
van 16 tot en met 22 november 2020
Logo Limburg

Vlaamse ouderenweek
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Psychisch welzijn 
van ouderen

Op de foto: Simonne Lafosse en Lien Santermans - WZC Home Elisabeth Sint-Truiden
Met dank aan: Elien Zoons 



Van 16 t.e.m. 22 november 2020 staat de Vlaamse 
Ouderenweek in het teken van psychisch welzijn. In de 
huidige context van COVID-19 kunnen we de keuze van 
het thema psychisch welzijn enkel toejuichen. Thema’s 
als vergrijzing en de toename van personen met dementie 
vroegen sowieso al om aandacht. Initiatieven als zorgzame 
buurten en het nieuwe woonzorgdecreet  zijn alvast 
voorbeelden van de maatschappelijke aandacht voor 
psychisch welzijn. Een passend preventief gezondheidsbeleid 
is nu meer dan ooit nodig!                    

Logo Limburg springt graag mee op de kar en trekt de kaart 
van ontmoeting! Tijdens de Vlaamse Ouderenweek zetten 
we  methodieken in de kijker die verbinding tussen ouderen 
faciliteren. Verbinding is immers één van de zaken die we in 
deze moeilijke periode extra nodig hebben.

De methodieken zijn gegroepeerd per strategie om 
tot geestelijk gezond gedrag te komen: educatie, 
omgevingsinterventie en zorg & begeleiding. Meer uitleg over 
deze strategieën vind je verder in deze gids. 

Zin om zelf een actie op poten te zetten tijdens de Vlaamse 
Ouderenweek? Doen! Blader eerst door de gids, en schrijf je 
daarna hier in. 

Ondanks COVID-19 is het mogelijk om toch in te zetten op 
fysieke ontmoeting, maar doe dit op een veilige manier. Doe 
zelf de coronatoets als je met een actie aan de slag gaat, 
rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. 
Ook in ons voorgestelde aanbod kunnen zich nog wijzigingen 
voordoen, afhankelijk van de toekomstige maatregelen. 

Succes!

Is er een actie  die jou inspireert 
en waar je mee  aan de slag wilt 
binnen jouw organisatie?

Laat het ons gerust weten! Wij 
staan klaar om je te adviseren, 
te ondersteunen en je actie te 
verankeren in een structureel 
beleid. 

https://www.logolimburg.be/content/zorgzame-buurten
https://www.logolimburg.be/content/zorgzame-buurten
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JQTPx8ZwMEaKpWqw8A9zODWsITPh6mJGkvf5IxthkxZUNjEyQ004M0laNk5RQkI5OUZKUjRUQ0c0RS4u


Betrek lokale burgers, 
handelaars en verenigingen 
en kijk over je eigen grenzen 
heen. 

TIP

Educatie
  

Educatie omvat het motiveren en mogelijk maken van gezond 
gedrag door het versterken van de individuele kennis en 
gezondheidsvaardigheden.

ONZE PROJECTEN
• Workshop 'Het regent op mijn    neus'
• De voorstelling 'Vergeten en verzonken'
• Zilverwijzer 
• Complimentenactie
• Gespreksstarters
• Spreuken in het straatbeeld



Ouderdomsdepressie, dementie of 
eenzaamheid bespreekbaar maken

Met het unieke kunstproject 'Het regent op mijn neus' maak je 
ouderdomsdepressie, dementie of eenzaamheid bespreekbaar.

Onder begeleiding van een kunstenaar gaan senioren tijdens 
de workshop 'Het regent op mijn neus' creatief aan de slag. Ze 
krijgen tips en tricks om hun gevoelens, ideeën, gedachten,... 
om te zetten in een kunstwerk. De werkstukken kunnen 
achteraf tentoongesteld worden (kunstproject 'Het regent op 
mijn neus'). Zo worden deze gevoelige thema's positief in beeld 
gebracht. 

Uniek aanbod!
Logo Limburg biedt deze workshop gratis aan tot 20 december 
2020. Vraag de workshop aan vóór 1 november 2020. 

Praktisch
• De workshop duurt ongeveer 3 uur.
• Logo Limburg voorziet de nodige materialen en zorgt voor 

een kunstenaar die de workshop begeleidt.
• Meer informatie of interesse? Ga naar de website, mail naar 

logo@logolimburg.be of bel naar 011 15 12 30. 

Het regent 
op mijn neus

gratis 
TOT 20 DECEMBER 2020 
IN HET KADER VAN DE 

VLAAMSE OUDERENWEEK 

https://www.logolimburg.be/content/workshop-het-regent-op-mijn-neus
https://www.logolimburg.be/content/workshop-het-regent-op-mijn-neus
mailto:logo%40logolimburg.be?subject=


Samen op zoek  
naar geluk

Ben jij al eens verdwaald? Hoe voelde dat? En wie of wat heeft je toen geholpen? Marleen Custers en Inge 

Dreesen, ergotherapeuten en referentiepersonen dementie maken de vertaalslag naar ouderenzorg en 

zoeken dagelijks geluksmomenten. "Een receptenboek hebben we niet. Wel goocheltrucs: wat was voor 

deze persoon waardevol, wat maakte hem of haar gelukkig? Dus: hoe kunnen we iemands eigenwaarde 

triggeren en kwaliteit van leven verbeteren?"

"Het raakt ons als iemand zegt: ‘Als ik zo ben, 

geef mij dan maar een spuitje’. Het is echt niet 

zo dat iemand met een depressie of dementie 

niks meer kan of fijn vindt. Weet jij nog wat je 

twee weken geleden op vrijdagavond deed? 

Misschien niet en was het toch waardevol.

Wij geven handvatten om ermee om te gaan, op 

basisscholen, aan familie. Samen iets creatiefs 

doen geeft een goed gevoel. We willen het niet 

mooier maken dan het is. Maar wel dichter bij 

de realiteit brengen. De wereld moet weten dat 

mensen met dementie écht iets kunnen. En nog 

steeds belangrijk zijn. Want achter dat gedrag zit 

nog steeds de persoon die hij of zij altijd was. De 

kwaliteit van leven bestaat uit geluksmomenten."

Op de foto: Marleen Custers en Inge Dreesen



Marleen en Inge werken in woonzorgcentra 

in Hamont-Achel en zijn initiatiefnemers van 

de expositie en het kunstboek ‘Het regent op 

mijn neus’ in 2017. Een dame met dementie 

was aan het huilen maar kwam niet op de juis-

te woorden; vandaar dat zij het zo omschreef 

en deze omschrijving als titel is gekozen.

Om dementie bespreekbaar te maken, hebben 

Marleen en Inge de bewoners en hun familiele-

den aangespoord samen iets creatiefs te maken. 

Ook medewerkers en andere inwoners waren 

uitgenodigd. Het resultaat was een gemeente-

lijke expositie met een feestelijke opening, een 

boek met tientallen kunstwerken en media-aan-

dacht. En nog fraaier: gesprekken kwamen op 

gang, begrip groeide en relaties verbeterden.

Daar doen we het voor! In het kader van het 

 Interreg V-A-project ‘euPrevent Senior  

Friendly Communities’ is ‘Het regent op mijn 

neus’ uitgebreid met de thema’s ouderdoms-

depressie en eenzaamheid. Het is namelijk 

belangrijk dat deze thema’s bespreekbaar zijn 

en blijven. Wat zou u kunnen bijdragen?

Bron: The art of growing older • 

Chantal Hamers • Spijkers met Hamers,  

ijzersterk profileren in tekst en gedrag

Interesse in het kunstboek 

'The art of growing older'? 
Logo Limburg heeft 25 exemplaren ter be-

schikking. Vraag hier je gratis exemplaar aan. 

https://www.logolimburg.be/content/de-kunst-van-het-ouder-worden
https://www.logolimburg.be/content/de-kunst-van-het-ouder-worden
mailto:logo%40logolimburg.be?subject=The%20art%20of%20growing%20older


Theatervoorstelling pakt emoties rond 
depressie en dementie bij ouderen aan

Vergeten en 
verzonken

Met de voorstelling 'Vergeten en Verzonken' duikt 
Setheater in emoties en reacties die depressie en 
dementie bij ouderen vaak oproepen. 

Tijdens het nagesprek krijgt het publiek de kans om 
hun reacties op de voorstelling met elkaar en met de 
acteurs uit te wisselen en het thema bespreekbaar te 
maken. 

Praktisch
• Het aantal deelnemers wordt bepaald rekening 

houdend met de huidige coronamaatregelen (in 
principe geldt minimum 20 en maximum 25). 

• De voorstelling zelf duurt 25 minuten, nadien is er 
een nabespreking van 20 minuten.

• De speelruimte moet voldoende groot zijn zodat 
de voorstelling coronaproof georganiseerd kan 
worden. 

• Prijs: 600 euro (excl. BTW) + verplaatsingsonkosten
• Info & reservatie: mail naar logo@logolimburg.be 

of bel naar 011 15 12 30.

DEPRESSIE EN DEMENTIE  

bespreekbaar 
MAKEN

https://www.logolimburg.be/vergeten-en-verzonken


Omgaan met de uitdagingen 
van het ouder worden

Zilverwijzer

Met 'Zilverwijzer' help je ouderen mentaal sterk in het  
leven te staan. Dat is immers belangrijk voor een goede 
levenskwaliteit. 

Zilverwijzer start met de basissessie 'Oud is niet out'. 
Daarna kiezen de senioren uit 5 vervolgsessies: 
• Gezondheid
• Rouw en verlies
• Tijd nemen voor jezelf
• Eenzaamheid
• Een veranderende wereld
 
Hoeveel sessies ze volgen en welke, kiezen ze zelf. Een 
professionele begeleider helpt hen, maar de senioren staan 
als ervaringsdeskundigen op de eerste plaats. 

Voor wie?
• De vorming is voor senioren vanaf 60 jaar.
• De vorming kan worden aangevraagd door alle 

organisaties die met en voor senioren werken. 

Praktisch
• Eén sessie duurt ongeveer 2 uur. 
• Minimum 5 en maximum 12 deelnemers. 
• Prijs: 150 euro (exclusief verplaatsingskosten) per 

sessie. 
• Info & reservatie: mail naar logo@logolimburg.be of bel 

naar 011 15 12 30.

ZILVERWIJZER START MET 
DE BASISSESSIE  

oud is niet out
EN BIEDT DE KEUZE UIT 5 

VERVOLGSESSIES 

https://www.logolimburg.be/content/zilverwijzer-6


Tover een glimlach op het gezicht  
van de mensen rondom je

Complimenten- 
actie

Complimenten geven en krijgen doet deugd. Bovendien 
versterkt het onze veerkracht. 

Op 1 maart is het jaarlijks complimentendag. 
Maar complimenten geven kan altijd! Met het 
complimentenboekje voor ouderen is het eenvoudig 
om complimentjes uit te delen. 

Voor wie?
• Voor iedereen. 

Praktisch
• De complimentenboekjes met voorbedrukte en 

zelf in te vullen complimentjes kosten 0,35 euro 
per boekje.  

• Bestellen kan via mail naar logo@logolimburg.be, 
of telefonisch op het nummer 011 15 12 30.

VERRAS ANDEREN MET EEN 
HARTVERWARMEND 

compliment

https://www.logolimburg.be/sites/default/files/materialfiles_logolimburg/2020-Complimentenboekje-ouderen-web.pdf
mailto:logo%40logolimburg.be?subject=


Da hèit zjeë 
goed gedön!

Dat hebben ze in Diepenbeek zelfs heel goed gedaan! Naar aanleiding van de complimentendag 

op 1 maart verraste Diepenbeek zijn inwoners met complimenten in het Diepenbeeks dialect. 

Yvonne Dewarier, lid van de welzijnsraad, was 

samen met Logo Limburg het creatieve brein 

achter deze actie. Zij legt uit: “Als voorbereiding 

op de welzijnsraad zitten we altijd met een aantal 

partijen samen zoals onder andere het Wit-Gele 

Kruis, het OCMW, de gezondheidsambtenaar, 

Logo Limburg,… Tijdens zo een sessie ontstond 

het idee van de complimentenactie. We pasten 

het complimentboekje van Logo Limburg aan 

met complimenten in ons Diepenbeeks dialect. 

Op complimentendag hebben we de kaartjes 

verdeeld aan de scholen, in het rusthuis, in het 

centrum,… De reacties waren super. Iedereen 

was enthousiast! “Je hebt mijn dag goed ge-

maakt”, hoorde ik achteraf van iemand. In de 

bibliotheek hadden ze bladwijzers gemaakt 

van de complimenten. Je hebt niet altijd gro-

te dingen nodig die veel geld kosten. Ook met 

laagdrempelige acties kan je veel bereiken!”



Een diepgaand gesprek  
doet wonderen

Gespreks- 
starters

Gespreksstarters geven een duwtje in de rug om 
een gesprek te voeren. Dat is immers niet altijd even 
gemakkelijk om mee te starten. 

Gespreksstarters zijn voorbeeldvragen die je kan 
stellen aan iemand om een gesprek eenvoudig te 
starten. Ze verlagen de drempel en zorgen voor meer 
diepgang. Zo verrijken ze het gesprek.

Voor wie?
• Voor iedereen. 

Praktisch
• Je vindt op de volgende pagina enkele 

voorbeelden van gespreksstarters.  
• Wil je geestelijke gezondheid opnemen in je 

beleidsplan? Dat kan! Contacteer Logo Limburg 
via mail naar logo@logolimburg.be of telefonisch 
op het nummer 011 15 12 30. Samen bekijken we 
welk netwerk we kunnen uitbouwen en welke 
methodieken en acties we best inplannen. 

Check jezel f 
OP 

WWW.CHECKJEZELF.BE 

http://www.checkjezelf.be 


Gespreksstarters

• Wat is het mooiste compliment dat je ooit van iemand kreeg? 

• Wanneer voelde jij je voor het laatst dankbaar? 

• Wat geeft je energie? 

• Waar geniet je van? 

• Hoe zorg jij voor jezelf op moeilijke momenten? 

• Hoe laat jij zien dat je hulp (of een luisterend oor) nodig hebt? 

• Als je iemand zou mogen bedanken, wie zou dat dan zijn? 

• Wat doe je als je een moeilijke dag hebt? 

• Waar heb je de voorbije dagen om gelachen?

http://www.checkjezelf.be



Fleur ramen, etalages, 
deuren, spiegels op

Spreuken in  
het straatbeeld

Verras mensen met fijne woordspelingen, 
deugddoende boodschappen, complimenten of
quotes om even bij stil te staan. 

Met de spreukenactie tover je niet alleen een glimlach 
op het gezicht van mensen, maar tegelijkertijd doe je 
mensen nadenken over hun geestelijke
gezondheid en het belang van sociale verbondenheid 
daarbij.

Praktisch
• Ga met krijtstiften zelf aan de slag. 
• Inspiratie nodig? Mail naar  

logo@logolimburg.be  
of bel naar  011 15 12 30. 

mailto:logo%40logolimburg.be?subject=


Spreuken in  
het straatbeeld

• Jouw goedemorgen maakt mijn dag. 

• Het beste medicijn is 3 x daags een complimentje. 

• Probeer een regenboog te zijn in iemands wolk. 

• Leef in vreugde. Lach vol overgave. Heb lief met heel je hart.

• Voor mij hoef je niet volmaakt te zijn. 

• Een glimlach past altijd. 

• Zorg voor jezelf om voor anderen te kunnen zorgen. 

• Volg je hart want dat klopt!

• Geloof in jezelf. Je kan meer dan je denkt. 

• Wees geduldig met jezelf. Niets in de natuur bloeit het hele jaar door.

• Wacht niet op bijzondere momenten.  Maak gewone momenten bijzonder. 

• Aandacht is het mooiste dat je iemand kan geven.

VOLG JE 
hart 

WANT DAT KLOPT! 



Omgeving
  

Omgevingsinterventies pakken de inrichting van de 
omgeving aan zodat die de gezondheid rechtstreeks 
beïnvloedt of gezond gedrag kan uitlokken of bevestigen. 
Maar ook structurele initiatieven (zoals bijvoorbeeld een 
lessenreeks die gedragsverandering beoogt) vallen onder 
omgevingsinterventies. 

ONZE PROJECTEN
• Generatietuinen
• Zorgzame buurten
• Gezondheidswandelingen
• Bankenproject



Een gedeelde plek in het groen 
om samen in te vertoeven

Generatie- 
tuinen

In een generatietuin krijgt eenzaamheid geen kans om 
te groeien. 

Het is een gedeelde plek, buiten in het groen, waar 
verschillende generaties kunnen vertoeven. Een 
plek waar jong en oud samen over nadenken, samen 
aan bouwen en samen de vruchten van plukken. 
Bezoekers kunnen er spelen, leren, eten, rusten of 
gewoon genieten. Mensen uit de buurt steken een 
handje toe. Vogels, kevers, vlinders en ander klein 
grut uit de natuur voelen zich er ook thuis.

Praktisch
• De medisch-milieukundigen van Logo Limburg 

geven advies over het inrichten van een gezonde 
publieke ruimte (generatietuinen zijn hier een 
mooi voorbeeld van) en brengen je in contact met 
de juiste partners, informeren je over subsidies en 
brengen je met het juiste netwerk in contact. 

• Contacteer Logo Limburg via mail naar  
logo@logolimburg.be of bel naar 011 15 12 30.

De tuin van het Brusselse OCMW-
rusthuis Anne-Sylvie MOUZON werd, 

in samenwerking met GoodPlanet 
Belgium, omgetoverd tot ‘Het kleine 

paradijs’. Bekijk hier het resultaat.

https://www.logolimburg.be/content/gezonde-publieke-ruimte-4
https://www.logolimburg.be/content/gezonde-publieke-ruimte-4
https://www.youtube.com/watch?v=5cFBL4xcMMc&feature=emb_logo


Zorg voor de mens centraal 
begint lokaal

Zorgzame 
buurten

Buurtgerichte zorg is een strategie om inclusieve en 
zorgzame buurten te ontwikkelen. 

Dit model moet er in de toekomst voor zorgen dat 
hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar 
en betaalbaar gehouden wordt. Het gaat niet 
alleen over het zorgaanbod maar ook over het 
ondersteunings- en hulpaanbod in Vlaanderen. 

Voor wie?
• Voor alle organisaties die betrokken kunnen 

zijn om deze doelstellingen te realiseren: van 
lokale besturen tot vrijwilligersorganisaties, van 
dienstencentra tot huisartsen,...

Praktisch
• ‘Minder mazen, meer net’ van Rimo Limburg 

vzw is een voorbeeld van een project rond 
buurtgerichte zorg. Pelt en Hamont-Achel nemen 
deel aan het pilootproject. 

• Wil je aan de slag rond zorgzame buurten, 
maar weet je niet goed waar te beginnen? Logo 
Limburg helpt je graag op weg.  Mail naar logo@
logolimburg.be, telefonisch op het nummer  
011 15 12 30. 

HULP EN ZORG VOOR  

iedereen 
BEREIKBAAR

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/inspiratienota%20Zorgzame%20Buurt.pdf
https://www.rimo.be/project/buurtgerichte-zorg/
https://www.rimo.be/
https://www.rimo.be/
mailto:logo%40logolimburg.be?subject=
mailto:logo%40logolimburg.be?subject=


De Klapbus 
in Halen 

De Klapbus in Halen bevordert sociaal contact tussen buurtbewoners en senioren. Het nieuw woon-

zorgdecreet legt de focus op goede interactie met de buurt. Die stimulans hadden ze in de gemeente 

Halen niet nodig. Met ‘De Klapbus’ slaan ze de nagel op de kop wat sociaal contact tussen buurtbewo-

ners betreft. Tijd voor een gesprek met Jan Vanwingh, verantwoordelijke van het dienstencentrum.

Jan vertelt: “Het project Klapbus van de stad 

Halen en dienstencentrum De Klapstoel facili-

teert sociale ontmoetingen in de verschillende 

kerkdorpen en buurten van de gemeente. Een 

bus met tafels, stoelen en koffie aan boord 

maakt de tongen los. Er wordt gebabbeld en 

buren horen van elkaar wat er leeft en dat heeft 

ook als effect dat er spontaan hulp geboden 

wordt aan elkaar. Maar het is meer dan dat. 

Ook mensen die willen deelnemen aan activi-

teiten in ons dienstencentrum maar zich niet of 

moeilijk kunnen verplaatsen, maken gebruik van 

de Klapbus. Naast dit sociale aspect heeft de bus 

ook een dienstverlenende functie.  

Huisvuil-PMD- en groenzakken kopen, je bloed-

druk meten, cultuurcheques, een bib-koffer met 

uitleenboeken, informatie over eerstelijnsdien-

sten, een afspraak maken voor gezinshulp, door-

verwijzing naar het OCMW,… het kan allemaal. 

Op de foto: De Klapbus met een team van vrijwilligers



Het is als het ware een mobiel en laagdrem-

pelig loket. Een voormiddag waarop de 

Klapbus bezoek krijgt van 10 à 15 personen 

is geen uitzondering. Een succes dus!”

Buurtgerichte zorg

Dit project past mooi binnen het verhaal van 

buurtgerichte zorg, een buurtgerichte zorg dat  

lokale samenwerking stimuleert en een proces op 

gang brengt met alle actoren, kort bij de burgers. 

Jan verduidelijkt: “Samen met RIMO werken we 

aan een buurtanalyse. Wat leeft er? Wat zijn de 

sterktes en waar zitten de zwaktes in de buurt? 

Uiteindelijk willen we een sociaal netwerk voor 

iedereen, een veilige en leeftijdsvriendelijke 

omgeving en een betaalbare en bereikbare 

thuiszorg met een goede afstemming tussen 

informele en professionele zorg. De Klapbus 

is het ideale middel om in het kader van een 

buurtanalyse bijvoorbeeld buurtbabbels te 

organiseren. Voor alles wat je in een buurt wil 

doen is de Klapbus een handig hulpmiddel. De 

mensen kennen de Klapbus en komen er naartoe. 

Een ander project binnen buurtgerich-

te zorg dat we samen met Rimo heb-

ben uitgerold is “Buurtgezellen”. 

Buurtgezellen 

Via huisbezoeken informeren we ouderen over 

mogelijke hulp en ondersteuning om zolang 



mogelijk in goede omstandigheden thuis te 

blijven wonen en indien nodig leiden we hen ook 

naar de gepaste professionele hulpverlening toe. 

Daarnaast willen we hen ook ondersteunen via 

kleinschalige, spontane zorg door bewoners uit 

de buurt. De term “Buurtgezellen” staat dus voor 

bewoners uit een buurt of dorp die spontaan 

hulp aanbieden aan zorgbehoevende bewoners 

uit de buurt.  De brievenbus leegmaken, bood-

schappen meebrengen van de winkel, het rolluik 

optrekken, eens binnenspringen voor een bab-

beltje met een tas koffie, …   

Dit jaar waren we actief bezig met huisbezoeken in 

de deelgemeente Zelem. Door corona is alles stilge-

vallen, maar volgend jaar nemen we dat terug op. 

Buurtgerichte zorg in Halen vertrekt vanuit het 

lokaal dienstencentrum De Klapstoel en wordt 

gedragen door heel de dienst Welzijn. De senioren- 

en de gezondheidsraad zijn hierbij al twee belang-

rijke organen om voeling te krijgen met wat er in 

de buurt leeft. Vermits buurtgerichte zorg gaat over 

gelijktijdig inzetten op welzijn, wonen en zorg, is 

het ook wel duidelijk dat ook andere diensten van 

Stad Halen mee een rol zullen spelen in dit verhaal. 



Gratis en toegankelijk  
voor iedereen

Gezondheids- 
wandelingen

In 30 minuten je gezondheid tegemoet! Op een 
laagdrempelige manier en onder deskundige 
begeleiding bewegen, dat kan met de 
gezondheidswandelingen. 

Tijdens een gezondheidswandeling wandelt 
iedere deelnemer op zijn of haar eigen tempo een 
kwartiertje heen en terug over een vastgelegd, 
uitgestippeld parcours. Zo bepaal je zelf hoe ver jouw 
traject gaat, terwijl je toch samen met de anderen 
aankomt.

Voor wie?
• Voor iedereen. 

Praktisch
• De gezondheidswandelingen worden in heel 

Limburg georganiseerd, meestal het hele jaar 
door. De wandeling vindt op een vast moment 
plaats, vanop een vaste vertrekplaats. 

• Wil je zelf een gezondheidswandeling opstarten in 
jouw gemeente? Contacteer Logo Limburg op het 
nummer 011 15 12 30 of via mail naar 
 logo@logolimburg.be.

IEDEREEN KAN OP  
ZIJN EIGEN TEMPO 

wandelen

https://www.logolimburg.be/gezondheidswandelingen


'Neem plaats op onze bank' 
stimuleert ontmoeting

Bankenproject

Er bestaan bankenprojecten in verschillende vormen en 
formules. Ze zetten allemaal in op het stimuleren van 
ontmoetingen. 

Project bankdirecteurs
De bankdirecteur maakt op geregelde tijdstippen van zijn 
bankje een gezellige ontmoetingsplaats voor iedereen. 
Babbelbanken
De babbelbank in bijvoorbeeld het Medisch Centrum 
St.-Jozef in Munsterbilzen doet grenzen vervagen tussen 
patiënten, medewerkers, familieleden en toevallige 
voorbijgangers. 
BuurtBabbelBank
Als gemeente leen je een BuurtBabbelBank uit aan 
buurtverenigingen of zorgcentra. Zo reist de bank de 
gemeente rond. 

Praktisch
• Op zoek naar inspiratie voor een bankenproject of wil je 

structureel inzetten op het stimuleren van ontmoeting? 
Zet geestelijke gezondheid in je beleidsplan. Logo 
Limburg helpt je graag! Bel naar  
011 15 12 30 of mail naar logo@logolimburg.be.

Banken
HEBBEN 

KLEEFKRACHT

mailto:logo%40logolimburg.be?subject=


Zorg en  
begeleiding
  

Zorg en begeleiding omvat het tijdig en kwaliteitsvol 
voorkomen van welbepaalde ziekten of aandoeningen 
door bedreigende factoren voor de gezondheid 
(gezondheidsrisicio's) weg te nemen, te beperken, of door 
beschermende factoren te versterken.  

ONZE PROJECTEN
• Bewegen op verwijzing
• Groepssessies 'Blijf valangst de baas'



Meer bewegen dankzij 
persoonlijke coaching

Bewegen op  
verwijzing

Bewegen Op Verwijzing helpt mensen met een 
gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. 

Hoe? Met professionele coaching en een persoonlijk 
beweegplan. De huisarts verwijst door naar zo een 
coach, in de buurt en tegen een erg lage prijs. 
Je kan Bewegen Op Verwijzing aanvragen voor jouw 
eerstelijnszone. Dien samen met alle partners en Logo 
Limburg een dossier in. 

Voor wie
• Alle volwassenen die te weinig bewegen of te vaak 

lang zitten. 
• Lokale besturen, huisartsenkring, gezondheids- 

en welzijnszorg, aanbieders van laagdrempelig 
beweegaanbod en organisaties die kwetsbare 
groepen bereiken werken samen om Bewegen Op 
Verwijzing te organiseren.

Praktisch
• Heb je interesse in 'Bewegen op Verwijzing', wil 

je bijkomende toelichting of partners lokaal 
samenbrengen? Contacteer Logo Limburg via  
mail naar logo@logolimburg.be of bel naar  
011 15 12 30.

ER ZIJN NU AL 17 

BOV-gemeentes
IN LIMBURG

https://www.logolimburg.be/BOV
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing/bewegen-op-verwijzing-aanvraag-indienen
mailto:logo%40logolimburg.be?subject=


De groepssessies 'Blijf valangst de baas' 
verminderen de bezorgheid om te vallen

Blijf valangst 
de baas

'Blijf valangst de baas' zijn interactieve groepssessies 
voor oudere personen. 

Tijdens de sessies krijgen zij kennis en vaardigheden 
om:
• de bezorgdheid om te vallen te verminderen
• de kans op vallen te verkleinen
• optimaal gebruik te maken van de eigen 

mogelijkheden
• meer aan lichaamsbeweging te doen. 

Praktisch
• De groepssessies vormen een geheel van 5 

sessies. 
• Elke sessie duurt ongeveer 2 uur. 
• Er is een pool van lesgevers beschikbaar. 
• De prijs voor de 5 sessies is 750 euro + 

verplaatsingsonkosten. 
• Meer informatie of reserveren? Mail naar logo@

logolimburg.be of bel naar 011 15 12 30. 

DE GROEPSSESSIES  
PASSEN PERFECT  

IN DE VISIE 
VAN HET NIEUWE 

woonzorgdecreet

https://www.logolimburg.be/content/groepssessies-%E2%80%98blijf-valangst-de-baas%E2%80%99
mailto:logo%40logolimburg.be?subject=
mailto:logo%40logolimburg.be?subject=


Valincidenten 
voorkomen  

Vallen heeft een enorme impact op het leven van de oudere, niet alleen fysiek maar ook 

mentaal. En dan mogen we de financiële gevolgen niet uit het oog verliezen!

Of het nu gaat om thuiswonende ouderen, of 

ouderen in een woonzorgcentrum of zieken-

huis, iedereen is gebaat bij valpreventie. Lotte 

De Vos maakte als bachelorproef tijdens haar 

studie ergotherapie een analyse van valangst bij 

ouderen en koppelde daar een oplossing aan. 

Dat was de basis voor wat vandaag als groeps-

sessie ‘Blijf valangst de baas’ wordt aangeboden 

door het Expertisecentrum Val- en fractuur-

preventie Vlaanderen (het EVV) en de Logo’s. 

Deze sessie doet ouderen inzicht krij-

gen in hun valproblematiek en hun 

bezorgdheid om te vallen. 

 

Lotte kent als geen ander de problematiek en 

de methodiek van de cursus. Zij vertelt: “1 op 

2 ouderen ervaren valangst. Hierdoor gaan ze 

vaak activiteiten vermijden en raken ze sociaal 

geïsoleerd. Dat aspect alleen al is voldoende om 

met deze problematiek aan de slag te gaan. 



Hulp- en zorgverleners zijn ondertussen opgeleid 

zodat zij nu de boodschap kunnen overbrengen 

naar ouderen. De sessies zijn heel praktisch 

en bieden handvaten aan om het valrisico zo 

klein mogelijk te houden. Met verschillende 

tools worden ouderen begeleid en gaan ze in 

dialoog. Werken aan valangst vraagt om ge-

dragsverandering bij de ouderen en bereik je 

niet in 1, 2, 3. Maar met de nodige kennis en 

achtergrond die je tijdens de vorming krijgt, 

lukt dat wel. Motiverende gespreksvoering 

bijvoorbeeld is een belangrijk onderdeel. “

BETER 

voorkomen 
DAN GENEZEN



www.logolimburg.be/ouderenweek

SAMEN WERKEN 
WE AAN EEN 

gezond
LIMBURG

http://www.logolimburg.be/ouderenweek

