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Beste lezer,

2017 was het jaar van de grote stappen. Het VIGeZ maakte plaats voor het Vlaams 
Instituut Gezond Leven. De nieuwe naam betekende ook een nieuwe koers. 

Naast gezondheidsprofessionals en beleidsmakers richten we ons voortaan ook op 
een breed publiek, want de laatste jaren heeft de Vlaming een steeds grotere 
interesse in gezond leven. Maar samen met deze interesse neemt bij de bevolking 
ook de verwarring toe: wat is nu écht gezond en wat niet? Wat helpt om gezond te 
leven en hoe hou je dat vol? 

Gezond Leven wil op die vragen een duidelijk antwoord bieden. We merken dat 
er nood is aan een organisatie die op een onafhankelijke, heldere en betrouwbare 
manier duidelijkheid schept in de chaos van aanbevelingen die ‘gezond leven’ 
promoten.

We spelen in op deze vraag, niet enkel door de mogelijkheden om gezonder te 
leven op een rijtje te zetten, we geven vooral ook mee hoe je dat kan doen. 
Op een toegankelijke manier, haalbaar voor het dagelijks leven. 
De meest opvallende vertaling hiervan vorig jaar was ongetwijfeld de nieuwe 
voedings- en bewegingsdriehoek.

Maar in 2017 gebeurde er nog zoveel meer. Lees er alles over in het jaarverslag 2017. 
Laat je leiden door de Gezond Leven tips en kijk welke projecten er opborrelen uit 
onze kookpot. 

Want o jawel, wij komen onder stoom…

Marc Morris, voorzitter
Linda De Boeck, directeur

VOORWOORD



Kies haalbare doelen

Stel niet één groot doel, maar kies haalbare en 
meerdere kleine doelen. Als je plots extreem gaat 
sporten of alle ongezonde snacks bant, wordt het 
moeilijker om de gewoonte in te passen in je leven. 
Denk aan kleinere doelen zoals gezond ontbijten, 
met de fiets boodschappen doen of meer water 
drinken. Het zal je helpen om vol te houden. 
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1. Kies haalbare doelen

Voedings- en bewegingsdriehoek

projecten

Er werd lang naar uitgekeken. Hoe zou 
de opvolger van de actieve voedings-
driehoek eruitzien? De driehoek staat 
letterlijk op zijn kop en kreeg er een 
kompaan bij, de bewegingsdriehoek.
 
In de nieuwe voedingsdriehoek ligt 
de focus op plantaardige en weinig of 
niet-bewerkte voeding zoals groenten, 
fruit, volle granen, peulvruchten en no-
ten. Daarnaast kreeg sedentair gedrag 
een volwaardige plaats in de bewegings-
driehoek. De nieuwe driehoeken richten 
zich naar een breed publiek, niet meer 
enkel naar gezondheidsprofessionals. 
Bijhorende materialen maken het mak-
kelijk om de richtlijnen toe te passen in 
de praktijk.

Voor deze vernieuwing consulteerde 
Gezond Leven naast een groep van 
experts gezonde voeding, beweging en 
sedentair gedrag ook experts gedrags-
verandering en communicatie. 
De voedings- en bewegingsdriehoek 
werden uitgebreid getest bij een panel 
van 300 Vlamingen, in dat panel zaten 
verschillende doelgroepen zoals jonge-
ren, ouderen, volwassenen met en zonder 
kinderen en kwetsbare groepen. Uniek in 
de wereld van voedings- en bewegings-
modellen.

https://www.gezondleven.be/nieuws/opvolger-actieve-voedingsdriehoek-letterlijk-op-zijn-kop
https://www.gezondleven.be/nieuws/opvolger-actieve-voedingsdriehoek-letterlijk-op-zijn-kop
https://www.gezondleven.be/nieuws/opvolger-actieve-voedingsdriehoek-letterlijk-op-zijn-kop


1. Kies haalbare doelen

Hoe stel je een evenwichtige 
maaltijd op school samen? De 
antwoorden staan in de nieuwe 
gids met richtlijnen voor even-
wichtige schoolmaaltijden. 
 
Slechts de helft van de secundaire 
scholen biedt dagelijks een vol-
waardige groenteportie aan. Daar-
naast staat vet vlees - lees worst, 
ribbetjes, spek - in ruim 4 op 10 
scholen (basis en secundair) 2 tot 
3 keer per week op het menu. 

Gezond Leven ontwikkelde deze 
gids om scholen te ondersteunen 
in hun beleid rond schoolmaaltij-
den, met als basis de methodiek 
Gezonde School. 
De richtlijnen helpen ook om ou-
ders, leerlingen en het personeel 
te betrekken bij het maaltijdge-
beuren. Ze kwamen tot stand na 
uitgebreid overleg met de voe-
dingssector en sluiten naadloos 
aan bij de nieuwe voedingsdrie-
hoek.

Gids voor evenwichtige 
schoolmaaltijden

© Fotolia

http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/gids-richtlijnen-voor-vlaamse-scholen-over-schoolmaaltijden
http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/gids-richtlijnen-voor-vlaamse-scholen-over-schoolmaaltijden


Maak je doel concreet
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Probeer je in te beelden hoe je je doel wilt berei-
ken door op voorhand na te denken over wat, waar, 
wanneer en met wie. Denk ook al eens na over 
mogelijke obstakels en hoe je ze kan verhelpen. 
Wat als je van plan was om te gaan joggen, en het 
regent? Schrijf je doel ergens op of kies een foto die 
je doel voorstelt. Het zal je eraan herinneren waar-
om je het doet. Dat motiveert!



2. Maak je doel concreet

projecten

Gezondheidstestjes mét advies 

Hoeveel groenten en fruit eet je? Drink je 
voldoende water? En hoe zit het met je be-
weging (of stilzitten)? Wie de nieuwe gezond-
heidstestjes invult, krijgt meteen advies. Bij de 
testjes voor groenten, fruit en water kan je je 
vooruitgang opvolgen. Tips moedigen je aan 
om zelf een persoonlijk en haalbaar plan op te 
stellen waarin je specifiek omschrijft wat je wilt 
doen (5 dagen per week 1 stuk fruit eten), wan-
neer (als tussendoortje in de namiddag), waar 
(op het werk) en vanaf wanneer (01/03/2018). 
De tool kwam tot stand in samenwerking met 
UGent én is effectief om mensen te ondersteu-
nen bij gedragsverandering.

© Fotolia

https://mijn.gezondleven.be
https://mijn.gezondleven.be


2. Maak je doel concreet

Bedrijfscoaches voor 
een gezonde werkvloer 

Ondernemingen kunnen sinds 
eind vorig jaar beroep doen op 
coaches die hen begeleiden bij 
een preventief gezondheidsbe-
leid op de werkvloer. 

Minister Vandeurzen maakte 2,8 
miljoen euro vrij om onderne-
mingen te begeleiden bij een 
preventief gezondheidsbeleid op 
de werkvloer onder begeleiding 
van speciaal daarvoor opgeleide 
coaches. Het gaat om thema’s als 
gezonde voeding, beweging, lang 
stilzitten, mentaal welbevinden, 
alcohol en roken. Ondernemingen 
kunnen voor de coaching een ge-
deeltelijke terugbetaling krijgen. 
De terugbetaling is vooral gericht 
op ondernemingen die nog geen 
of weinig initiatieven nemen 

Vergadering gepland?
Check de box ‘Gezond 
vergaderen’!

supertip

© Marius Ciocirlan • Unsplash

in het kader van gezondheid, klei-
ne ondernemingen en zeker ook 
ondernemingen die een groot aan-
tal kortgeschoolden tewerkstellen. 
Gezond Leven doet dit samen met 
projectpartners Voka en Verso 
en met medewerking van andere 
geëngageerde werkgevers- en 
werknemersorganisaties, en 
partnerorganisaties.

http://www.gezondwerken.be/gezond-vergaderen
https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-op-de-werkvloer
https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-op-de-werkvloer


Doe het samen met anderen
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Praat met anderen over je gezonde doelen en geef 
updates over je weg ernaartoe. Deel bijvoorbeeld 
foto’s van je activiteiten met anderen. Een foto van 
een pakje sigaretten dat je kapot hebt geknipt of
van een moment rust dat je jezelf gunt om je be-
ter in je vel te voelen. Door je doel met anderen te 
delen of samen te realiseren, zal je voelen dat je er 
niet alleen voor staat.  



projecten

10.000 stappen in nieuw 
jasje

Bovendien kan je online vrienden 
maken en volgen. Of waarom niet 
de uitdaging aangaan in groep of 
stappen tegen andere groepen? 
Daarnaast kan je op de website 
ook info vinden over 10.000 stap-
pen, stappentellers en toegankelij-
ke beweegtips. Met de gelijknami-
ge app wordt het nog makkelijker 
om je stappen bij te houden, hij 
synchroniseert je stappen automa-
tisch zodat je ze niet meer hand-
matig moet ingeven. Hou ons maar 
eens tegen!

In 2017 werd er ook hard gewerkt 
aan de vernieuwing van 10.000 
stappen. De vernieuwde website 
met gratis registratietool is er 
voor iedereen. Mét ook nog eens 
een handige app.

De website van 10.000 stappen 
richt zich tot alle Vlamingen. Het 
belangrijkste deel van de website 
is de stappenregistratietool. Dit 
online dagboek motiveert om 
meer te bewegen door dagelijks 
je aantal gezette stappen te regis-
treren en persoonlijke doelen te 
stellen. Je eigen profiel en vooruit-
gang kan je opvolgen met grafie-
ken, badges en motivatiemails. 

Meer info op 10000stappen.be

facebook.com/gezondlevenVL

#10000stappen
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Zet 10.000 stappen per dag* 
voor een betere gezondheid.

Elke stap telt

*8.000 voor 65+’ers

2018-03-06_ 10kstappen_affiche.indd   1 9/03/18   10:14

3. Doe het samen met anderen

https://10000stappen.gezondleven.be
https://10000stappen.gezondleven.be


Trap het af met je stappenclash!

Groepen tegen elkaar laten strijden in stap-
penclashes. In 2017 werden de wandelschoe-
nen stevig opgeblonken! 

Er was de stadionactie ‘Trap het af!’. In een 
heuse stappenclash daagden voetbalclubs 
Waasland-Beveren en Sporting Lokeren al hun 
supporters uit om zoveel mogelijk stappen te 
zetten. ‘No steps no glory’ was dan weer een 
stappenclash tussen verschillende bedrijven. 
De organisatie was in handen van de Vlaamse 
Logo’s. Naast de Logo’s konden we hier ook re-
kenen op de Externe Diensten voor Preventie 
en Bescherming op het Werk Mensura, IDEWE 
en Provikmo. 

3. Doe het samen met anderen

© Don Ross • Unsplash

https://www.gezondleven.be/projecten/10-000-stappen
https://www.gezondleven.be/projecten/10-000-stappen


Gezond Ouder Worden doet aan 
co-creatie

Ouderen willen zo lang mogelijk gezond thuis 
blijven wonen. Gezond Leven onderzocht in 
2017 wat hier precies voor nodig is en werkt 
verder aan een integrale aanpak ‘Gezond 
Ouder Worden’.

Samen met de ouderen en het werkveld leg-
den we een mooi traject af. We ondervonden 
wat er nu echt toe doet bij ouderen om gezond 
te blijven, en we zochten naar oplossingen. 
Met de resultaten uit dit traject wil Gezond 
Leven lokale besturen en professionals die 
werken naar en mét ouderen inspireren en 
motiveren om ze te ondersteunen om gezond 
thuis te blijven wonen. 
Deze co-creatie mondde uit in onder meer de 
tool ‘Op gezondheid staat geen leeftijd’. 
Hiermee kunnen professionals nog meer inspe-
len op noden van ouderen. Voor de begelei-
ding konden we rekenen op het enthousiasme 
en vakmanschap van Twisted Studio.

favorieten 
kiezen

snelle ideeën 
in duo’s

ideeën uitwerken + 
voorstellen

3. Doe het samen met anderen

© Twisted Studio

https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-ouder-worden
https://www.gezondleven.be/projecten/gezond-ouder-worden


3. Doe het samen met anderen

Educatief pakket Woogie Boogie 
Gezond Leven lanceerde in 2016 in samen-
werking met Disney Benelux de Woogie 
Boogie bewegingstussendoortjes. Na het suc-
ces hiervan was er in 2017 het Woogie Boogie 
educatief pakket. 

Het Woogie Boogie educatief pakket daagt 
leerkrachten kleuteronderwijs uit om de klas 
zo in te richten dat kleuters vanzelf meer 
rechtstaan en bewegen. Daarnaast is er de 
uitdaging om het lang stilzitten (ook voor de 
computer en tv) te onderbreken met bewe-
gingstussendoortjes, leerinhouden op een 
actieve, niet-zittende manier aan te brengen en 
het zitten op de speelplaats aan te pakken.

Vijf actiefiches en een stappenplan begelei-
den de kleuterleerkrachten om die doelen te 
bereiken. Vertelplaten en andere ondersteu-
nende materialen doen er nog een leuk schep-
je bovenop. De acties kunnen het begin óf het 
vervolg zijn van een kwaliteitsvol en duurzaam 
beleid rond gezondheid op school.

https://www.gezondleven.be/nieuws/gaat-jouw-klas-ook-aan-de-slag-met-woogie-boogie
https://www.gezondleven.be/nieuws/gaat-jouw-klas-ook-aan-de-slag-met-woogie-boogie


4
Maak het jezelf gemakkelijk

Zorg ervoor dat het gemakkelijk wordt om gezon-
de keuzes te maken. Pas je omgeving aan zodat de 
gezonde keuze de meest eenvoudige keuze is. 
Stimuleer jezelf door gezonde opties binnen 
handbereik te voorzien. Wat dacht je van je wan-
delschoenen aan de voordeur zetten of lekkere 
groenten mee naar het werk als gezond vieruurtje?



projecten

Oog voor Gezonde Publieke Ruimte
Gezondheidsbevordering is niet enkel een 
kwestie van sensibiliseren en regelgeving. 
Ook werken aan de omgeving heeft een gro-
te invloed.  Daarom zet Gezond Leven in op 
het project Gezonde Publieke Ruimte. 

Vinden mensen gemakkelijk openbaar vervoer, 
winkels en andere dienstverlening in hun om-
geving? Hoe ga je met je buurt aan de slag om 
die gezonder te maken? Gezond Leven ontwik-
kelde een ondersteuningsaanbod voor lokale 
besturen en verenigingen. De VRP, VVSG, 
Infopunt Publieke Ruimte, Ruimte Vlaanderen, 
de Logo’s en het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid zijn actief betrokken in de stuur-
groep van het project. In het najaar van 2018 
kan je voor tools en tips terecht op de website 
van Gezond Leven.

4. Maak het jezelf gemakkelijk

© Daria Shevtsova  • Pexels

https://www.gezondleven.be/projecten/gezonde-publieke-ruimte
https://www.gezondleven.be/projecten/gezonde-publieke-ruimte


Rookvrije stadions
En om clubs duidelijk te maken dat 
het mogelijk is om te kiezen voor 
een rookvrij stadion.

Gelijktijdig was Gezond Leven 
volop in touw met de handleiding 
‘Rookvrije Stadions’. Deze hand-
leiding wil sportclubs, stadions en 
bestuursorganen helpen bij de 
ontwikkeling en uitvoering van een 
sterk tabaksbeleid in het stadi-
on. Om zo stadionbezoekers en 
niet-rokers te beschermen tegen 
de grote gezondheidsrisico’s van 
meeroken of passief roken, en 
tegelijk laten zien dat tabak geen 
‘gewoon’ product is. Iets om naar 
uit te kijken, de handleiding. Hou 
ons in de gaten!

In 2017 werkte Gezond Leven 
hard aan de handleiding ‘Rook-
vrije Stadions’. Enkele voetbal-
wedstrijden vonden vorig jaar 
alvast plaats in een stadion 
zonder sigarettenrook. 

In het najaar van 2017 vonden wed-
strijden van de play-offs in de Ju-
piler Pro League en de play-downs 
in de Proximus League plaats in 
rookvrije stadions. Zowel in de 
tribunes als in de overdekte zones. 
Voetbalclubs moedigden hun sup-
porters aan om er geen sigaren, 
sigaretten of e-sigaretten te roken. 
Pro League zette de sensibilise-
ringsactie op in samenwerking met 
Kom op tegen Kanker, de Stichting 
tegen Kanker en Gezond Leven 
om de aandacht te vestigen op de 
schadelijke gevolgen van roken en 
meeroken. 

4. Maak het jezelf gemakkelijk

© Thomas Serer • Unsplash

https://www.gezondleven.be/nieuws/rookvrije-stadions-in-play-offs-en-play-down-van-pro-league
https://www.gezondleven.be/nieuws/rookvrije-stadions-in-play-offs-en-play-down-van-pro-league


Nudging of het subtiele 
duwtje in de rug

In 2017 maakte Gezond Leven de 
technieken van nudging concreet 
voor gezondheidsbevordering. 
Nudges zijn subtiele duwtjes die 
door kleine aanpassingen in de 
omgeving ons gedrag richting 
gezonde keuzes kunnen sturen. 

Veel van onze dagelijkse gezond-
heidsgedragingen zijn niet altijd 
een gevolg van rationeel welover-
wogen keuzes, maar ontstaan 
eerder uit gedragingen die ‘auto-
matisch’ zijn. Nudges spelen in op 
onze automatismen door gebruik 
te maken van inzichten hoe men-
sen keuzes maken of zich gedra-
gen. Het zijn ‘subtiele duwtjes’ die 
de gezonde keuze bijvoorbeeld 
gemakkelijker of aantrekkelijker 
maken. Denk aan een voedings-
middel dat op ooghoogte staat 
in de winkel. Gezond Leven trekt 
volop de kaart van nudging als 
techniek om gezondheidsgedrag 
te beïnvloeden. 

Om een nudge te ontwikkelen 
is het belangrijk om een aantal 
criteria af te toetsen. Daarom ont-
wierpen we een flowchart die je 
hierbij kan helpen. In 2017 brach-
ten we dit ook al in de praktijk met 
vervangboodschappen om thuis 
gezonde voeding ‘in het zicht’ te 
zetten, een gids om het gezonde 
aanbod in schoolrefters te pro-
moten en voetstickers om in alle 
hoeken en kanten van de werkplek 
mensen aan te sporen voldoende 
te stappen. 

4. Maak het jezelf gemakkelijk

Benieuwd hoe kleine aan-
passingen je leven kunnen 
veranderen? Voor voeding en 
beweging!  

supertip

© Eline Cornelissen

https://www.gezondleven.be/files/gezondheidsbevordering/flowchart-nudging.pdf
https://www.gezondleven.be/files/voeding/Gezond-Leven-infograph-Kleine-aanpassingen-met-groot-effect.pdf
https://www.gezondleven.be/files/beweging/vervangboodschappen-beweging.pdf
https://www.gezondleven.be/themas/gezondheidsbevordering/nudges
https://www.gezondleven.be/themas/gezondheidsbevordering/nudges


Waardeer de kleine 
stapjes vooruit
Focus op het positieve! Ook al zie je maar een klei-
ne verandering, alles telt. Een halfuur joggen lukt 
misschien nog niet goed, maar de heuvel fiets je al 
een pak vlotter op. Het kan helpen om terug te kij-
ken op de vooruitgang die je al gemaakt hebt. Elk 
klein stapje is een succes en verdient aandacht. 
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5. Waardeer de kleine stapjes vooruit

projecten

Leerlijn gezonde voeding

Een les op school over gezonde voeding 
juichen wij altijd toe. Omdat een eenmalige 
les over een gezondheidsthema weinig effect 
heeft, ontwierp Gezond Leven de leerlijn 
voeding.

De leerlijn voeding is een praktisch instrument 
dat schoolteams ondersteunt bij het invullen 
en afstemmen van hun gezondheidseducatie 
rond voeding. Leraren kunnen er beroep op 
doen om lesinhouden en lesmateriaal te se-
lecteren en controleren, om onderling af te 
stemmen welke leerinhouden over voeding 
wanneer en in welke vakken aan bod kunnen 
komen. De directie en de werkgroep gezond-
heid kunnen de leerlijn gebruiken als er bij-
voorbeeld een projectweek of een actie rond 
gezonde voeding op school wordt uitgewerkt. 
Van kleuterklas tot ‘secundair’!

© Dbreen • Pixabay

http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/leerlijn-voeding
http://www.gezondeschool.be/acties/actielijst/leerlijn-voeding


5. Waardeer de kleine stapjes vooruit

‘Elke stap telt’ als nieuwe 
gezondheidsaanbeveling

Gezond Leven actualiseerde 
in 2017 de aanbevelingen voor 
beweging en lang stilzitten. Met 
meer aandacht voor geleidelij-
ke vooruitgang op eigen maat. 
De aanpassingen gebeurden in 
samenwerking met de Vlaam-
se expertengroep, met onder 
meer bewegingsexperts van alle 
Vlaamse universiteiten.

Voor het eerst benadrukken de 
aanbevelingen dat ‘elke stap voor-
uit’ al een overwinning is voor de 
gezondheid. Hetzelfde geldt voor 
te lang en ononderbroken stilzit-
ten: het is een gezonde gewoonte 
om elke dag lang stilzitten meer 
af te wisselen met staan en bewe-
gen. Een tweede nieuwigheid is 
de aanbeveling voor licht intensief 
bewegen: het grootste deel van 
de dag beweeg je het best licht 
intensief, door bijvoorbeeld meer 
te stappen tijdens je dag. 

Om daarnaast ook matig intensief 
te bewegen krijgen volwassenen 
nu meer keuze: ze kunnen ervoor 
kiezen om deze beweging te sprei-
den in de week én te combineren 
met hoog intensief bewegen. Zo 
wordt gezond leven haalbaarder 
voor een grotere groep. Voor 
kwetsbare groepen staat door de 
leefomstandigheden een gezonde 
leefstijl niet altijd bovenaan het 
lijstje. Positieve ervaringen bele-
ven met ‘kleine stappen’ vooruit is 
een aanpak die motiveert.

supertip
Wil je weten of jij veel zit? 
Doe de Zittest! Of op zoek 
naar tips om minder te zitten? 
Surf dan naar Start to Stand. 
 © Neko Tai • Unsplash

http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ikziejewelzitten
http://www.starttostand.be/nld/pages/homepage
https://www.gezondleven.be/nieuws/nieuwe-vlaamse-gezondheidsaanbevelingen-sedentair-gedrag-en-lichaamsbeweging
https://www.gezondleven.be/nieuws/nieuwe-vlaamse-gezondheidsaanbevelingen-sedentair-gedrag-en-lichaamsbeweging


Blijf volhouden als het 
eens misgaat
Het is oké om eens te falen. Laat je niet van je stuk 
brengen als je even in een ongezonde gewoonte 
hervalt en probeer vooruit te kijken. Vergeet vooral 
niet wat je wel al hebt verwezenlijkt. 

6



projecten

6. Blijf volhouden als het eens misgaat

Bewegen Op Verwijzing 

Wie nood heeft om meer te bewegen in zijn 
dagelijks leven kan beroep op een Bewegen 
Op Verwijzing-coach. In 2017 kregen 32 nieu-
we kleinstedelijke zorgregio’s een goedkeu-
ring. 

Bij Bewegen Op Verwijzing verwijst de huisarts 
de patiënt door naar een coach in de buurt 
tegen een erg lage prijs. De coach stelt samen 
met de patiënt een gepast beweegplan op. 
Resultaat? Een actiever leven en beter in je 
vel. Met de nieuwe kleinstedelijke zorgregio’s 
stond de teller eind 2017 op 39! 

Alle kleinstedelijke Zorgregio’s krijgen onder-
steuning van de Logo’s, daarnaast kunnen ze 
gratis een vorming voor de huisarts aanvragen 
bij Domus Medica. Er werden 107 coaches op-
geleid met een totaal van 479 nieuwe deelne-
mers, waarvan 40% met het statuut verhoogde 
tegemoetkoming. De extra aandachtspunten 
om kwetsbare groepen te bereiken missen hun 
doel niet.

Een van de deelnemers verloor haar hart alvast 
aan het badminton…

© Circuze

https://www.gezondleven.be/nieuws/ingrid-van-dyck-ontdekte-het-badmintonnen
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing


6. Blijf volhouden als het eens misgaat

Laat je niet tegenhouden door 
de teek!

De lente is losgebarsten, maar op volle zon is 
het nog even wachten. Helaas hoort bij dat 
warme weer soms een kleine spelbreker: 
de teek. De redding? Objectieve en betrouw-
bare informatie.

Mijmerend denken we aan die heerlijke zomer-
maanden met fikse wandelingen door het bos. 
Buiten bewegen en genieten is gezond, dus 
laat je niet afschrikken door deze hardnekkige 
diertjes, maar controleer na een uitstap in de 
natuur altijd of er geen teek blijven ‘plakken’ is. 
In 2017 bouwde Gezond Leven samen met het 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 
(WIV) en Circuze een website met alle info 
over teken en wat te doen als ze je te pakken 
hebben. De Vlaamse overheid zet zich in voor 
de bekendmaking van de campagne. Teken 
vermijden is niet mogelijk, maar regelmatig 
controleren wel.

© Shutterstock



7
Geniet bewust van een 
gezond leven
Kiezen om gezond te leven is vooral ook: 
er deugd van hebben. De concrete invulling van 
de activiteiten die je ervoor onderneemt kies je 
natuurlijk zelf. Ook al is het niet altijd mogelijk, 
probeer voornamelijk te doen wat je graag doet en 
wees je ervan bewust. Gezond leven is genieten!



projecten

7. Geniet bewust van een gezond leven

De actieweek ‘Gezond Binnen’ liep in 2017 
van 13 tot 17 november. Ook nu weer stond 
het thema passief roken centraal: ‘Woon 
gezond, samen naar een rookvrij huis!’. 

Hoofdthema? Ga het gesprek aan met ouders 
die in huis roken. Om dat gesprek makkelijker 
te maken ontwikkelde Gezond Leven een onli-
ne vorming voor zorgverleners die antwoorden 
biedt op veel voorkomende misverstanden en 
weerstanden. In een virtueel huis kan je voor-
beeldgesprekken oefenen, krijg je concrete 
tips en kan je een quiz spelen om vertrouwd 
te geraken met het onderwerp passief roken 
en de principes van motiverende gespreks-
voering. In 2017 werd er extra ingezet op de 
bekendmaking van deze tool bij intermediairs. 
We werkten samen met Kom op tegen Kanker 
om het thema in de kijker te zetten, de organi-
satie herhaalde haar campagne ‘Binnen roken 
is nooit oké’ tijdens de actieweek.

© Vlaams Instituut Gezond Leven

Virtueel huis maakt gesprek over 
binnen roken makkelijker

http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/meeroken_is_geen_binnenpretje_praat_er_over-2415.html
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/meeroken_is_geen_binnenpretje_praat_er_over-2415.html


7. Geniet bewust van een gezond leven

Gezondheid, daar ligt bijna 2 op 3 van onze 
inwoners wakker van. Ook de leefomgeving is 
een bekommernis. Net op tijd kwam de Partij 
voor een Gezonde Gemeente (PGG) op de 
proppen.

Volgens deze nieuwe partij moet elke inwoner 
kunnen opgroeien, wonen, werken en spelen in 
een kerngezonde gemeente. PGG wil in aan-
loop naar de lokale verkiezingen van 14 okto-
ber 2018 samen met andere partijen de burger 
op weg helpen naar een gezonder leven in een 
gezonde omgeving. Zeker ook voor kwetsbare 
groepen is een toegankelijk gezond aanbod en 
een gezonde omgeving een werkzame strate-
gie. Als lokaal bestuur kan je hier het verschil 
maken. Met deze fictieve politieke partij wil-
len Gezond Leven en de preventiesector het 
belang van een lokaal preventief gezondheids-
beleid benadrukken en zo Gezonde Gemeente 
ook de volgende lokale legislatuur binnenlood-
sen.

© Lien Van Oyen

Partij Gezonde Gemeente wint de 
verkiezingen!

http://pgg.gezondegemeente.be
http://pgg.gezondegemeente.be


BBQ, terrasje, in de tuin spelen met de (klein)kinderen. 
Allemaal een pak toffer in de zon. Daarom ontwikkelde Gezond 
Leven in 2017 de website ‘Warme Dagen’.

Warm weer heeft soms ook minder prettige gevolgen en in de 
toekomst zullen we steeds vaker geconfronteerd worden met té 
warme dagen. De grootste slachtoffers zijn alleenstaande oude-
ren of chronisch zieken. Met de slogan ‘Veel zon? Denk ook aan 
oma Yvonne!’ wil Gezond Leven in de kijker zetten dat het be-
langrijk is om zorg te dragen voor anderen op té warme dagen. 
Want ‘Warme Dagen? Dat is zorg dragen!’ Gezond Leven stond 
in voor de ontwikkeling van de website met informatie en tips om 
bij warme dagen het hoofd koel te houden en anderen te helpen. 
We deden dit samen met VITO en Circuze. De Vlaamse overheid 
zal de campagne bekendmaken.

7. Geniet bewust van een gezond leven

Veel zon? Denk ook aan oma Yvonne

http://www.warmedagen.be
http://www.warmedagen.be
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TEAM

Gezond Leven blijft een hoge vlucht nemen als het 
gaat om nieuwe medewerkers. In 2017 kwamen er 18 
collega’s bij voor nieuwe functies, zwangerschapsver-
vangingen of kortlopende projecten. 

Een opmerkelijke trouwe dienaar zwaaiden we eind 
vorig jaar uit. Onze boekhouder Hugo Clement ging 
na 20 jaar dienst met pensioen. In totaal telt Gezond 
Leven op dit ogenblik 56 medewerkers. 

Medewerkers

18 
nieuwe medewerkers

56 medewerkers
€ %
€

€

Onze boekhouder ging na 
20 jaar dienst met pensioen.

wie is wie?

https://www.gezondleven.be/wie-is-wie
https://www.gezondleven.be/wie-is-wie
https://www.gezondleven.be/wie-is-wie
https://www.gezondleven.be/wie-is-wie


We verwelkomden vorig jaar een nieuwe voorzitter. 
Marc Morris volgde Inge Vervotte op. Marc Morris 
was jarenlang secretaris-generaal van de Vlaamse 
overheid voor het departement Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin. In 2013 ging hij als ambtenaar 
met pensioen om zich toe te leggen op lokaal 
engagement. Op dit moment is Marc Morris eerste 
schepen in de gemeente Bertem en ervaringsdes-
kundige in het toepassen van ‘health in all policies’.

april 2017 - nu 
voorzitter gezond leven

marc morris

januari 2013 - nu 
eerste schepen • gemeente bertem

2006 - 2013
secretaris - generaal • vlaamse overheid
welzijn, volksgezondheid, gezin

1997 - 2004
directeur - generaal • vlaamse overheid
administratie, gezin, maatschappelijk welzijn

Nieuwe voorzitter

TEAM

PASPOORT

2004 - 2006 
secretaris - generaal • vlaamse overheid
welzijn, volksgezondheid, cultuur

op wie kunnen we nog rekenen?

interview met gezond leven

https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven/expertisecentrum
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven/expertisecentrum
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven/expertisecentrum
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven/expertisecentrum
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven/expertisecentrum
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven/expertisecentrum
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven/expertisecentrum
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven/expertisecentrum
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven/expertisecentrum
https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven
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CIJFERS

Hoeveel geld werd er besteed en waar kwam dit vandaan?

beheersovereenkomsten
€ 4 570 502,00

totaal
€ 5 665 690,56

projecten
€ 866 625,89

80,67%

15,30%

2,27%

1,77% Sociale Maribel
€ 100 116,28

eigen inkomsten
€ 128 446,39
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OPLEIDINGEN

Meer naar buiten
Gezondheidsbevordering is best aanwe-
zig in al je ‘leefomgevingen’. We beperk-
ten ons niet tot een open vormingsaan-
bod maar trokken nog meer naar buiten 
in samenwerking met externe organisa-
ties. 

Bij de nieuwe driehoeken gingen bewe-
gings- en voedingscollega’s op vraag van 
diverse sectoren naar alle uithoeken van 
Vlaanderen om op maat van de eigen 
sector de vernieuwing toe te lichten. 

Door samenwerking met de koepels van 
andere sectoren bereikten we een nieuw 
publiek. Zo trok de studiedag ‘Gezonde 
Goesting’ en de ‘train de trainers’ voor 
‘Gezonde Gasten’ in samenwerking met 
het steunpunt Jeugdhulp een nieuw blik 
van professionals open. Samenwerkingen 
leiden ook tot inhoudelijke verruiming, 
zoals de aandacht voor duurzaamheid in 
de voedingsdriehoek of de verbinding 
met thema’s als ruimtelijke ordening en 
mobiliteit in publieke ruimte.

Hedendaagse klassieker
Ook inhoudelijk vernieuwden we. Zo 
hebben we in de basisopleiding gezond-
heidsbevordering, een hedendaagse 
en populaire klassieker, aandacht voor 
co-creatie met doelgroepen, nieuwe 
inzichten in gedragsverandering en 
succesfactoren om sociale ongelijkheid 
in gezondheid te verkleinen. De brede 
groep deelnemers heeft ook de keuze 
uit verschillende modules zoals ‘motiva-
tietechnieken voor gezond gedrag’ of 
‘gezonde wijken en gemeenten’.

© Fotolia © Rawpixels • Unsplash



OPLEIDINGEN

Investeren in train de trainers E-learning
Gezond Leven heeft ook in de opleidin-
gen oog voor een breed publiek. Die 
grote groep kunnen we niet helemaal 
zelf bereiken. We leiden daarom meer 
lesgevers op in ‘train de trainers’. De 
trainers kunnen onze gezondheidsbood-
schap tot bij de mensen brengen, in dia-
loog en in hun eigen omgeving, bijvoor-
beeld in het lokaal dienstencentrum. 
We werken meestal samen met Logo’s 
die op hun beurt in hun regio promotie 
voeren voor infosessies, en de organisa-
tie ervan op zich nemen. Met opgeleide 
trainers waarborgen we de kwaliteit van 
de infosessies zodat ze op maat van de 
mensen worden gebracht.

Gezondheidsbevordering is meer dan 
informatie geven. We verkondigen het 
graag en passen het ook zelf volop toe 
met interactieve opleidingen. Dat brengt 
ook andere laagdrempelige vormen van 
deskundigheidsbevordering mee. Bij de 
vernieuwingsgolf van de driehoeken kon-
den we veel meer mensen bereiken door 
de basisinfo van onze aanbevelingen in 
een laagdrempelige e-learning-module 
te gieten.

© Startup Stock Photos • Pexels © Rawpixels • Pexels

https://www.gezondleven.be/wie-is-wie
https://www.gezondleven.be/wie-is-wie
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https://www.gezondleven.be/opleidingen/e-learning
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TRENDING

Gezond Leven verscheen vorig jaar 241 keer in de 
geschreven pers. De drie populairste items waren de 
voedings- en bewegingsdriehoek, sedentair gedrag 
op de werkvloer en de e-sigaret. Met optredens in 
veelbekeken tv-programma’s als ‘Van Gils & Gasten’ 
en ‘Over Eten’ bepaalden we mee het debat. 

Ook op sociale media liep Gezond Leven in de kijker. 
De voedingsdriehoek was trending op Twitter, de 
hashtag #voedingsdriehoek scoorde hoog. 
Ook de Facebookpagina is vandaag bekend bij een 
breder publiek, met op dit ogenblik zo’n 20.000 
‘fans’. Begin 2017 ging het nog om 3.000. 
Een grote sprong.

Debat mee bepalen

241 x
in de geschreven pers

likes op facebook

optredens in tv-programma’s
Van Gils & Gasten 

Over Eten

#voedingsdriehoek

trending
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10 000
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TRENDING

De wereld maakte door de lancering van de voedings- en 
bewegingsdriehoek kennis met het ‘Flemish Institute’. De 
food triangle ging verre van onopgemerkt voorbij. Van een 
item in de Britse krant The Independent tot een artikel van 
de gerenommeerde Amerikaanse voedingsexperte Marion 
Nestlé. Een hippe Spaanse blog lokte maar liefst 5.000 
bezoekers naar onze website. 

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie had oog voor de 
nieuwe modellen en werden de driehoeken voorgesteld 
aan Europese voedingscentra tijdens het EPHNA-congres. 
Een mooi en divers gezelschap! 

De online pagina van de voedingsdriehoek is in totaal 
205.895 keer geopend sinds de lancering in september.

Internationale erkenning

noord-amerika
the independent 

verspreiding voedings- en bewegingsdriehoek

spanje
hippe foodblog

australië
vegan organisatie 

1 32

noord-amerika
bekende voedings-
experten

europa
invloedrijke 
kranten

australië
zelfs de vegan-
vrienden!

1 2 3

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/belgium-flemish-institute-healthy-life-food-pyramid-meat-a7986756.html
https://www.foodpolitics.com/2017/10/belgiums-new-food-pyramid/
https://www.foodpolitics.com/2017/10/belgiums-new-food-pyramid/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/355973/ENP_eng.pdf?ua=1
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nieuwsbrief
+ 1500 abonnees

meest gedownload
pdf voedingsdriehoek

nieuwe website
verdubbeling aantal bezoekers

meest bezochte online project
Bewegen Op Verwijzing

Al meer dan 3.000 bestellingen met 
materialen gingen de deur uit sinds de 
lancering van de driehoeken.

TRENDING

De nieuwe website van Gezond Leven deed het 
aantal bezoekers verdubbelen. De nieuwsbrief 
Gezond Leven genoot mee van het succes en lokte 
1.500 nieuwe abonnees. Het meest gedownloade 
item is de pdf-versie van de voedingsdriehoek 
(3162 keer), en sinds de lancering gingen er al meer 
dan 3.000 bestellingen met materialen de deur uit. 
Het meest bezochte project online in 2017 was
‘Bewegen Op Verwijzing’.

Most wanted

https://www.gezondleven.be/files/voeding/Voedingsdriehoek.pdf
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing


© Lien Van Oyen © Lien Van Oyen

TRENDING

Al eens naar een event geweest waar het publiek 
voortdurend staande ovaties geeft? Natuurlijk, want 
je was vast op het symposium Gezond Leven 2017 in 
Antwerpen, waar de hoofdrol was weggelegd voor 
de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek. Het 
publiek kon afwisselen tussen rechtstaan en zitten.
De ‘zittenblijvers’ veerden automatisch mee recht bij 
het applaudisseren. Een leuke manier om het lang 
stilzitten te onderbreken. Practice what you preach 
in vol ornaat!

Gezond Leven en Prebes lanceerden ook een gloed-
nieuwe wedstrijd voor ondernemingen: de Gezond 
Werken Award. Deze wedstrijd wil ondernemingen 
belonen die een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid 
voeren en zo hun welzijns- of HR-beleid versterken. 
De uitreiking van de awards in december was een 
schot in de roos. 

Alles over de award en de filmpjes van de winnaars.

Events

Symposium 2017 met staande ovatie Gezond Werken Award

https://www.gezondleven.be/nieuws/voedings-en-bewegingsdriehoek-schitteren-op-symposium-gezond-leven-2017
https://www.gezondleven.be/nieuws/vlaams-instituut-gezond-leven-en-prebes-reiken-zes-gezond-werken-awards-uit
https://www.youtube.com/watch?v=rF6dpdf9nAw&list=PL-miknfIiiRXgywB_v6zxE-1EqB7Oz7FX


www.gezondleven.be

riet evers
copywriting & eindredactie

eline cornelissen
vormgeving & fotografie

lieten het jaarverslag 2017 niet in de soep draaien

http://www.gezondleven.be
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