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Geef pit aan je gezondheidsbeleid

Gezondheid is een belangrijk item, ook voor 
jouw organisatie! In deze brochure vind je een 
overzicht van projecten en materialen op maat 
van kansengroepen waarmee je gezondheid in 
de kijker zet. Elk project is een stap in de goede 
richting. Door deze projecten binnen een  
integrale aanpak in te passen, heb je gegarandeerd 
een doordacht gezondheidsbeleid met een duurzaam 
resultaat!

Logo Dender vzw helpt je hierbij door aandacht te 
schenken aan beide aspecten: acties en beleid. Onze 
projecten bieden handvaten om praktisch aan de slag 
te gaan, met steeds de mogelijkheid om dit te kaderen 
binnen het gezondheidsbeleid.

Geef pit aan je gezondheidsbeleid en pak uit met één 
of meerdere van volgende projecten of materialen.

Vragen of ondersteuning nodig? Contacteer de verantwoordelijke voor jouw regio:
 
Aalst en Dendermonde: Catherine De Koker | catherine.dekoker@logodender.be
Berlare, Zele, Buggenhout en Lebbeke: Evelien Muylaert | evelien.muylaert@logodender.be
Lede, Erpe-Mere, Haaltert en Denderleeuw: Marthe Gysels | marthe.gysels@logodender.be
Ninove en Geraadsbergen: Kim Vandevoorde | kim.vandevoorde@logodender.be
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Zilverwijzer

Extra informatie
logo@logodender.be
www.fitinjehoofd.be/zilverwijzer - www.logodender.be/zilverwijzer

Een groepssessie bestaat uit het uitwisselen van ervaringen, 
het stilstaan bij hoe om te gaan met de uitdagingen van het ou-
der worden of uit iets meer actiegerichte onderdelen. De deel- 
nemers volgen eerst de basissessie en kiezen dan met de groep hoeveel en 
welke van de 6 themasessies er worden gevolgd: 

• Sessies om de 1 à 6 weken.
• Duur sessie: 1,5 uur.
• Prijs sessie: 90 euro per sessie + verplaatsingskosten van de lesgever. 

 

‘Zilverwijzer’ zorgt ervoor dat 60-plussers beter leren omgaan met de uitda-
gingen die op hun pad komen gedurende het verouderingsproces.  Dankzij 
‘Zilverwijzer’ krijgen ouderen de kans om samen met hun leeftijdsgenoten 
te onderzoeken hoe  je  deze uitdagingen het beste aanpakt. De bedoeling 
van deze methodiek is de mentale veerkracht van ouderen te verhogen.

60-plussers.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

GEESTELIJKE  
     GEZONDHEID

www.fitinjehoofd.be/zilverwijzer
https://logodender.be/content/zilverwijzer-6
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Goed-Gevoel-Stoel

Extra informatie

Maatschappelijk kwetsbare volwassenen. 

logo@logodender.be
www.goedgevoelstoel.be - www.logodender.be/goedgevoelstoel

De Goed-Gevoel-Stoel helpt maatschappelijk kwetsbare mensen met het 
versterken van hun mentale veerkracht. De stoel staat symbool voor ‘Geef je 
goed gevoel een stevige stoel’ en is een verzamelnaam voor drie bijeenkomsten. 
De vier poten van de stoel vertegenwoordigen elk een manier om net als de 
stoel op je poten te staan: hulp en steun zoeken, jezelf beschermen, goed doen 
en jezelf graag zien. 

De drie bijeenkomsten duren elk ongeveer 2,5 uur 
en worden begeleid door een getrainde lesgever. De 
kostprijs bedraagt €150/sessie + verplaatsingskosten. 
Naast de getrainde lesgever, is het noodzakelijk dat er 
een begeleider van de organisatie zelf aanwezig is. 
Wil je graag een Goed-Gevoel-Stoel traject organiseren? 
Logo Dender vzw helpt je op weg met lesmateriaal en 
gaat op zoek naar een geschikte lesgever.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

www.goedgevoelstoel.be
https://logodender.be/content/goed-gevoel-stoel-4
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Extra informatie

Fit In Je Hoofd is bruikbaar vanaf de leeftijd van 16 jaar, niet 
specifiek voor kansengroepen.

logo@logodender.be
www.fitinjehoofd.be - www.logodender.be/fitinjehoofd

Folders en affiches kan je gratis bestellen bij Logo Dender vzw. Je kan ook een 
banner ontlenen om de methodiek in de kijker te zetten tijdens een actie. Wil 
je graag zelf een activiteit organiseren rond Fit In Je Hoofd? Logo Dender vzw 
helpt je hierbij op weg! 

Je kan bv. een Fit In Je Hoofd workshop organiseren. Tijdens de Fit In Je 
Hoofd workshop staan de 10 stappen van Fit In Je Hoofd centraal en krijgen de 
deelnemers tips om hun eigen mentale evenwicht te bewaken. Deze workshop 
duurt ongeveer 2 uur en kost €120/sessie + verplaatsingskosten. Logo Dender 
vzw voorziet een werkboek per deelnemer en gaat op zoek naar een geschikte 
spreker.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Fit In Je Hoofd is een methodiek ontwikkeld om de mentale veerkracht te 
versterken. Deze methodiek bestaat uit campagnemateriaal en de website, 
www.fitinjehoofd.be. De website start met een test en legt in 10 stappen de 
weg uit naar meer mentale veerkracht. Daarnaast zijn er opdrachten en tools, 
informatie over psychische problemen en gegevens voor hulpverlening. Wil 
jij graag mentale veerkracht promoten bij jongvolwassenen, volwassenen en 
ouderen? Organiseer dan een actie en/of verspreid de campagnematerialen! 
Bovendien help je zo mee aan het doorbreken van het taboe rond psychische 
problemen. 

Fit In Je Hoofd

www.fitinjehoofd.be
https://logodender.be/content/fit-je-hoofd-goed-je-vel-16
www.fitinjehoofd.be
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KANKEROPSPORING

Materialen
Mammoboxspel

Banners
Folder
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Extra informatie
logo@logodender.be 
www.logodender.be/content/mammobox-0

• Het spelen van de mammobox kan (ook) thuis in een vertrouwde sfeer. 
Een gastvrouw nodigt vriendinnen, kennissen of familie uit om in huise-              
lijke kring te praten over borstkanker(screening). Hier moet wel een opge-
leide begeleidster aanwezig zijn om voor de inhoudelijke ondersteuning te 
zorgen en alles in goede banen te leiden.

• Een professionele begeleider wordt voorzien op basis van beschikbaar-
heid. Logo Dender vzw kan ook een opleiding organiseren voor vrijwilli-
gers die het mammoboxspel binnen hun vereniging gaan begeleiden.

• Een mammoboxsessie duurt minimum 2 uur en kost €120/sessie + ver-
plaatsingskosten. 

• Er is ook een Marokkaanse en een Turkse versie van het spel.

Geschikt voor alle vrouwen, ook specifiek voor maatschappe-
lijk kwetsbare groepen.

Het interactieve mammoboxspel is een informatief spel over borsten en (de 
opsporing en behandeling van) borstkanker. Met dit spel staan vrouwen op 
een ontspannen manier stil bij de verschillende aspecten van borstkanker en 
het belang van vroegtijdige opsporing.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Voor wie?

Praktisch ?

Mammoboxspel

https://logodender.be/content/mammobox-met-spelbegeleiding
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Logo Dender vzw beschikt over:
• Een voelborst: gratis uit te lenen.
• Isomo-borstbeelden: gratis uit te lenen.
• Schildersezels en kunstwerken: gratis uit te lenen.

Lokale besturen, OCMW’s, lokale dienstencentra, huisartsen, 
welzijnsorganisaties, verenigingen …

Diverse materialen om een infostand in te kleden over het thema borstkanker-
screening.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Materialen 
borstkankerscreening

Extra informatie
logo@logodender.be
www.logodender.be/bevolkingsonderzoeknaarborstkanker

http://logodender.be/bevolkingsonderzoeknaarborstkanker
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Extra informatie
logo@logodender.be
www.logodender.be/projecten/all/bevolkings-onderzoeken

• De banner is rechtopstaand en geschikt voor gebruik in een binnenruimte.
• Deze banners kunnen gratis uitgeleend worden.
• De banners dienen zelf opgehaald en teruggebracht te worden.

Lokale besturen, OCMW’s, lokale dienstencentra, huisartsen, 
welzijnsorganisaties, verenigingen…

Banner ‘Pak het aan voor het jou aanpakt’: materiaal in het kader van de 
vroegtijdige opsporing van borstkanker, dikke darmkanker en baarmoeder-
halskanker.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Banners

https://logodender.be/projecten2/all/bevolkings-onderzoeken
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• De folders geven informatie over de bevolkingsonderzoeken en worden 
tevens meegestuurd bij de uitnodigingsbrief voor de doelgroep.

• De folders zijn gratis te downloaden op de website van het centrum voor 
kankeropsporing, www.bevolkingsonderzoek.be, of kan je bestellen via 
www.logodender.be.

Gemeenten, OCMW’s, lokale dienstencentra, huisartsen, wel-
zijnsorganisaties, verenigingen… kunnen deze folders helpen 
verspreiden.

Folders met informatie over de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, dik-
ke darmkanker en baarmoederhalskanker. De folders kunnen o.a. verspreid 
worden tijdens de actiemaanden van de bevolkingsonderzoeken en tijdens 
een lokale actie.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Folders

De doelgroep van het bevolkingsonderzoek naar: 
• borstkanker: vrouwen van 50 tot en met 69 jaar.
• dikke darmkanker: mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar.
• baarmoederhalskanker: vrouwen tussen 25 en 64 jaar.

Extra informatie
logo@logodender.be
www.logodender.be/projecten/all/bevolkings-onderzoeken

https://logodender.be/projecten2/all/bevolkings-onderzoeken
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THEMA
VACCINATIES

Zwangerschap en vaccinaties
Vaccinatiefolder

Griepvaccinatiecampagne
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Extra informatie
logo@logodender.be
www.zorg-en-gezondheid.be/infectieziektes-en-vaccinaties
www.logodender.be/projecten/all/vaccinaties

Vaccinatiefolder

De algemene bevolking. 

De folder kan besteld worden via het secretariaat van de afdeling Preventie, 
tel. 02 553 36 71 of via vaccins@zorg-en-gezondheid.be. Vermeld daarbij je 
contactgegevens en het aantal gewenste exemplaren. Ook kan de folder onli-
ne besteld worden via http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vacci-
naties-zijn-belangrijk-ook-voor-jou

De algemene vaccinatiefolder: ‘Vaccinaties zijn belangrijk, ook voor jou. Alge-
mene vaccinatiefolder voor jong en minder jong’. Deze folder geeft informatie 
over het wat, waarom en wanneer van vaccinaties.

Praktisch ?

Voor wie?

Wat?

https://www.zorg-en-gezondheid.be/infectieziekten-en-vaccinaties
https://logodender.be/projecten2/all/vaccinaties
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Extra informatie

Deze campagne richt zich op zwangere vrouwen en mensen 
uit hun directe omgeving.

Via www.logodender.be kan je verschillende materialen gratis bestellen, zoals 
informatieve folders en affiches.
Op www.kinkhoestvaccinatie.be vind je materialen en meer info over 
zwangerschap en vaccinaties. 

De Vlaamse Overheid biedt aan zwangere vrouwen gratis combinatie 
vaccins tegen tetanus, difterie en kinkhoest. Daarnaast zijn zwangere vrouwen 
deel van de doelgroep van de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne.
Wil je helpen zwangere vrouwen (en hun omgeving) aan te moedigen tot 
vaccinatie? Verspreid dan mee de informatie! 

Praktisch ?

Voor wie?

Wat?

logo@logodender.be
www.kinkhoestvaccinatie.be
www.logodender.be/content/griepvaccinatiecampagne

Zwangerschap  
en vaccinaties

www.kinkhoestvaccinatie.be%0D
https://logodender.be/content/griepvaccinatiecampagne-%E2%80%98zorg-dat-je-niets-mist-door-griep%E2%80%99-zwangere-vrouwen
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Extra informatie
logo@logodender.be
www.griepvaccinatie.be

Via www.logodender.be kan je verschillende materialen gratis bestellen, zoals 
informatieve folders en affiches.
Ook op www.griepvaccinatie.be vind je materialen en meer info over de 
griepvaccinatie.

Deze campagne richt zich op 65-plussers, zwangere vrouwen, 
mensen met een hart- of longziekte, mensen die risicogroepen 
verzorgen, enz. 

Jaarlijks lanceert de Vlaamse Overheid een griepvaccinatiecampagne. Met 
deze campagne breng je het belang van de griepprik onder de aandacht. 
Deze griepprik is voornamelijk belangrijk voor bepaalde risicogroepen en 
zorgpersoneel.

Praktisch ?

Voor wie?

Wat?

Griepvaccinatie- 
campagne
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TABAK         
    ALCOHOL
EN DRUGS

Route 12+
Uitgerookt?

Vlaanderen stopt met roken

tabakspreventie
Ondersteuningsmaterialen

Grand Temptationz
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Extra informatie
logo@logodender.be
www.logodender.be/content/uitgerookt

Om het volledige programma vanaf de infosessie tot de laatste sessie uit te 
voeren, is een periode van 18 weken nodig. Daarnaast is er ook nog voldoen-
de voorbereidingstijd nodig om alles te plannen en deelnemers te werven. Dit 
betekent dat je in totaal minstens 6 maanden moet rekenen om het volledi-
ge project te kunnen organiseren en uitvoeren. Deze sessies worden begeleid 
door een tabakoloog die aangevraagd kan worden via Logo Dender vzw.
Kostprijs: min. €1430/groep (in overleg te bespreken).

Rokers die leven in armoede.
Specifieke voorwaarden tot deelname aan Uitgerookt?:

• Voldoende Nederlands verstaan en praten.
• Voldoende motivatie om het programma 16 weken te volgen.
• Een positieve ingesteldheid met betrekking tot de deelname aan de 

groepssessies.

Uitgerookt? is een rookstopprogramma voor mensen in kansarmoede. Dit  
programma gaat door in groep en bestaat uit 16 sessies: 8 rookstopsessies 
en 8 tussensessies over een algemene gezonde levensstijl. De sessies worden  
wekelijks op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip georganiseerd. Een vor-
mingswerker is de vaste contactpersoon voor de deelnemers. De rookstopses-
sies worden in samenwerking met een tabakoloog georganiseerd.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Uitgerookt?
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Extra informatie
logo@logodender.be

Al het materiaal dat je nodig hebt voor dit spel, kan je  downloaden of bestel-
len op www.vad.be. Het spel is beschikbaar in verschillende talen (Nederlands, 
Frans, Arabisch, Turks, Russisch, …). Voor de begeleiding van dit spel scha-
kel je best een preventiewerker in, in samenwerking met een sleutelfiguur uit 
de doelgroep. Voor ondersteuning kan je contact opnemen met CGG Waas en 
Dender, Delta Preventie. Bij hen kan je het spel ook gratis ontlenen. 

Route 12+ is een spel voor ouders uit etnisch culturele min-
derheden en kansengroepen, met kinderen tussen 12 en 18 
jaar.

Route 12+ is een interactief spel over tabak, alcohol en drugs voor etnisch cul-
turele minderheden en kansengroepen. Dialoog, discussie en het voeren van 
groepsgesprekken staan centraal. Het spel bestaat uit fotomateriaal en spel-
kaarten in de taal van de groep. 

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Delta Preventie informeert, vormt en coacht sleutelfiguren en organisaties over het thema tabak, alcohol, 
andere drugs, gokken en gamen in de regio Waas en Dender.

CGG Waas en Dender, Delta Preventie:
preventieTAD@cggwaasendender.be
078/35.34.35.

Route 12+

https://www.desocialekaart.be/centrum-voor-geestelijke-gezondheidszorg-waas-en-dender-delta-preventie-522076
https://www.desocialekaart.be/centrum-voor-geestelijke-gezondheidszorg-waas-en-dender-delta-preventie-522076
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Extra informatie

• Logo Dender vzw beschikt over 1 tent, 1 infostand, 2 beachflags en 2 
rollup banners.

• Gratis uit te lenen bij Logo Dender vzw met een maximumtermijn van 2 
weken. 

• De materialen dienen zelf opgehaald en teruggebracht te worden.
• De verschillende materialen kunnen ook afzonderlijk aangevraagd  

worden.
• Afmetingen tent: 2,9m x 2,9m x 3,1m (zonder puntdakje) of 2,9m x 2,9m x 

3,65m (met puntdakje). De hoogte van de doorgang is 2,1m. 
• De tent kan op aanvraag bemand worden door een tabakoloog  

(tarief: €60/uur + verplaatsingskosten).
• De tent is regenbestendig en kan zowel op zachte als harde ondergrond 

verankerd worden.

De algemene bevolking, met specifieke aandacht voor rokers.

Tent ‘Vlaanderen stopt met roken’ met infostand, beachflags en rollup 
banners ‘Vind ik leuk zonder peuk’.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

logo@logodender.be
www.logodender.be/vlaanderenstoptmetroken
www.vlaanderenstoptmetroken.be  

Vlaanderen 
stopt met roken
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• Logo Dender vzw beschikt over 1 visual display, 1 rookrobot en 1 CO-meter.
• Gratis uit te lenen bij Logo Dender vzw met een maximumtermijn van 3 

weken. 
• De materialen dienen zelf opgehaald en teruggebracht te worden.
• De verschillende materialen kunnen ook afzonderlijk aangevraagd  

worden.

De algemene bevolking, niet specifiek voor kansengroepen.

Visual display, rookrobot en CO-meter.
• De visual display toont op een creatieve manier enkele van de 4000      

chemicaliën in sigarettenrook. 
• De rookrobot is een praktische test waarmee je het teergehalte van         

diverse sigaretten duidelijk kan aantonen. 
• De CO-meter meet het percentage CO in de uitgeademde lucht en geeft 

een indicatie van de mate waarin iemand rookt.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Ondersteuningsmaterialen 
tabakspreventie

Extra informatie
logo@logodender.be
www.logodender.be/content/rookrobot
www.logodender.be/content/visual-display-wat-zit-er-allemaal-tabaksrook
www.logodender.be/content/co-meter

https://logodender.be/content/rookrobot
https://logodender.be/content/visual-display-wat-zit-er-allemaal-tabaksrook
www.logodender.be/content/co-meter
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Al het materiaal dat je nodig hebt voor deze methodiek, kan je downloaden of 
bestellen op www.vad.be. Voor ondersteuning kan je contact opnemen met 
CGG waas en Dender, Delta Preventie.

Ouders van verschillende etnisch-culturele achtergronden.

Grand Temptationz is een methodiek waarmee met ouders van diverse et-
nisch-culturele achtergronden groepsgesprekken georganiseerd kunnen wor-
den over tabak, alcohol, drugs en andere verleidingen en hoe ze hiermee om-
gaan in de opvoeding. De groepsgesprekken worden gestructureerd aan de 
hand van een nepdocumentaire of mockumentary met de titel ‘Grand Tempta-
tionz’ die de verschillende thema’s inleidt.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Grand Temptationz

Extra informatie
logo@logodender.be

Delta Preventie informeert, vormt en coacht sleutelfiguren en organisaties over het thema tabak, alcohol, 
andere drugs, gokken en gamen in de regio Waas en Dender.

CGG Waas en Dender, Delta Preventie:
preventieTAD@cggwaasendender.be
078/35.34.35.



23

Krok Gezond

Gezond kraam
De proefkampioen

Ondersteuningsmaterialen

THEMA
VOEDING  
    EN BEWEGING

Gezonde smulbox

10.000 stappen
Brochure

Infosessie gezonde voeding
Winkeloefening
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Via www.logodender.be kan je een diëtist aanvragen om deze lessen te geven. 
De kostprijs hiervoor bedraagt €150 per les + verplaatsingskosten. 

Krok Gezond is uitgewerkt voor kansengroepen, maar kan 
ook gebruikt worden voor andere groepen. Deze methodiek 
richt zich op volwassenen (bv. ouders). 

Krok Gezond omvat een lessenreeks over lekker, gezond en betaalbaar koken. 
Deze lessen worden gegeven door een diëtist en duren 2 à 3 uur. De korte  ver-
sie van de lessenreeks bevat een theoretische les, een winkeloefening en een 
kookactiviteit. Bij de langere versie (verspreid over een aantal weken) kunnen 
meerdere theoretische en praktische lessen gegeven worden.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Krok Gezond

Extra informatie
logo @logodender.be
www.logodender.be/content/krok-gezond

www.logodender.be/content/krok-gezond
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Extra informatie

Box met fiches :
• Verschillende voedingsgroepen binnen de voedingsdriehoek
• Afbeeldingen van verschillende producten 

Achterzijde fiches: 
• Info, tips en weetjes 
• Engelse en Franse vertaling

Gratis uit te lenen bij Logo Dender vzw. 
De materialen dienen zelf opgehaald en teruggebracht te worden.

Kansengroepen.

De ‘Gezonde Smulbox’ is een box met een aantal visuele fiches vol weetjes en 
tips over gezonde voeding. De ‘Gezonde Smulbox’ is het perfecte ondersteu-
ningsmateriaal om aan te tonen hoe men gezond eten het beste aanpakt. Te 
gebruiken als ondersteuning bij praatsessies, infosessies, …

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

logo@logodender.be

Gezonde smulbox
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Extra informatie
logo@logodender.be

Brochure met :
• Seizoenskalender fruit en groenten
• Goedkope recepten

Prijs: €3,5/stuk.
Gratis digitale versie (om zelf te drukken) te verkrijgen.

Kansengroepen. Voor wie?

Praktisch ?

Brochure 
‘Gezond eten voor een 
goede prijs? Het kan’

Met de brochure ‘Gezond eten voor een goede prijs? Het kan’ kook je mee de 
strijd aan tegen armoede en onrecht. Help dit tipboekje mee verspreiden, doe 
inspiratie op en pleit voor gezond eten voor iedereen!

Wat?
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Logo Dender vzw zorgt voor prakti-
sche info voor de organisatie:

• Algemene informatie.
• Registratietool.
• Stappentellers.

Beschikbaar materiaal:
• Folders.
• Affiches.
• Oprolbanners (gratis uitlenen).
• Windvlag (gratis uitlenen).
• Stappentellers (gratis uitle-

nen).

De algemene volwassen bevolking. Niet specifiek voor kan-
sengroepen.

Laagdrempelig project voor volwassenen. Het project gaat uit van het principe 
dat 30 minuten extra bewegen per dag, bovenop de dagelijkse activiteit, bij-
draagt tot een betere gezondheid. (Voor jongeren en kinderen onder de 18 jaar 
gelden andere normen waardoor dit project voor hen minder geschikt is.)

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

De materialen dienen zelf opgehaald en teruggebracht te worden.

10.000 stappen

Extra informatie
logo@logodender.be
www.logodender.be/10000stappen - www.10000stappen.gezondleven.be

https://logodender.be/content/10000-stappen-10
http://www.10000stappen.gezondleven.be
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Via www.logodender.be kan je een diëtist aanvragen om deze infosessies van 
ongeveer 2 uur te geven. De kostprijs hiervoor bedraagt €150/sessie + ver-
plaatsingskosten.

De infosessies kunnen georganiseerd worden voor alle doel-
groepen. Voor kansengroepen, allochtonen e.a. worden 
aangepaste versies voorzien.

Om kinderen, jongeren, ouders en andere zorgfiguren te informeren en sensi-
biliseren met betrekking tot gezonde voeding, kan je een infosessie organise-
ren. Deze infosessies kunnen gaan over: gezond ontbijt, gezonde brooddoos, 
gezonde tussendoortjes enz. 

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Infosessie gezonde 
voeding

Extra informatie
logo@logodender.be
www.logodender.be/content/infosessie-gezonde-voeding

www.logodender.be/content/infosessie-gezonde-voeding
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Logo Dender vzw zoekt een diëtist.
Daarna maken de organisatie en diëtist zelf de concrete afspraken.
Prijs: €200 + verplaatsingskosten.
Duurtijd: 2 à 3 uur.
De winkeloefening kan georganiseerd worden in de winkel zelf of in een apart 
lokaal bij de organisatie.

De algemene bevolking, aparte module voor kansengroepen.

Interactieve workshop om de informatie op een voedingsetiket correct te  
interpreteren. Korte theoretische inleiding met aansluitend praktische  
oefeningen waarbij de deelnemers etiketten leren lezen en producten  
vergelijken.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Winkeloefening

Extra informatie
logo@logodender.be
www.logodender.be/winkeloefening

https://logodender.be/content/winkeloefening-2
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Je kan deze materialen gratis aanvragen bij Logo Dender vzw. Deze dienen wel 
zelf opgehaald en teruggebracht te worden. De stand wordt bemand door ie-
mand van de eigen organisatie. Daarnaast is de aanwezigheid van een diëtist 
aan te raden. De kostprijs hiervoor bedraagt €45/uur + verplaatsingskosten.

Het Gezond Kraam is toegankelijk voor alle doelgroepen. 

Het Gezond Kraam is een infostand over gezonde voeding en beweging. Je kan 
het Gezond Kraam gebruiken wanneer je bv. een themadag rond voeding en 
beweging plant, een infosessie voorziet, een opendeurdag houdt, … De in-
fostand bestaat uit: gezonde recepten, informatie rond gezonde voeding en 
beweging, een optionele quiz, visueel materiaal, folders, enz.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Gezond kraam

Extra informatie
logo@logodender.be
www.logodender.be/content/gezond-kraam

www.logodender.be/content/gezond-kraam
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Via www.logodender.be kan je de Proefkampioen gratis ontlenen. De koffer 
bevat een handleiding met achtergrondinformatie en uitleg bij de activiteiten 
alsook alle nodige materialen voor het spel. 

De Proefkampioen kan gespeeld worden met kinderen 
tussen 3 en 8 jaar. Niet specifiek voor kansengroepen.

De Proefkampioen is een reis doorheen de wereld van de zintuigen. Kinderen 
kunnen voelen, proeven, ruiken, horen, kijken maar ook spelen, experimente-
ren en leren. Al spelend maken ze kennis met de vier basissmaken: zuur, zout, 
zoet en bitter. Door kinderen nieuwe smaken te laten ontdekken, leer je hen 
gezonder en gevarieerder eten. 

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

De proefkampioen

Extra informatie
logo@logodender.be
www.logodender.be/content/de-proefkampioen-8

www.logodender.be/content/de-proefkampioen-8
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• Gratis uit te lenen bij Logo Dender vzw.
• De materialen dienen zelf opgehaald en teruggebracht te worden.
• De materialen kunnen ook apart ontleend worden.

De algemene bevolking, niet specifiek voor kansengroepen.

• Voedingsdriehoek
• Panelen voedingsgroepen
• Paneel BMI
• Folders

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

Ondersteunings- 
materialen

Extra informatie
logo@logodender.be
www.logodender.be/content/magneetbord
www.nice-info.be/nl/brochures

https://logodender.be/content/magneetbord-voedings-en-bewegingsdriehoek-1
www.nice-info.be/nl/brochures
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THEMA

Babbelmoment ‘Gezond Wonen’

Gezond (t)Huis
Proper huis

Binnenmilieudokter

Gezondheidsstraat 13 

Ondersteuningsmaterialen

GEZONDHEID 
    EN MILIEU
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Extra informatie

Wat?

Voor wie?

Het Babbelmoment Gezond Wonen is een groepssessie, lesmoment of eet-
moment waarin men leert over gezond wonen. Dit kan zowel aan de hand 
van praatplaten als een fotopresentatie. Het Babbelmoment vormt een laag- 
drempelige manier om dit thema aan bod te brengen. Zaken die aan bod ko-
men zijn: ventileren, schimmel, schoonmaakproducten enz. 

• Een pakket van 5 geïllustreerde praatplaten over gezond wonen. 
• Gratis uit te lenen bij Logo Dender vzw. 
• De praatplaten zijn voorzien in A3-formaat, maar je kan ze zelf ook in        

A4-formaat afprinten. Download ze op (www.gezondbinnenmilieu.be/
downloads).

• Een begeleider vanuit de eigen organisatie is zeker nodig, er is ook een 
begeleidingsboekje. Dit boekje kan je gratis downloaden op www.gezond-
binnenmilieu.be/downloads.actiefiches.

• Je kan alle platen op één moment gebruiken of verschillende sessies orga-
niseren per plaat.

• Je kan het Babbelmoment combineren met het spel “Gezondheidstraat 
13”.

Het Babbelmoment kan georganiseerd worden voor 
kansengroepen , alsook voor een algemeen publiek. 

Praktisch ?

logo@logodender.be  
www.gezondbinnenmilieu.be

Babbelmoment 
‘Gezond Wonen’
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Extra informatie

Wat?

Voor wie?

Een gezelschapsspel dat de deelnemers laat nadenken over de gevaren die te 
maken hebben met het binnenmilieu van hun woning. 

• Het spel is geschikt voor 4 tot 6 spelers.
• Duur: 1 à 2 uur.
• Kostprijs: gratis uit te lenen of aan te kopen aan €15 bij Logo Dender vzw.
• Kan ook begeleid worden door een externe begeleider (€60/uur + verplaat-

singskosten). Aan te vragen bij Logo Dender vzw.
• De materialen dienen zelf opgehaald en teruggebracht te worden.

Verschillende organisaties: OCMW, samenlevingsopbouw, 
vrouwenverenigingen, seniorenverenigingen, … 

Praktisch ?

logo@logodender.be
www.logodender.be/content/gezondheidsstraat-13 
www.gezondheidenmilieu.be/materialen

Gezondheidsstraat 13

https://logodender.be/content/gezondheidsstraat-13
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Extra informatie

Wat?

Voor wie?

Met Gezond (t)Huis richt je een woning in als een levens- 
echte demonstratieruimte. Tijdens een interactieve rondleiding in dit huis 
worden bezoekers bewust gemaakt van een aantal gezondheidsrisico’s die ge-
linkt zijn aan het binnenmilieu van een woning (onvoldoende ventilatie en ver-
luchting, CO-gevaar, huisstofmijt, …). Ook andere thema’s zoals valpreventie 
of energie kunnen aan bod komen. Met de bijhorende materialenkoffers zoekt 
de groep, samen met de gids, oplossingen voor veelvoorkomende problemen. 

Als organisator van het Gezond (t)Huis zoek je zelf vrijwilligers om te gidsen. 
Logo Dender vzw organiseert opleidingen voor deze gidsen en kan je helpen 
in je zoektocht. Daarnaast zorgt de organisator zelf voor de woning en de 
inrichting ervan. Logo Dender vzw voorziet een draaiboek, specifiek materiaal 
dat nodig is voor de rondleiding en ondersteunt bij het opstellen van de 
ruimtes.
Wil je graag een Gezond (t)Huis organiseren? Start op tijd met de 
voorbereidingen. Het is aan te raden hier minstens zes maanden op voorhand 
mee te starten. Aarzel niet om Logo Dender vzw te contacteren voor informatie 
en/of ondersteuning! 

Het Gezond (t)Huis kan georganiseerd worden voor kansen-
groepen (ook voor volwassenen, senioren, …). 

Praktisch ?

logo@logodender.be
www.logodender.be/gezondthuis  - www.gezondbinnenmilieu.be

Gezond (t)Huis

www.logodender.be/gezondthuis
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Extra informatie

Wat?

Voor wie?

In deze workshop ligt de nadruk op het gezond en veilig omgaan met schoon-
maakproducten en pesticiden in de woning. Met een goed gevulde 
productenbox leert men verschillende etiketten lezen en begrijpen. Verder 
worden er tips gegeven die ervoor zorgen dat men gezondere keuzes zal 
maken in de toekomst. 

• Duur: 2 uur.
• Kostprijs: €60/uur en verplaatsingskosten.
• Logo Dender vzw voorziet een lesgever.
• Teksten om de workshop bekend te maken, zijn verkrijgbaar via Logo  

Dender vzw.

Burgers en professionelen die actief zijn rond het aspect 
wonen of regelmatig aan huis komen.
(kan ook voor de kansengroepen)

Praktisch ?

logo@logodender.be
www.gezondbinnenmilieu.be

Proper huis
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Extra informatie

Wat?

Voor wie?

Workshop waarin actief op zoek wordt gegaan naar de invloed van het binnen-
milieu op onze gezondheid.

• Duur: 2 uur.
• Kostprijs: €60/uur + verplaatsingskosten. 
• Logo Dender vzw voorziet een lesgever.
• Teksten om de workshop bekend te maken, zijn verkrijgbaar via Logo 

Dender vzw

Burgers en professionelen die actief zijn rond het aspect 
wonen of regelmatig aan huis komen. 
(kan ook voor kansengroepen)

Praktisch ?

logo@logodender.be
www.gezondbinnenmilieu.be

Binnenmilieudokter
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Extra informatie

Wat?

Voor wie?

• Elektrokoffer.  
• Wachtzaalpancartes.  
• Ventilatiemagneet .

• Elektrokoffer en wachtzaalpancartes zijn gratis uit te lenen bij Logo  
Dender vzw met een maximumtermijn van drie weken.

• De materialen dienen  zelf opgehaald en teruggebracht te worden.
• De ventilatiemagneten zijn gratis te verkrijgen zolang de voorraad strekt.

De algemene bevolking, niet specifiek voor kansengroepen.

Praktisch ?

logo@logodender.be

Ondersteunings- 
materialen
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THEMA

Valpreventieparcours

Ondersteuningsmaterialen
Woonspel ‘Huisje Weltevree’

VALPREVENTIE
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Extra informatie

• Duur: 1,5 à 2 uur.
• Gratis uit te lenen bij Logo Dender vzw.
• De materialen dienen zelf opgehaald en teruggebracht te worden.

Professionelen die met senioren werken (niet specifiek voor 
kansengroepen).

Ludieke actie om valrisico’s te bespreken en de gevolgen van onveilig gedrag 
aan den lijve te ondervinden. Twee groepen van personeel/mantelzorgers 
leggen het parcours af. De deelnemers ervaren hoe het is om in een onveilige 
situatie terecht te komen door een slecht gangpatroon, in het donker op zoek 
te gaan naar het toilet, slecht te zien of last te hebben van een lage bloeddruk. 
De risicofactoren van vallen worden zo op een speelse manier doorlopen.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

logo@logodender.be
www.logodender.be/content/valpreventieparcours

Valpreventieparcours

https://logodender.be/content/valpreventieparcours-2
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Extra informatie

• Duur: 45 minuten.
• Maximum 6 spelers.
• Gratis uit te lenen bij Logo Dender vzw.
• De materialen dienen zelf opgehaald en teruggebracht te worden.

65-plussers, niet specifiek voor kansengroepen.

Gezelschapsspel. Het spelbord is een plattegrond van een woning. De deelne-
mers wandelen met hun pion door het huis zoals bij een ganzenbordspel. Er 
zijn vakjes met doe-opdrachten en kennisvragen waardoor de spelers 
reflecteren over de veiligheid van hun woning en de valproblematiek thuis.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

logo@logodender.be
www.logodender.be/woonspel-huisje-weltevree

Woonspel  
‘Huisje Weltevree’

https://logodender.be/woonspel-huisje-weltevree
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Ondersteunings- 
materialen

Extra informatie

• Gratis te reserveren en uit te lenen bij Logo Dender vzw.
• De materialen dienen zelf opgehaald en teruggebracht te worden.

65-plussers, niet specifiek voor kansengroepen.

• Banners.
• Panelen infostand.
• Spandoek ‘Dans je leven lang’.
• Folders.

Wat?

Voor wie?

Praktisch ?

logo@logodender.be
www.logodender.be - www.valpreventie.be
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Logo Dender vzw
Kareelstraat 100 bus 1, 9300 Aalst

T  053 41 75 58  
E  logo@logodender.be

  www.logodender.be
  www.facebook.com/LogoDender
 Logo Dender vzw - @LogoDender
 Logo Dender vzw


