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Voorstelling Logo gezond+



Doelstelling

• Samen met onze partners werken we aan:

+ een gezonde leef-, leer- en werkomgeving.

+ het versterken van individuen in het maken van gezonde keuzes. 

Het logo gaat voor 

meer 
gezondheidskansen
voor iedereen.



Opdracht

Er zijn 
verschillende 
niveaus



8 thema’s

Voeding en 
beweging

Gezondheid 
en milieu

Valpreventie Vaccinatie en 
infectieziekten

Geestelijke 
gezondheid

Bevolkings-
onderzoeken

Tabak, alcohol 
en andere drugs

Mondzorg



Cijfers en achtergrond



1. Cijfers en achtergrond

Nationale gezondheidsenquête (om de 5 jaar)

• Een derde van de Belgen met depressieve en angstgerelateerde klachten in 
zijn of haar levensloop.

• Psychische stoornis (= psychisch evenwicht langdurig verstoord met een 
negatief effect op verschillende levensdomeinen bv verslaving, depressie, 
psychose, fobie…)

• Op jaarbasis heeft ongeveer 1 op 7 volwassenen (1 op 5 minderjarigen) een 
psychische stoornis.

• Zeer ernstige psychische stoornissen: 1,7% van de totale bevolking. 



1. Cijfers en achtergrond

Bevolkingsstudies tonen aan dat, voor vaak voorkomende en 
behandelbare stoornissen:

• Ongeveer 43% van de volwassenen professioneel wordt 
behandeld. 

• Voor jongeren is dat slechts 31%

➔ Vlaanderen jaarlijks 69.000 jongeren en 351.000 
volwassenen



Belangrijkste drempels voor gepaste geestelijke gezondheidszorg:

• ‘Er is geen (behandelbaar) probleem’: 5 op 10

• ‘Ik zal het zelf oplossen’: 6 op 10

• Stigma: 1 op 10

• Hoge kostprijs: 2 op 10

➔ aandacht aan cognitie en attitude

(prijs en taboe blijven belangrijk!)

Drempels



1. Cijfers en achtergrond

• De Vlaamse zelfmoordcijfers zijn bij de hoogste van Europa: het Vlaamse 
gemiddelde ligt 1,5 keer hoger dan het Europese gemiddelde. 

• In 90% van de gevallen gaat een psychische stoornis aan zelfmoord vooraf

• In 2020 lag het gestandardiseerde suïciderisico in Vlaanderen op 14,86 per 100 
000 inwoners. Dit is een daling met 28,85% tov 2000



Geluksgevoel (2020)

• Destelbergen 88% 
• Laarne 87%
• Lochristi 90%
• Melle 87%
• Merelbeke 90%
• Wachtebeke 85%
• Wetteren 84%
• Wichelen 88%
(= of > 7/10)



1. Cijfers en achtergrond

Wachtlijsten…

➔ Professioneel aanbod versterken

➔Maar ook meer aandacht aan preventie: 
• Gezondheidspromotie
• Sensibilisering
• Reguliere hulp
• Vroeg-interventie

➔ Voorkomen is beter dan genezen



Achtergrond (Gezond Leven, 2020)



Signalen mentaal welzijn
(Voor ELZ-actoren)





1. Verandering in gedrag

Psychische problemen brengen vaak 
veranderingen in gedrag mee: 

• Concentratieproblemen, alcohol- of 
druggebruik, roekeloos gedrag, 
gejaagdheid, onrust, opvliegendheid, 
overmatige bezorgdheid, 
eetproblemen … 

• Vaak gaan deze gedragsveranderingen 
gepaard met slaapproblemen, wat de 
situatie nog kan verergeren. Heb 
aandacht voor iemand die aangeeft 
dat de nachten moeilijk zijn of dat hij 
of zij zich steeds meer uitgeput voelt.



2. Verandering in emoties

Als het niet goed gaat met iemand dan merk je 
dat meestal aan zijn of haar emoties. 

• Vaker geïrriteerd of boos, veel minder fut, 
sneller huilen … 

• Ook snelle schommelingen in de stemming 
kunnen een teken zijn. 

• Bij mensen die psychisch in de knoop zitten, 
overheerst vaak hopeloosheid. 



3. Zich terugtrekken

Mensen die het psychisch zwaar hebben, 
hebben de neiging zich van de 
buitenwereld te isoleren. 

Ze trekken zich terug, spreken minder af 
met vrienden en familie, zijn stiller dan 
gewoonlijk, meer in zichzelf gekeerd en 
komen minder buiten.



4. Zeggen dat het niet goed gaat
Ook uit wat mensen zeggen kan je afleiden 
dat ze het lastig hebben. 
• Sommige mensen geven vrij duidelijk aan 

dat het moeilijk gaat, door bijvoorbeeld te 
zeggen: “Ik zie het niet meer zitten” of “Ik 
ben op, ik kan niet meer”. 

• Soms ontwijken mensen vragen over hun 
welbevinden of antwoorden ze er heel vaag 
op, bijvoorbeeld: “Het gaat wel” of “Ik wil je 
niet lastigvallen met mijn problemen”. 
➔ Neem zulke uitingen altijd ernstig.



Materialen (ter ondersteuning GGZ en ELZ-
actoren)



Geluksdriehoek.be
Online platform



• Vertel me meer over:

• Veerkracht

• Geluk

• Verbondenheid

• Positiviteit

• Zelfvertrouwen

• Zingeving

• Ik heb last van:

• Piekeren

• Stress

• Eenzaamheid

• Angst

• Burn-out

•Levensmomenten:

•Ouderschap

•Werk verliezen

•Verlies

Geluksdriehoek.be
Opgebouwd volgens thema’s en levensmomenten



Geluksdriehoek.be
Per thema: uitleg experten, info, tools, verhalen, hulp …



Oefeningen en 
tools

Geluksdriehoek.be
Aan de slag

Oefeningen en 
tools

Filters



Geluksdriehoek.be
Geluksmaat



Geluksdriehoek.be
Hulp nodig?



NokNok.be
Jonger dan 16 jaar



Luisteren en er zijn voor elkaar

• Luistertips, kaartspel, zitbank, 
Warme Williampak, lesmap
(onderwijs)

Warme William -> kinderen en jongeren



• Persoonlijke begeleiding

• Beweegplan op maat

• Overleg met huisarts

Bewegen op verwijzing



Meer info? Vragen?

Wil je graag meewerken aan een regionaal project?

Zelf een actie opzetten in jouw organisatie?

➔ gorik.zelderloo@gezondplus.be

Contact Logo

mailto:gorik.zelderloo@gezondplus.be

