene persoon
veel toegankelijker dan voor
de andere. Hoewel gezondheid een basisrecht is voor ons
allemaal, is de weg ernaartoe
voor velen veel hobbeliger en met
meer drempels bezaaid. Maatschappelijk kwetsbare groepen vallen snel uit de
gezondheidsboot, iets wat we koste wat het
kost willen vermijden.

Gezondheidsongelijkheid verkleinen:
Wat? Hoe? Waarmee?
Wat houdt gezondheidsongelijkheid precies
in? Wie wordt er het hardst door getroffen?
Wat is de rol van sociale determinanten van
gezondheid hierin? Hoe kunnen gezondheidsmodellen ons begrip rond dit alles
verscherpen? En hoe kan gezondheidsbevordering bijdragen tot zowel het in stand
houden van gezondheidsongelijkheid als het
verkleinen ervan?

De antwoorden op deze én heel
wat andere vragen gaven we
mee in onze nieuwe webteksten over gezondheidsongelijkheid. Inclusief handige,
overzichtelijke infographics!
Het geknipte leesvoer voor
gezondheidsbevorderaars die
vaak met mensen in maatschappelijk
kwetsbare situaties werken en willen mee
timmeren aan een betere gezondheid voor
iedereen.
Wie liever luistert dan leest, uitwisselt en verdiept ... kon terecht op
onze vorming empowerend en politiserend werken. Op maat vertaalden we deze nieuwe inhouden naar
de praktijk van verpleegkundigen en
artsen in de huisartspraktijk. Interactief en praktijkgericht ondersteunen we professionals, vrijwilligers
en studenten in hun aanpak..

Sommige vormen van reclame voor tabaksproducten waren
al verboden in kranten- en tabakswinkels, maar veel uitzonderingen bleven mogelijk. Op die manier waren veel winkels
toch nog uithangborden voor roken en sigaretten. Die uitzonderingen zijn nu geschrapt. Vanaf begin januari 2021 geldt
er een totaalverbod op tabaksreclame in alle
verkooppunten.
Deze nieuwe wet zal een grote impact hebben: tabak verdwijnt weer een beetje meer uit het beeld. Het zal moeilijker
worden om jongeren te verleiden om met roken te beginnen.
Roken wordt opnieuw wat minder ‘normaal’ en dat brengt
ons enkele stappen dichter bij die eerste rookvrije
generatie.

Totaalverbod op reclame in verkooppunten van tabak
Een pakje sigaretten zal in 2021 zo’n € 7,5 kosten (vs. € 6,8 in
2020). En ook roltabak wordt duurder: € 11 (vs. € 9,7 in 2020).
De prijsstijging komt er na de beslissing van de Belgische
regering om de accijnzen op tabaksproducten aanzienlijk te
verhogen. Wij juichen de accijnsverhoging heel erg toe, want
ze betekent: gezondheidswinst. En dat is dringend nodig
aangezien tabak nog elk jaar 14.000 mensenlevens eist in ons
land.
Deze prijsstijging is wel nog maar een begin.
Onze beleidsmaskers moeten ook de komende jaren sterk
inzetten op een verdere prijsverhoging.
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w e b data

10
2020
in cijfers
& letters
Een jaar dat kon tellen
Puzzels met 1.000 stukken, de 1,5 meter afstand,
bubbels van 5 en dan weer 10 … Het zijn maar een
paar 2020-cijfers die zullen blijven hangen. Ook
bij Gezond Leven zijn er getallen die we niet snel
zullen of willen vergeten. En die ontdek je hier.
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Zo’n

1.500.000
unieke gebruikers
bezochten onze website in 2020
da's gemiddeld

123.164

unieke bezoekers per maand

763.048

7.949

bezoekjes aan de webpagina
over het berekenen van BMI
(Dat zijn er gemiddeld zo'n
4.100 per dag!)

mensen zeggen ‘Ja, ik wil’ tegen
onze nieuwsbrief Het is ook de
moeite! Mocht je nog niet
meelezen: dit is de weg.

Zo’n 23,8 miljoen keer
gaf Google onze website weer in de resultatenpagina’s bij
zoekopdrachten & ongeveer 6% (+- 1.375.000) van de surfers klikte
effectief door naar gezondleven.be!

67

sociale media
Ons sociaal leven lag in de knoop in 2020.
Gelukkig konden we ons uitleven op sociale media!

6.571
volgers op Instagram
2.225 meer dan in 2019!

145

berichten in 2020

190

stories in 2020

40.088

fans op Facebook
6.455 kwamen erbij in 2020!

130

hier
sloeg
onze
rekenm ac h i n e
t i lt

keer getagd

224

#
keer de kinderen
van collega’s mee op
Teams-vergadering
kwamen

#
keer we onze wandelschoenen in beweging
brachten

nieuwe volgers in 2020

2.294

#
leuke (lunch)gesprekken en treinbabbels we
moesten missen onder collega’s

volgers in het totaal

5.245

volgers op Linkedin
waarvan bijna de helft (2.132)
ons vervoegde in 2020!
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229

tweets verstuurd

#
keer de microfoon van
iemand ongewenst bleef
aanstaan tijdens een
Teams-meeting

#
keer de microfoon van
iemand ongewenst gedempt bleef tijdens een
Teams-meeting
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o r g a n i s at i e

middelen

6

nieuwe
medewerkers
2020 was een sleuteljaar voor Gezond Leven, want enkele
projecten en beheersovereenkomsten met de Vlaamse overheid liepen af. Hierdoor moesten 19 fantastische collega’s ons
verlaten, waaronder enkele die ons al lang op ons pad
vergezelden. Hen grenzeloos bedanken op een voor corona
aanvaardbare manier was een uitdaging. Knuffelen kon alvast
niet. Maar we maakten er het beste van. We gingen wandelen
en maakten voor elk een grappig herinneringskrantje met
hun Gezond Leven-hoogtepunten. Dat we hen missen, staat
vast.

6x

babygeluk!
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77,02 %

subsidies
beheersovereenkomsten
€ 4.448.767,94

0,74 %

recuperatie
(personeelskosten en andere)
€ 42.509,95

19,61 %

projecten
€ 1.132.565,77

0,34 %

eigen inkomsten
€ 19.629,68

2,27 %

Sociale Maribel en VIA-middelen
€ 131.298,11

0,03 %

andere inkomsten
€ 1.465,94

totaal: € 5.776.237,39
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o n s ja a r
va n
a tot z

c

a

alcoholgel
Ook wij ontsnapten er niet
aan: we hebben ons veel in
de handen gewreven.
Niet figuurlijk maar letterlijk.
(Spijtig genoeg.)

b

burpees
Als de dames te veel ‘zagen’
in de boksles, legt coach Junior Bauwens hen ‘burpees’
op. Volgens Bauwens is deze
alternatieve straf perfect om
hen ‘te doen zwijgen’. Junior
Bauwens vertelde voor onze
camera wat veerkracht voor
hem betekent.
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l

Een heel jaar van begin tot eind in een
verslag bundelen: het blijft een uitdaging. Maar van uitdagingen houden we.
En van letters ook. Daarom hier nog een
abc’tje van 2020, niet altijd even serieus.

lockdown

h

hart onder de riem

checkjezelf.be

f

Flo Windey

Mondmasker mee, handen
ontsmet, voldoende afstand
… We moesten zoveel checken in 2020 dat we onszelf
zouden vergeten. Daarom
onze oproep om – in het
kader van minister Bekes
Zorgen voor morgen-plan –
zeker jezelf te checken op
checkjezelf.be.

Een van de 5 influencers die
het belang van een goede
mentale gezondheid mee
onderstreepte op Instagram.
En daarvoor maakte ze de
link met ons interactieve
platform NokNok.

Wie had er geen nood aan
in 2020? De procesbegeleiders die helemaal klaar
waren om preventief aan de
slag te gaan in woonzorgcentra, zeker wel. Om hen een
hart onder de riem te steken,
maakten we een kaartje.

Diabetes Liga

E

Elke stap télt
Onze bewegingsdriehoek
promoot deze boodschap
al sinds 2017. En sinds 2020
doet ook de Wereldgezondheidsorganisatie dat.

J
Jean-Claude van Wortel
De stoerste der
Lekkerbekjes. Afgetraind,
vrouwenmagneet, ziet la vie
en orange. Valt in de smaak
bij Dina Druppel.

d

Een van de nieuwe Zeker
Gezond-partners die erbij
kwam in 2020. En of dat in
de smaak valt!

Behoeft geen uitleg. Behoeft
wél: ideetjes om er de
schwung in te houden, heerlijke kookinspiratie en tips
om er cool bij te blijven.

G
Gorilla

… koala, zebra of honingbij:
welk dier ben jij? In onze
beestige beweegtest ontdek
je welk dier in je schuilt. In
maar 10 vragen kom je meer
te weten over jouw dagelijkse zitgedrag.

i

intermittent fasting
Populair dieet waarbij het
gaat om wanneer je eet en
niet om wat je eet. Wie dit
dieet volgt, wisselt periodes
van vasten af met periodes
van eten. Wij lijstten er de
kenmerken én aandachtspunten van op. Dat deden
we ook voor een heleboel
andere populaire diëten.

k
kot

The place to be zeker in
2020? Veelal tegen wil en
dank. Om het voor iedereen
zo aangenaam mogelijk te
houden, gaven we tips om
de lucht daar gezond en fris
te houden. De 4 vuistregels
voor een gezond binnenmilieu.

M

mondmaskers
Niet weg te denken uit 2020,
ook niet uit onze werking.
Wij bogen ons alvast over de
vraag waarom we dat masker (niet) dragen met onze
bril van gedragsinzichten op.

n
NICE

Een van de partners van
Zeker Gezond die er van bij
het prille begin bij waren.
Heel wat lekkere kookinspiratie gegarandeerd!
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X

S
o

oranje bol
De rode bol krijgt gezelschap, nu onze geluksdriehoek er is. De oranje bol
staat voor de tegenslagen
die we allemaal wel kennen.
Hij kan je uit balans brengen,
maar dat is niet erg: je moet
en kan je niet altijd happy
voelen. Soms is de bol groter,
soms is hij heel klein. Hij is er
altijd, want er is steeds wel
iets dat je uit balans brengt.
En dat is oké.

q

quarantraining
Om niet bij de coronapakken
te blijven zitten, lanceerden
we intern wekelijkse beweegmomentjes. Collega Dempsey nam het voortouw en
trakteerde elke donderdag
met een ochtendlijke ‘rek- en
streksessie’ voor zij die daar
zin in hadden (en het waren
er veel).

p

Geen onbelangrijke! Zeker
als je thuiswerkt heb je snel
de neiging om die te vergeten. Ons advies: ontspan regelmatig en stem je rustmomenten af met je omgeving.
Ga bijvoorbeeld fietsen of
wandelen.
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swopper
Neen dit is niet de wopper
van die bekende burgertent
met een misplaatste s ervoor,
wél de prijs van Health2Work
die winnaar Klaas van Erp
in de wacht sleepte met zijn
wisselgewerk.

R
regenboogboterham
Een van de twee Gezond
Leven-broodjes waar je gegarandeerd je tanden in wilt
zetten. Kleurrijk, gezond én
bijzonder smaakvol: wat wil
je meer op je bord?

u
USP

T

pauzeknop

Xavier

teams
Digitaal werd het nieuwe
normaal in 2020. Vergaderingen, (alcoholvrije) e-peritiefjes, lunches: we deden
het allemaal op afstand, met
Microsoft Teams.

Toen onze beheersovereenkomsten afliepen, deden we
een grondige zelfevaluatie.
Zo konden we zien waar het
goed zat maar ook: waar het
beter kan. We legden onze
werkpunten bloot en creëerden interne verbetergroepen om die aan te pakken.
Uit de evaluatie kwam o.a. de
nood aan een USP of
unique selling proposition.
We wilden duidelijk op
papier zetten waarin Gezond
Leven zich onderscheidt.
En dat hebben we intussen
gedaan. Dit is onze USP:
Het expertisecentrum inzake
preventie, bevordering van
een gezonde leefstijl en
gezonde omgeving;
Met bijzondere aandacht
voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties en
gezondheidsongelijkheid.
We verbinden én versterken
iedereen om samen de complexe gezondheidsuitdagingen van vandaag en morgen
aan te pakken.

v

volkoren
In het jaar van de gezonde
(brood)lunch gooiden we het
helemaal over een volkoren
boeg. En daar hebben we
goede redenen voor! Want
als je witte pasta, rijst en wit
brood vervangt door een volkoren variant heb je langer
een verzadigd gevoel. Maar
je zal je ook fitter voelen en
minder trek hebben in zoet.
Overtuigd? Wij zeggen alvast: volkoren for president!

W

wandelvergadering
Je strekt de benen, bent
productief en schept tegelijkertijd een fris luchtje … Met
een wandelvergadering sla
je meerdere vliegen in één
klap. Daarom maakten we er
in 2020 een gewoonte van
onder collega’s. Wisselwerken in de praktijk!

Onze immer enthousiaste
vrijwilliger … Die we véél minder hebben gezien in 2020
dan ‘normaal’. Aangezien ons
kantoor op slot moest, zagen
we ook Xavier veel minder.
We kijken er alvast naar uit
dat hij gewoon weer bij ons
kan binnenspringen.

y

yoghurtijsjes
Freeze! Wie elk ijsje over
de ongezonde kam scheert,
heeft het mis. Want gezonde
ijsjes, die bestaan ook. Onze
receptenapp Zeker Gezond
geeft je het ijswater in de
mond.

Z

zelfvertrouwen
Als stand-upcomedian moet
je het mét hopen hebben.
Maar dat was lang niet zo
voor Serine Ayari. Hoewel ze
vandaag zorgeloos het podium en het publiek inpalmt
met haar hilarische monologen, kampte ze járen met een
gebrek aan zelfvertrouwen.
Dat vertelde ze ons in het
kader van onze geluksdriehoek.
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hoeveel moet je bewegen?
vanaf wanneer zit je te veel?

wo r d t
v e r vo l g d
Een voorproefje
van 2021
Ons preventiewerk is nooit
af. Met 2020 achter de kiezen, kijken we al (voor)uit
naar wat volgt. Om al een
tipje van de sluier te lichten,
lopen we hier al even vooruit op de feiten.

Gezond Leven geeft er een duidelijk en helder antwoord op. Want in 2021 brengen we
onze nieuwe gezondheidsaanbevelingen
uit voor beweging en stilzitten, op basis van
de nieuwe WHO-aanbevelingen.
Van baby’s tot ouderen: op bewegen staat
geen leeftijd. Maar een kleuter heeft uiteraard heel andere beweegnoden dan zijn of
haar oma of opa. Daarom geven we tips en
advies over bewegen en stilzitten volgens
leeftijd, inclusief voor mensen met een
beperking. Daarnaast geven we concrete
beweegaanbevelingen voor aanstaande en
kersverse mama’s, en voor mensen met een
chronische ziekte.

rookvrije start,
het beste debuut!
Dat roken en zwangerschap geen goede
match zijn, spreekt voor zich. Toekomstige
mama’s die roken tijdens hun zwangerschap, hebben een hoger risico op een
miskraam, vroeggeboorte, een te licht
baby’tje … Vrouwen met een kinderwens
stoppen best met roken vóór ze zwanger
worden. En ook partners die roken stoppen
best om te vermijden dat de vrouw of baby
passief meerookt.
De sigaret afzweren: dat is voor geen enkele
roker evident. Ook niet voor bijna-mama’s.
Wij bieden daarbij graag een helpende hand
met het project ‘Rookvrije start’. Hiermee
willen we zorgprofessionals die met (rokende) zwangere vrouwen in contact komen
helpen om aanstaande ouders te motiveren
voor een rookstop en om na de zwangerschap rookvrij te blijven. We ontwikkelen
daarvoor verschillende materialen, zowel
voor intermediairs als voor het eindpubliek.
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eten voor je eigen gezondheid én voor die van de planeet
Onze voedingsdriehoek vertelt je in 1-2-3
hoe een gezond en milieuverantwoord
voedingspatroon eruitziet. En vanaf 2021
zullen onze aanbevelingen bij de driehoek duidelijker het gezondheids- én
milieuaspect integreren, alles op basis van
wetenschappelijke onderbouwing.
De milieu-impact van voeding houdt ons al
een tijdje bezig. Zo hadden we er al oog voor
bij de laatste herziening van de voedingsdriehoek in 2017, maar toen werkten we dat
nog niet even grondig uit als voor het aspect
gezondheid. Tot nu. Vandaag zijn we volop
bezig met een nieuw, uitgebreid onderbouwingsrapport voor de milieuaspecten van
voedingspatronen. Daarvoor bundelen we
onze krachten met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Gezondheid en milieu: onlosmakelijk
verbonden
Op basis van het onderbouwingsrapport herzien we de aanbevelingen bij de voedingsdriehoek en zorgen we voor een volledige
integratie van gezondheid en milieu. Gezondheid en milieu kunnen vandaag namelijk niet
meer los van elkaar gezien worden, ze gaan
echt hand in hand. Gezond én milieuverantwoord eten: vanaf 2021 zegt onze voedingsdriehoek nog duidelijker hoe de vork in de
steel zit. En dat doen we o.a. met:
• een uitgebreid onderbouwingsdocument
over voeding en milieu
• concrete aanbevelingen
• nieuwe infographics

rookvrije ziekenhuizen,
onze zorg
Ons team Tabak werkt hard aan een fantastisch project. Eentje dat zorginstellingen
rookvrij wil en zal maken. Want geef toe:
mensen zien roken voor de deur van een
plaats die er is om mensen te genezen, dat
klopt niet helemaal.

85% van de Belgen wil rookvrije ziekenhuizen. Wij tonen de weg daarnaartoe. Met ons
project Rookvrije zorg geven we – samen
met partners VRGT, Stichting tegen kanker
en Kom op tegen Kanker en Generatie Rookvrij – ziekenhuizen de nodige handvatten om
rookvrij te worden en om een structureel
rookbeleid uit te stippelen. Hoe we dat
precies doen? Met een gloednieuwe webstek
waarop elke geïnteresseerde zorginstelling
het stappenplan terugvindt en een inspiratiegids met ondersteuningsmaterialen. Ook
komen de animatiefilmpjes online die te zien
zullen zijn in de wachtzalen van ziekenhuizen.
In 2021 ontdek je er álles over!
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