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GEZOND OP KAMP

In de zomervakantie gaan veel kinderen op kamp. Dit kan zowel een 
zomerkamp met de jeugdbeweging zijn maar ook sportkampen, 
dagkampen of specifieke themakampen. Wat het thema ook is, een 
zomerkamp is voor vele kinderen en jongeren de gelegenheid om 
zich samen met vrienden uit te leven en onvergetelijke herinnerin-
gen te maken.

Gezondheid is op kamp meestal niet zo een hot topic. Maar toch 
zorgt een gezond kamp voor een geslaagd kamp! Want file aan de 
toiletten of HUDO’s omdat iedereen buikloop heeft, jongens of meis-
jes die zich uitgesloten voelen of brandwonden door het plukken 
van de grote berenklauw, zijn niet direct sfeermakers op kamp.

Neem daarom gezondheid mee in je rugzak en maak er een gezond 
maar vooral een superleuk kamp van.

We geven jeugdleiders en monitoren van zomerkampen een over-
zicht van welke gezondheidsonderwerpen belangrijk zijn om mee 
te nemen op kamp. Daarnaast leveren we hun een aantal kant-en-
klare methodieken aan waarmee ze zelf een gezonde kampdag of 
gezonde kampmomenten kunnen organiseren.

Je kan bij ons een vormingsmoment aanvragen om bij te leren over 
de verschillende thema’s en om te leren wat je hierrond op kamp 
kan doen. 

Einddoelgroep
Jeugdbewegingen, speelpleinwerking, … 
Elke organisaties die een kamp organiseert.

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen en organisaties

Doelgroep

Omschrijving

September 2022



 Een coole tote bag met zowel leuke als praktische materialen  
     en de gezond op kampgids
 
 Prijs vorming
     75 euro per uur, met minimum van 100 euro, en max. 2u/sessie     

Materiaal

Logo Limburg staat je bij met advies, inspiratie en vormingen rond 
de onderwerpen.

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Meer info



GEZONDE PUBLIEKE RUIMTE

Eet gezond, beweeg genoeg en zorg voor ontspanning na het werk. 
Want het is goed voor je gezondheid! 

Gezondheid is niet enkel een kwestie van persoonlijke keuzes en 
genetische factoren. Ook omgevingsfactoren hebben een grote 
invloed. Is er een park in de buurt? Is er openbaar vervoer? Vind je 
makkelijk gezonde voeding? 

Gezondheid verdient een plaats in het ruimtelijk beleid. Het project 
Gezonde Publieke Ruimte biedt de lokale besturen en verenigingen 
een ondersteuningsaanbod om dit op een onderbouwde manier te 
verwezenlijken.

Wat is een gezond ruimtelijk beleid?
 aandacht voor de effecten van luchtvervuiling en geluidshinder  
     door verkeer
 maakt van stappen, trappen en gebruik van openbaar vervoer de  
     meest evidente vervoerskeuzes
 zet in op de aanwezigheid van gezonde voeding op wijkniveau
 gebruikt de publieke ruimte als hefboom om het mentaal 
     welbevinden van de inwoners te verhogen en zet aan tot actieve  
     recreatie
 ontmoedigt roken in kindgerichte publieke ruimte
 heeft bijzondere aandacht voor de noden van kinderen, ouderen  
     en groepen met een lage socio-economische status
zet in op hittebestendige omgeving

Einddoelgroep
Iedereen.

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, ruimtelijke planners.

Doelgroep

Omschrijving

September 2022



 Wetenschappelijk onderbouwde tools en methodieken om niet  
     alleen gezondheidswinst te creëren maar ook zichtbaar te  
     maken.  

 Methodieken voor participatie en gezonde inrichting van de 
publieke ruimte

 Sensibiliserende en ondersteunende tools voor gezonde inrich-
ting van de publieke ruimte
  Informatie- en sensibilisatiemateriaal:
  Flyers, borden en spandoeken
  Inspiratiebrochure 

Materiaal

Logo Limburg staat je bij met advies en helpt je met de interpretatie 
van de visie en het gebruik van de tools.

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Meer info



WARME DAGEN

Elk jaar in de zomer hebben we warme dagen. De hoge temperatu-
ren en ozonpieken kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid.

Daarom lanceert de Vlaamse Overheid de campagne ‘Warme dagen’ 
om mensen te informeren over gezondheidsrisico’s bij warm weer 
en hoe ze zichzelf maar ook anderen kunnen beschermen bij warme 
dagen. 

Zorg dragen staat centraal in de campagne want kwetsbare groe-
pen zoals zieken, ouderen, kinderen of sociaal geïsoleerde kunnen 
tijdens een warmte periode wat extra aandacht en zorg gebruiken.

Op www.warmedagen.be zijn er verschillende tools om als individu, 
organisatie of lokaal bestuur deze mensen bij te staan.

Einddoelgroep
Algemene bevolking, kinderen, sociaal geïsoleerden, evenement- 
bezoekers, ouderen,…

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, organisaties en personen die in contact komen 
met risicogroepen en zorgbehoevende personen. 
Bv. WZC, ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, thuiszorg- 
diensten, vroedvrouwen, verpleegkundigen, sportverenigingen, 
evenementenorganisatoren…

Doelgroep

Omschrijving

September 2022



 Campagne site: www.warmedagen.be

 Informatie en sensibilisatiemateriaal 
     affiches                         folders

     social-media berichten, digitaal materiaal,…

 Methodieken rond verschillende doelgroepen  
     (kinderen, evenementen, sociaal geïsoleerden).

 Leidraad bij het opstellen van een lokaal gezondheidsplan  
     “Warme dagen”

 Prijs
     Gratis

Materiaal

De lokale netwerkers en medisch milieukundigen van het Logo 
helpen u graag aan de gewenste materialen.
Daarnaast bieden de medisch milieukundigen ondersteuning bij 
de interpretatie van de methodieken en bij het opstellen van een 
lokaal gezondheidsplan ‘Warme dagen’.

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Meer info
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Zon in overvloed, 
verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be
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Tips
•  Zorg dat je altijd water bij je hebt.

•  Zorg je voor anderen? Ga wat vaker 
langs en zorg voor een vervanger 
als je met vakantie gaat.

•  Volg de weersvoorspellingen.

•  Smeer zonnecrème als 
je de zon niet kunt 
vermijden.

• (Ver)bouw hitte-
bestendig.

Tips
• Verlucht als het buiten koeler is dan binnen.

• Benut je zonnewering (rolluiken, luifels, 
gordijnen, ...) optimaal.

• Gebruik een ventilator, die kan 
helpen om de ruimte te 
verkoelen.

• Beperk het gebruik van 
apparaten die warmte 
produceren 
(fornuis, oven, 
computer, ...).
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Tips
• Zoek koele plekken op. Verm

ijd de zon.

• Stel fysieke inspanningen uit tot 
een koeler m

om
ent van de dag.

• D
raag dunne, loszittende, 

lichtgekleurde kledij.

• Koel je lichaam
 af m

et 
een lauw

e douche, 
een voetbad, een 
frisse duik …

• D
raag een 

hoofd-
deksel.

hou je huis koel

Surf naar www.warmedagen.be/webwinkel-intermediairen 
en download daar het materiaal en/of contacteer Logo  
Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Bestellen



TEKEN

Mag je een teek verbranden als je ze verwijdert of net niet? Hoe ziek 
kun je worden van een tekenbeet? De campagne ‘Wees niet gek. Doe 
de tekencheck’ geeft je de juiste antwoorden.

Ook jij kan mee de campagne uitdragen!

De campagne wil op een laagdrempelige en duidelijke manier advies 
geven over teken aan iedereen die in de natuur komt. En hen de 
gewoonte aanleren om de ‘tekencheck’ te doen.

1. Controleren 
Controleer jezelf en anderen de dag zelf nog, want sommige teken 
kunnen je ziek maken. 

2. Verwijderen
Een teek gevonden? Verwijder de teek rustig en in één beweging.

3. Symptomen opvolgen  
Volg een maand lang de symptomen op. Is er een rode vlek rond de 
beet die groter wordt? Of heb je koorts, gewrichtspijn of spierpijn? 
Ga dan naar je (huis)arts.

Einddoelgroep
Algemene bevolking, natuurliefhebbers, wandelaars, 
jeugdverenigingen, mensen die hun tuin onderhouden,…

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen en organisaties (vb. wandelverenigingen,  
jeugdverenigingen, scholen, volkstuinen,…)

Doelgroep

Omschrijving

September 2022



 Campagnesite: www.tekenbeten.be

 Informatie- en sensibilisatiemateriaal (affiches, folders,  
     socialmediaberichten, digitaal materiaal, informatieborden,  
     …)

 EHBO-gids “Wat te doen bij een tekenbeet?”

 Educatieve materialen (presentaties, lesideeën voor onderwijs)

 Huisstijlgids

 Tekenrisicokaarten:  belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van 
de focus van preventie- en controlemaatregelen op gemeentelijk 
niveau
        
 Prijs materiaal
     Gratis

Materiaal

Logo Limburg helpt je bij de bestelling van materialen. De medisch 
milieukundigen kunnen een infosessie geven rond preventie van 
tekenziektes. 

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Meer info



ACTIEWEEK GEZOND BINNEN

Een week al onze aandacht richten op gezond binnen! Dat is het ver-
trekpunt van de jaarlijkse actieweek gezond wonen in november. 

Samen zetten we ons in voor een gezond binnenmilieu voor ieder-
een.  Want we brengen zo’n 85% van onze tijd binnen door. Zeker 
wanneer het kouder wordt. Wat maakt dat een gezond binnenmilieu 
onmisbaar is voor een goede gezondheid en een fijne thuis.

Een gezond binnenmilieu realiseren is complex maar zeker niet 
onmogelijk. Veel actoren kunnen een rol spelen, soms zelf zonder 
het zelf te beseffen. Maak als lokaal bestuur een verschil door lokaal 
samen te werken, acties op te zetten en op een structurele basis te 
streven naar een gezonde(re) thuis voor iedereen.

Logo Limburg wil graag jullie bijstaan en samen goede voorbeelden 
zoeken en creëren rond gezond wonen.

Einddoelgroep
Algemene bevolking, maatschappelijk kwetsbare groepen

Wie kan er mee aan de slag
Lokale besturen, organisaties die werken rond wonen, organisaties 
die werken naar maatschappelijke kwetsbare groepen.

Doelgroep

Omschrijving

September 2022

Logo Limburg helpt je bij de bestelling van materialen. De medisch 
milieukundigen ondersteunen je graag op maat in jullie projecten 
rond gezond wonen.

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Meer info



 Informatie- en sensibilisatiemateriaal (affiches, folders, infofi-
ches,  socialmediaberichten, digitaal materiaal,…)

 CO2-meter

Materiaal



INFOGRAPHIC  
VENTILEREN EN VERLUCHTEN

Ventileren, verluchten,… wat is dat? 

Uit het interregionaal project Healthy Indoor Environment, dat 
in 2019 liep in Nederlands en Belgisch Limburg , blijkt dat al onze 
boodschappen rond binnenmilieu niet duidelijk zijn.

Simpeler dus! Daarom geeft deze infographic een haalbare bood-
schap “Zet elke dag je raam 10 minuten open plus bij het douchen/
baden, koken en poetsen“. 

Hiermee veranderen we natuurlijk nog geen gedrag. Maar met daar-
naast ook in te zetten op persoonlijke contacten, en een strategische 
aanpak op lange termijn zetten we hopelijk wel een stap naar een 
beter binnenmilieu voor iedereen.

Einddoelgroep
Algemene bevolking, maatschappelijk kwetsbare groepen

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, organisaties die werken rond wonen, organisaties 
die werken naar maatschappelijke kwetsbare groepen

Doelgroep

Omschrijving

September 2022

Vraag de infographics aan bij Logo Limburg of download ze direct 
hier (enkel beschikbaar in de digitale versie van deze fiche).

Wil je graag met de infographic aan de slag, en deze gebruiken in 
een breder begeleidend kader rond gezond wonen? Dan onder-
steunt Logo je graag op maat in jullie projecten.

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Meer info



 Infographic

 Infographic downloadbaar via:  
     https://www.logolimburg.be/content/infographic-verluchten

Materiaal



GEZONDHEIDSRALLY:  
GEZOND UIT EIGEN GROND

De Gezondheidsrally ‘Gezond uit eigen grond’ is een fiets- of wandel-
tocht doorheen de gemeente, met gezond tuinieren en gezond eten 
uit eigen tuin als kapstok. 

Op verschillende plekken worden vragen uitgehangen en zo ontdek-
ken de deelnemers onderweg interessante tuinweetjes. Een portie 
beweging krijgen ze er gratis bij.

Einddoelgroep
Algemene bevolking.

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, organisaties.

Doelgroep

Omschrijving

Wil je graag een Gezondheidsrally organiseren? Dan kan je bij 
Logo Limburg terecht voor advies en de bijhorende materialen 
via mail naar logo@logolimburg.be of telefonisch op het nummer 
011 15 12 30.

Meer info

September 2022



 8 pancartes met quivragen 

 Invulformulieren
     

 Prijs
     Gratis

Materiaal



ONDERSTEUNING BIJ VRAGEN OVER  
GEZONDHEID EN MILIEU

De algemene bevolking en lokale besturen kunnen bij de medisch 
milieukundigen terecht met vragen over de gezondheidsimpact van 
de omgeving.

Vocht en schimmelproblemen? Last van de eikenprocessierups? 
Zware metalen in de moestuin?

De medisch milieukundigen geven je informatie over mogelijke  
gezondheidseffecten en adviseren je over wat je zelf kan doen om de 
risico’s te beperken.

Intermediairen kunnen ook een woningonderzoek aanvragen. Als er 
onduidelijkheid is over gezondheidsrisico’s in de woning van perso-
nen of in openbare gebouwen, dan kan de medisch milieukundige 
een zintuiglijke inspectie uitvoeren.

Algemene bevolking, lokale besturen, intermediairen,...

Doelgroep

Omschrijving

Bij Logo Limburg kan je terecht voor advies rond gezondheid en 
milieu via mail naar logo@logolimburg.be of telefonisch op het 
nummer 011 15 12 30.

Het aanvraagformulier voor een woningonderzoek vind je hier: 
https://www.vlaanderen.be/aanvraag-tot-onderzoek-van-het-bin-
nenmilieu-in-een-woning-of-openbaar-gebouw

Meer info

September 2022


