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Praktisch

• Vragen mogen via chat gesteld worden

o Klik onderaan rechts in het scherm op de paarse knop ‘Een vraag stellen’

o De chat-moderatoren en sprekers geven waar mogelijk in ‘real-time’ antwoord 

o Enkele vragen worden door de sprekers beantwoord tijdens vragenronde (laatste 20’)

o Onbeantwoorde vragen worden nadien beantwoord (FAQ-document)

• Opname van het webinar en FAQ-document wordt nadien beschikbaar gesteld via:

o www.logodender.be

o https://www.eerstelijnszone.be/vaccinatiecampagne-eerstelijnszone-dender

o https://www.berlare.be/vaccinatie

o www.zele.be/vaccinatie

o www.dendermonde.be/vaccinatie

o https://www.buggenhout.be/vaccinatie

o www.hamme.be/vaccinatie

o www.lebbeke.be/vaccinatie

http://www.logodender.be/
https://www.eerstelijnszone.be/vaccinatiecampagne-eerstelijnszone-dender
https://www.berlare.be/vaccinatie
http://www.zele.be/vaccinatie
http://www.dendermonde.be/vaccinatie
https://www.buggenhout.be/vaccinatie
http://www.hamme.be/vaccinatie
http://www.lebbeke.be/vaccinatie


Logo Dender vzw – wie zijn wij?

• Logo = Lokaal GezondheidsOverleg

• Een locoregionaal netwerk voor 
gezondheidsbevordering en
ziektepreventie. 

• Motiveren, adviseren en ondersteunen 
van lokale partners bij het streven naar 
gezondheidswinst voor de bevolking. 

• Meer weten? Ga naar 
www.logodender.be. 

EN VELE ANDEREN… 

http://www.logodender.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zorg-en-gezondheid.be/&ei=wmxLVfrWEcGd7gbMzYOYBg&bvm=bv.92765956,d.ZGU&psig=AFQjCNGAcTFJFmtcKSfeB1meAJzzWKOe9g&ust=1431092760792454
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker/contacteer-ons&ei=im1LVdHrB9KO7Qbf0IHIBg&bvm=bv.92765956,d.ZGU&psig=AFQjCNHsOnNEoj_WSRGbRLE1c-wt90z1Tw&ust=1431092998130399
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.valpreventie.be/&ei=X21LVaT9JMrC7AbL94GYDA&bvm=bv.92765956,d.ZGU&psig=AFQjCNEtrsB2AfQP2S0KoDwgt01JsbrquA&ust=1431092902207433


8 thema’s

• Preventie van tabak, alcohol en andere drugs

• Gezonde voeding, beweging en voorkomen van sedentair gedrag

• Geestelijke gezondheidsbevordering

• Vroegtijdig opsporen van kanker

• Valpreventie bij senioren 

• Verhogen van de vaccinatiegraad

• Gezondheid en milieu

• Mondgezondheid 





Samen strijden tegen COVID-19

• Vlaamse Logo’s:
o Algemene werking
o COVID-19:

▪ Bundelen info, materiaal, bronnen en goede praktijken 

▪ Signaalfunctie: centraliseren noden en hiaten
▪ Sensibiliseren: COVID-19-maatregelen en vaccinatie, ruimere gezondheid 

• Eerstelijnszones: 
o Beheersen COVID-19 uitbraken
o Afstemmen lokale vragen en aanbod
o Sensibiliseren en informeren 
o Praktische organisatie vaccinatie

• Lokale besturen:
o Praktische organisatie vaccinatiecentra
o Communicatie rond vaccinatie en rond COVID-19-maatregelen



Hoe blijf je gezond in tijden van COVID-19?

• Zorg voor jezelf – en elkaar

o Ga aan de slag met de 6 tips om voor jezelf en elkaar 

te zorgen via www.checkjezelf.be/checkjezelf-tips

o Ga na hoe het gesteld is met jouw geluk via de 

geluksmaat

(https://geluksdriehoek.be/oefeningen/de-

geluksmaat) en werk aan je veerkracht via de 

verschillende oefeningen.

o Aarzel niet om hulp in te schakelen waar nodig. 

Check op https://zorgenvoormorgen.be/hulplijnen

waar je terecht kan.

http://www.checkjezelf.be/checkjezelf-tips
https://geluksdriehoek.be/oefeningen/de-geluksmaat
https://zorgenvoormorgen.be/hulplijnen


Hoe blijf je gezond in tijden van COVID-19?

• Hou je huis & thuiswerken gezond 
o Pas de 4 vuistregels voor een gezond binnenmilieu toe: 

https://www.gezondleven.be/themas/gezondheid-en-
milieu/gezond-binnen/vuistregels-voor-een-gezond-
binnenmilieu.  

o Werk je thuis? Las dan voldoende beweegpauze in, houd 
contact met je collega’s en kies voor gezonde snacks. 

▪ Meer tips voor gezond thuiswerk via 
https://www.gezondleven.be/nieuws/10-tips-voor-fit-en-gezond-
thuiswerk

o Vlucht niet weg in verslavende producten (alcohol, drugs, 
tabak, gokken, …) om te ontspannen. 

▪ Heb je hier hulp bij nodig? Neem een kijkje op www.druglijn.be en
www.tabakstop.be. 

https://www.gezondleven.be/themas/gezondheid-en-milieu/gezond-binnen/vuistregels-voor-een-gezond-binnenmilieu
https://www.gezondleven.be/nieuws/10-tips-voor-fit-en-gezond-thuiswerk
http://www.druglijn.be/
http://www.tabakstop.be/


• Meer tips en inspiratie om gezond te blijven in tijden van COVID-19? 

➢https://www.gezondleven.be/nieuws/gezond-leven-in-tijden-van-corona-7-

tips

• Waar kun je terecht voor info rond de COVID-19-vaccinatie?

o www.laatjevaccineren.be

o Het gratis hulpnummer van de Vlaamse overheid: 1700 (elke werkdag tussen 

9u en 19u)

o Contacteer je huisarts voor specifieke vragen over je medische situatie.

https://www.gezondleven.be/nieuws/gezond-leven-in-tijden-van-corona-7-tips
http://www.laatjevaccineren.be/


www.laatjevaccineren.be

http://www.laatjevaccineren.be/




Bedankt! 
Nog vragen? 

Check www.laatjevaccineren.be, bel 1700, het lokale callcenter, of 
neem contact op met je huisarts.

http://www.laatjevaccineren.be/

