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Gezondheid & Milieu
Medisch milieukundigen bij de Logo’s

Regionaal overleg Milieu 13/11/2017 en 16/11/2017

Logo

o Logo = Lokaal gezondheidsoverleg

o Regionale netwerken voor gezondheidspromotie en 
ziektepreventie

o Preventiedecreet (2003)

o Verspreid over Vlaanderen en Brussel: 
o 14 in Vlaanderen + 1 in Brussel

o West-Vlaanderen: Logo Brugge-Oostende, Logo Leieland & Logo 
Midden-West-Vlaanderen

o Ondersteuning door expertisecentra o.a. Vlaams 
Instituut Gezond Leven, WIV, VITO
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West-Vlaamse Logo’s

Thema’s

Voeding en beweging Tabak, alcohol & drugs Vaccinaties Valpreventie

Gezondheid & Milieu Bevolkingsonderzoek 
Borstkanker, darmkanker, 
baarmoederhalskanker

Geestelijke gezondheid



13 en 16 november 2017

3

Voorbeelden campagnes/projecten

Gezondheid & Milieu

WAT

http://www.nooitbinnenroken.be/
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Gezondheidsbepalende factoren

Leefomgeving

Buitenmilieu Binnenmilieu
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Gevoelige groepen

o Baby’s en kinderen

o Langdurig Zieken

o Zwangere vrouwen

o Personen met astma en allergie

Gezondheidsimpact 

milieufactoren in 

Vlaanderen?

?
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YLD obv aantal mensen met ziekte, ernst ziekte en duur 

ziekte

DALY maakt vergelijking risicofactoren mogelijk

Berekenen impact milieufactoren op 

gezondheid: de DALY

≈108.000 DALY’s op jaarbasis

8% Vlaamse ziektelast door 18 

milieufactoren

Per Vlaming ≈ 5 verloren gezonde levensdagen/jaar

≈ 1verloren gezond levensjaar/mensenleven

Ter vergelijking Europees onderzoek: 3-7% Ziektelast 

door 9 milieufactoren
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Fijn stof en geluid

Fijn stof: luchtwegaandoeningen, 

hart- en vaatziekten

Geluid: lichamelijke stressreacties > hart- en 

vaatziekten, slaapverstoring

Vlaming verliest ruim 9 gezonde levensmaanden 

door fijn stof en geluid

Chronische effecten van blootstelling aan fijn 

stof en geluid = gezondheidskost 5 miljard 

€/jaar

Sociale dimensie: lage SES langs drukke 

verkeersaders
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Meeroken

Dagelijks 68.000 kinderen in de tabaksrook

Luchtwegproblemen, astma, oorontsteking, 

wiegendood

Veel misverstanden

Actieweek Gezond Binnen van 13 tot 17 november

Risico <> Ongerustheid

‘aanvaardbaar risico’

Risico stijgt

Ongerustheid stijgt
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Hoe G&M-prioriteiten bepalen? 

Combinatie van 

o Wetenschappelijke literatuur 

o Lokale input

o Input van lokale intermediairs

o Lokale hotspots

o Lokale ongerustheid
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Gezondheid & Milieu

HOE

Vlaams medisch milieukundig netwerk

PARTNERORGANISATIE 

MILIEUGEZONDHEID

WETENSCH. 

STEUNPUNT MILIEU 

& GEZONDHEID

Lokale en regionale actoren
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Vlaams Medisch Milieukundig netwerk

PARTNERORGANISATIE 

MILIEUGEZONDHEID

WETENSCH. STEUNPUNT 

MILIEU & GEZONDHEID

Werking medisch milieukundigen

o Informeren en sensibiliseren over G&M-

problemen (binnen- en buitenmilieu)

o Opstarten lokale G&M-projecten en 

implementeren Vlaamse G&M-projecten

o Ondersteunen, adviseren lokale actoren 

(lokale besturen, artsen, CLB’s, …) 

o Peilen naar ongerustheid + signaalfunctie

o Dienstverlening en woningonderzoeken in het 

kader van het Binnenmilieubesluit

0,5 VTE per Logo > in West-Vlaanderen 2 VTE
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Gezondheid & Milieu

SAMENWERKING GEMEENTE

Ondersteuning van milieudiensten, woonwinkels, 

huisvestingsdiensten … 

 Doel: deskundigheidsbevordering

 Meest voorkomende buitenmilieuproblemen: 

GSM-masten, verbrandingsgassen, geur- en 

geluidshinder, hoogspanningslijnen, biologische 

factoren zoals vliegen of rupsen

 Meest voorkomende binnenmilieuproblemen: 

vocht, schimmel, asbest, solventen, CO

Ondersteuning vragen en klachten
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Voorbeeldteksten voor website/lokaal 

infoblad/sociale media

Folders/affiches 

Infosessies 

Tentoonstellingsmateriaal 

Lokale implementatie van projecten

Sensibiliseren

Op zoek naar inspiratie?

Beknopte menukaart buitenmilieu 

of 

www.gezondheidenmilieu.be

Gezonde Gemeente

Logo’s ondersteunen lokale besturen bij het 

opzetten van hun gezondheidsbeleid

Thema-overstijgend

 Health in all policies
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Gezondheid & Milieu

PROJECTEN IN DE KIJKER 

Verwarmen op hout

Fijn stof > 50µg/m³

Verbrand zo weinig mogelijk hout
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Projecten ‘Verwarmen op hout’

Stook slim campagne
◙ Informeren/sensibiliseren: folders/affiches/voorbeeldartikels

‘Je woning verwarmen op hout’ ism de West-

Vlaamse Milieufederatie
◙ Infosessie door vrijwilligers W-Vl Milieufederatie

‘Stook je gezondheid niet op’ leidraad voor 

milieudiensten
◙ Ondersteuning milieudienst bij behandeling van vragen 

(achtergrondinfo, stappenplan, voorbeeldbrieven …)

Modelreglement verbranden van afvalstoffen 

door particulieren

Vragen aan jullie

Vorig jaar veel vragen gekregen naar aanleiding 

van stookadvies?

Zijn er gemeentes die tijdelijk stookverbod 

opgenomen hebben in hun politiereglement?

Vredegerecht soms enige uitweg? 

Welke ondersteuning nodig? 
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Hitte (& Ozon)

Verschillende fases

Waakzaamheidsfase: 15 mei tot 30 september

Waarschuwingsfase: bij aanhoudende hitte

Alarmfase: hitte & alarmpeil ozon FEDERAAL

VLAAMS

Waarschuwingsfase: Voor 5 opeenvolgende dagen is de som 

van de temperatuur boven 25°C meer dan 17°C

Alarmfase:

• Voor 3 opeenvolgende dagen is de minimumtemperatuur 

>18°C en de maximumtemperatuur > 30°C

• Alarmpeil ozon van 240µg/m³ wordt bereikt
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Projecten Hitte (& ozon)

Campagne ‘Warme dagen, zorg dragen’

website, folders, affiches, voorbeeldberichten

www.warmedagen.be

Focus 2017: ouderen

Focus 2018: evenementen (folder, affiche, 

checklist …)

Lokale warmteplannen

Agentschap Zorg & Gezondheid wil lokale besturen 

stimuleren om een lokaal warmteplan op te maken

Burgemeesterconvenant: reductie CO2 uitstoot

◙ Streefdoel 2020: 15 gemeentes uit de regio

◙ Streefdoel 2030: ook aanpak van klimaatverandering vb. 

aanpak hitte (o.a. Izegem)

 Ondersteuning vanuit Logo:

◙ Blauwdruk voor lokale besturen: aanpassen aan eigen 

situatie: verwittigingsschema/diensten/contactenlijst

◙ Intervisie
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Vragen aan jullie

 Is er een uitgeschreven lokaal warmteplan in je 

gemeente? 

Ben je als milieuambtenaar nauw betrokken bij 

de opmaak, coördinatie, uitvoering van een 

lokaal warmteplan? 

 Hitte als thema om binnen de 

burgemeesterconvenant te werken aan 

klimaatadaptatie? 

 Welke ondersteuning nodig? 

Blauwdruk/regionale intervisie/

studiedag/…

Wordt verwacht in 2018: 

Gezonde publieke ruimte

 Toolbox: wetenschappelijke onderbouwing, 

goede voorbeelden, instrumenten

 Methodiek om lokaal het draagvlak te 

vergroten: plein vol gezondheid

 GIS-analysetool gezonde buurten: o.a. 

walkability score

Vormings- en ondersteuningsaanbod
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Op zoek naar inspiratie?

Beknopte menukaart 

gezond buitenmilieu 

www.gezondheidenmilieu.be

Logo Brugge-Oostende

Dieter Vanparys

Tel 050/32 72 94

Mail dieter.vanparys@logobrugge-oostende.be

Logo Leieland

Nele Bouckaert

Tel 050/44 07 94

Mail Nele@logoleieland.be (vanaf 20/11)

Logo Midden-West-Vlaanderen

Stefanie Vanhoutte

Tel 051/23 17 41

Mail stefanie@logomiddenwvl.be


