JOUW PARTNER IN
GEZONDHEIDSPROMOTIE
EN ZIEKTEPREVENTIE

		

		
		

MEER
GEZONDHEIDSKANSEN
VOOR IEDEREEN

Iedereen heeft recht op de best mogelijke
gezondheid en een gezonde leefomgeving.
Daarom voert Vlaanderen ten volle
haar bevoegdheid inzake preventief
gezondheidsbeleid uit. Vanuit de
gedachte ‘Beter voorkomen dan
genezen’ zijn een aantal concrete
doelstellingen geformuleerd:
minder rokers, minder alcoholen druggebruik, minder
overgewicht, meer gezonde lucht,
meer bewegen, een betere
geestelijke gezondheid,
minder zelfdodingen …
De Logo’s zorgen ervoor dat
(preventie)organisaties overal in
Vlaanderen meewerken aan het preventief
gezondheidsbeleid en de realisatie van
de doelstellingen. Logo* staat voor Lokaal
Gezondheidsoverleg.
Zo nodigt Logo Dender vzw organisaties uit
in een werkingsregio van 12 gemeenten om
mensen aan te moedigen tot een gezonde

leefstijl en in te grijpen in de leef-, werk- of
schoolomgeving.
Logo Dender vzw gelooft in het menselijke
en maatschappelijke belang van gezondheid
en het streven naar een wereld
waarin iedereen vrij, bewust en
onderbouwd gezonde keuzes
kan en wil maken.
Bij Logo Dender vzw kan je
terecht voor informatie en advies
op maat, wetenschappelijk
onderbouwde methodieken en
actie- en campagnemateriaal.
Lokale besturen kunnen rekenen
op een vergaande coaching van hun integraal
gezondheidsbeleid. Verder zit de kracht van
Logo Dender vzw ook in een netwerkfunctie.
We brengen lokaal en regionaal mensen samen,
werken samen met intermediairs en zetten de
neuzen in dezelfde richting!
Zin om jouw steentje bij te dragen?
Contacteer Logo Dender vzw.

* Logo staat officieel voor Locoregionaal Gezondheidsoverleg en –Organisatie.

DE LOGO’S
Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen

7 THEMA’S
•
•
•
•
•
•

preventie van tabak, alcohol en andere drugs
voeding, beweging en sedentair gedrag
geestelijke gezondheidsbevordering
vroegtijdig opsporen van kanker
valpreventie bij senioren
verhogen van de vaccinatiegraad

• gezondheid en milieu

ONS TEAM
•
•
•
•
•

coördinator
stafmedewerkers per thema en sector
medisch milieukundige
administratief medewerker
communicatiemedewerker

Dendermonde
Zele

BEN
JIJ ONZE
PARTNER?
•
•
•
•
•
•

lokale besturen
onderwijsveld
bedrijfswereld
gezondheidszorg
kansengroepen
...
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Lede
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Denderleeuw

Haaltert
Ninove

Geraardsbergen

ONS
WERKINGSGEBIED?

WAT KUNNEN
WIJ VOOR JOU
BETEKENEN?
• adviseren en ondersteunen bij
het voeren van een gezondheidsbeleid
• samenbrengen van partners
• aanreiken van methodieken
en materialen
• ondersteunen bij acties en projecten
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E logo@logodender.be
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