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GEZONDHEIDSSESSIES
Gezondheidssessies geven lokale besturen, verenigingen en scholen de kans 
om een gezondheidsthema onder professionele begeleiding als ontspannende 
activiteit aan te bieden.

Voor de meeste sessies is de begeleiding mogelijk in het Nederlands, Turks, 
Arabisch, Italiaans, …

Een gezondheidssessie duurt ongeveer twee uur. Wil je dieper ingaan op het 
thema?
Suggesties vind je onder de rubriek “Zin in meer?”.

Sommige sessies zijn gebaseerd op de methodieken van het Vlaams Instituut 
voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Vereniging voor 
Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).
 

Praktische afspraken

Aantal deelnemers: minimaal 8 – maximaal 15

Kostprijs

De kostprijs van een gezondheidssessie bedraagt 100 euro + verplaatsingskosten.
Gezonde Gemeenten, verenigingen, scholen en andere organisaties betalen 
een voordeeltarief van 60 euro/sessie.

Bij annulering van de sessie brengt de aanvrager Logo Limburg tijdig (minstens 
3 werkdagen voor de afgesproken datum) op de hoogte. 
Bij laattijdige annulering (1 of 2 dagen voor de afgesproken datum) of annulering 
van de sessie ter plaatse wordt een gedeelte van de kostprijs aangerekend.

 
Reservaties: Myriam Lismont, tel. 011 23 82 26
Mail: logolimburg@limburg.be

Warme oproep: zoek samenwerking met jouw gemeente of OCMW!

Bijna alle Limburgse lokale besturen hebben het charter “Gezonde Gemeente” 
ondertekend. Hierbij geven ze aan dat ze de komende jaren werk zullen maken van 
een preventief gezondheidsbeleid. 

Logo Limburg ondersteunt de lokale besturen via procesbegeleiding en een 
extra ondersteunend aanbod van acties en methodieken waaronder ook de 
gezondheidssessies.

Organiseert jouw vereniging, school of buurtwerking graag een 
gezondheidssessie? Vraag dan zeker aan jouw gemeente of OCMW welke 
samenwerkingsmogelijkheden er zijn. 

Voor meer info over “Gezonde Gemeente” kun je ook terecht bij: 
Logo Limburg vzw
Tel. 011 23 82 38
logolimburg@limburg.be

www.logolimburg.be/gezondheidssessies



‘OVER EN VOOR VROUWEN’

“ Kun je je laten behandelen voor incontinentie?”  “Hoe  kun je de menopauze 
probleemloos beleven?”  “Hoe blijf je fit en gezond na je vijftigste?” 
Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de gezondheidssessie  “Over 
en voor vrouwen”.

De begeleidster bespreekt de typische vrouwenkwaaltjes zoals menopauze, 
urine-incontinentie en osteoporose en start het discussiespel met deze vragen: 
“Met welke klachten ga je naar de dokter? Welke onderzoeken laat je het best 
uitvoeren? Wat  kun je zelf doen om een goede gezondheid te behouden?”.

‘MAMMOBOX’

“Krijg je van een spiraaltje baarmoederhalskanker?” “ Kun je een 
screeningsmammografie laten nemen na een borstvergroting of andere 
heelkundige ingreep?”  “Krijg je borstkanker als je  een te strakke beha  draagt 
?”
Het is slechts een greep uit de vragen die tijdens een MammOboxsessie 
beantwoord worden. 

Vrouwen, zowel jong als iets ouder, krijgen de kans om op een ontspannen 
manier te praten over borst- en baarmoederhalskanker, de vroegtijdige               
opsporing ervan en eventuele misverstanden uit te klaren. Onder meer de 
onderwerpen beha, maandverband, borsten, borstbewustzijn, borst- en 
baarmoederhalskankerscreening komen aan bod. 

Voor allochtone groepen wordt het discussiespel uitgebreid met “Wat zegt de 
Koran” -vraagjes.

Zin in meer?

De begeleidster kan de sessie aanvullen met een rondleiding in een 
mammografische eenheid (ME). Dit is een radiologische dienst die deelneemt 
aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.



GEZONDHEIDSSESSIE

‘GEZONDHEIDSSTRAAT 13’

“Hoe  kun je asbesthoudende dakplaten veilig verwijderen?” “ Kun je je huis te 
veel  verluchten?”
“Wat zijn de klachten bij een CO-vergiftiging?” “Hoe pak  je schimmelproblemen  
in huis aan?”

Op deze en andere vragen krijg je een antwoord in de gezondheidssessie 
”Gezondheidsstraat 13”.
Deze sessie biedt je praktische tips voor een gezonde woning.

De korte inleiding geeft achtergrondinformatie over verschillende milieufactoren 
in en rond de woning die de gezondheid kunnen beïnvloeden.
In een gezelschapsspel worden de verschillende thema’s per kamer 
verder besproken. De vraagkaartjes gaan in op de thema’s CO, roken, stof 
(huisstofmijt), asbest, ventileren/verluchten, vocht, schimmel, ongedierte, 
schoonmaakmiddelen en huishoudelijke producten.

Zin in meer?
Doe de “Woon ik wel gezond?”-test op
http://www.ministryofmedia.nl/vrom/vromtest.html.
In deze test vind je een aantal vragen over je woning. Op het einde van de test 
krijg je een handig rapport met tips om je huis (nog) gezonder te maken.

‘HUISJE WELTEVREE’

Gelukkig en onafhankelijk thuis wonen. Wensen we dat niet allemaal?

De gezondheidssessie “Huisje Weltevree” staat in het teken van valveiligheid 
in de eigen woning. Het gezelschapsspel gaat in op vragen als “Kunnen 
medicijnen een invloed hebben op vallen? Waarom laat je best geen vochtige 
dweil  liggen om de voeten te vegen? Zit er enige waarheid in het spreekwoord 
“rust roest?”, en nog veel meer.
 Herkenbare spelsituaties brengen discussies op gang en door ervaringen uit te 
wisselen leer je van elkaar.

Maak van je huis een veilige thuis.

Zin in meer?

Spoor met de omgevingschecklist mogelijke valkuilen op en maak van je huis 
een veiligere thuis. De checklist kun je bestellen bij de projectverantwoordelijke 
of via www.logolimburg.be/valpreventie.

Op deze website vind je ook een overzicht van instanties die persoonlijk advies 
geven over woningaanpassingen.



‘WEET WAT JE EET’

Boodschappen doen is voor veel mensen een routine: het moet snel gaan en 
automatisch grijp je naar je favoriete producten. Maar sta je wel eens stil bij de 
voedingswaren die je koopt? Misschien wil je eens iets nieuw proberen, maar 
vind je het moeilijk om de juiste keuze te maken. De gezondheidssessie “Weet 
wat je eet: mobiele winkeloefening”, kan je hierbij helpen.

Een diëtist(e) legt uit   waarmee je best rekening houdt als je gezonde 
voedingsmiddelen wilt aankopen.  Je leert etiketten lezen en de prijs-
kwaliteitsverhouding van producten vergelijken.  De basisversie van deze 
sessie is geschikt voor een algemeen publiek vanaf 16 jaar. 

Er bestaan ook kant-en-klare modules voor verschillende doelgroepen. Een 
ouder met kleine kinderen koopt andere producten dan een 60-plusser of een 
tiener. Ook je financiële situatie heeft invloed op wat je koopt. Omdat in deze 
verschillende situaties andere noden zijn, werden er verschillende modules 
ontwikkeld. Geef bij de reservatie zeker aan welke module je wenst.

        • Ouders en onthaalouders van jonge kinderen
        • Diverse allochtone groepen
        • Gezond en budgetvriendelijk inkopen
        • Gezond ouder worden, voor 60-plussers
        • Secundair onderwijs

Zin in meer?

Test hoe gezond je eet op  
www.gezondheidstest.be

‘ROOKVRIJ, OOK VOOR MIJ?’

Dat roken slecht is voor de gezondheid weet iedereen. ‘‘Maar wat doet roken 
met je lichaam?’’ ‘‘Hoe snel herstelt je lichaam als je stopt met roken?’’ ‘‘Waarom 
is roken zo verslavend?’’ ‘‘Wat kan je helpen
als je wilt stoppen?’’

Veel vragen waarop de gezondheidssessie ‘‘Rookvrij, ook voor mij?’’, een 
antwoord geeft.
Je werkt op een interactieve manier rond de gezondheidsrisico’s van (mee)
roken, de verschillende methodes om te stoppen en de voordelen van stoppen 
met roken.
De sessie is geschikt voor rokers en niet rokers.

Zin in meer?

www.tabakstop.be
www.vlaanderenstoptmetroken.be



‘MEER BEWEGEN ÉN MINDER ZITTEN’

Voor deze workshop kan je beter even gaan staan ... Lang stilzitten is immers 
schadelijker voor je gezondheid dan je zou denken.

Is lang stilzitten dan niet hetzelfde als te weinig bewegen? En is lang stilzitten 
slechter voor je gezondheid dan roken? Tijdens de gezondheidssessie ‘Meer 
bewegen én minder zitten’ krijg je een antwoord op deze vragen. We staan stil 
bij bewegen en bij lang stilzitten: wat doet het met onze gezondheid en hoe 
beïnvloedt onze omgeving ons gedrag? 

Veel, en lang stilzitten is dagelijkse kost voor velen. Hoe kunnen we dit patroon 
doorbreken? Enkele concrete tips zetten je op weg naar een minder zittend en 
actiever bestaan.

‘BLIJF DIABETES VOOR’

Diabetes is een toenemend gezondheidsprobleem. Volgens de Vlaamse 
diabetesvereniging komen er jaarlijks 23 500 nieuwe gevallen van diabetes 
type 2 bij. Nochtans is diabetes type 2 door een gezonde levensstijl vaak te 
voorkomen.

Tijdens de gezondheidssessie “Blijf diabetes voor” leer je op een heel 
interactieve en visuele manier meer over diabetes en het voorkomen ervan. 
Welke invloed heeft je eigen levensstijl op het ontstaan van diabetes type 2? En 
hoe kan je deze aanpassen om diabetes type 2 te voorkomen? Op het einde 
van de sessie ga je met heel wat tips en tricks naar huis.

Zin in meer?

www.10000stappen.be



‘VOEL JE GOED, ZIT GOED’

“Neen zeggen, is dat voor jou ook zo moeilijk? 
Heb jij ook zoveel aan je hoofd, dat je vergeet om even tijd voor jezelf te maken? 
Of zet je je liever in voor anderen, dan te denken aan je eigen ontspanning? 
Hulp vragen, is dat niets voor jou? Jij lost het immers allemaal zelf wel op? En 
waar kun je terecht met je vragen?
Jezelf graag zien, hoe doe je dat eigenlijk? Kun je dat leren om meer 
zelfvertrouwen te hebben?”

Herken je je in één van bovenstaande vragen? Dan is de gezondheidssessie 
“Voel je goed, zit goed” echt iets voor jou!
Tijdens deze bijeenkomst ontdek je op een leuke manier hoe belangrijk het is 
om voor je eigen geestelijke gezondheid te zorgen.  Je krijgt tips om je al eens 
vaker goed in je vel te voelen. Want dat verdient iedereen!

‘ALS KLEINE KINDEREN GROOT WORDEN’

“ Welke afspraken maak je over alcohol als jouw dochter van veertien jaar 
naar een fuif gaat?”  “Wat zeg je tegen jouw zoon als zijn vriend van school is 
gestuurd voor cannabisgebruik?” “Hoe kun je tabak verbieden als je zelf rookt? 
”

Ouders van opgroeiende kinderen vragen zich wel eens af hoe ze hun kinderen 
kunnen leren om verstandig om te gaan met alcohol? Of hoe ze kunnen 
voorkomen dat hun kind sigaretten of drugs gaat gebruiken? 
Centraal tijdens deze vorming staat het versterken van beschermende 
opvoedingsvaardigheden bij ouders, die er mee voor zorgen dat jongeren 
gezonde keuzes maken inzake tabak, alcohol en drugs. We vertrekken daarbij 
vanuit de rol van de opvoeding.

Deze interactieve vorming gebruikt beelden, filmpjes en tips om ouders te helpen.

In samenwerking met CAD

Zin in meer?

www.fitinjehoofd.be
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