Financiering preventieve gezondheidsbeleid (niet overdraagbare
aandoeningen) vanaf 2012:
Beleidsonderdeel: Ongevallenpreventie
versie 04/05/2017
Beleidsonderdelen waarover dergelijk overzicht beschikbaar is:
• Thema-overschrijdend, Logo’s en diverse
• Voeding en beweging
• Ongevallenpreventie
• Middelengebruik (Tabak, Alcohol en drugs)
• Seksuele gezondheid
• Suïcidepreventie
• Bevolkingsonderzoek
Tenzij anders vermeld wordt enkel de financiering vermeld die aangestuurd wordt vanuit het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid.
Binnen elke overzicht worden eerst de organisaties opgesomd en dan de projecten.
De afgeronde projecten staan achteraan als bijlage: afgeronde projecten
ORGANISATIES
Begunstigde
EVV (Expertisecentrum Val – en Fractuurpreventie Vlaanderen)
Type organisatie of titel project
Partnerorganisatie voor val – en fractuurpreventie bij ouderen
Beleidsthema’s, doel
Val-en fractuurpreventie bij ouderen in de thuisomgeving en in de residentiële sector
met focus op vroegdetectie en vroeginterventie van ouderen met verhoogd risico.
Doelgroep en samenwerking
- ouderen (met een verhoogd valrisico)
- algemene bevolking voor zover nuttig voor het bereiken van ouderen
- de Vlaamse overheid
- partnerorganisaties
- logo’s
- gezondheids- en welzijnsorganisaties
- andere intermediairs zoals zorgverstrekkers (niet limitatief: huisartsen, kinesitherapeuten,
apothekers, verpleegkundigen, zorgkundigen, verzorgenden, podologen,
ergotherapeuten…), mantelzorgers, poetshulp,…
- multidisciplinaire samenwerkingsverbanden (bv. SEL’s)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° het aanbod van informatie, documentatie en advies,
2° de ontwikkeling van methodieken,
3° disseminatie van methodieken,
4° de ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van
deskundigheidsbevordering.
Werkingsgebied
Vlaams Gewest en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad.
Periode
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1/1/2017 – 31/12/2021
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2016 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 240.000 euro, zonder eventuele VIA-middelen, jaarlijks te indexeren
Belang/motivatie
De focus leggen op implementatie van de praktijkrichtlijnen valpreventie.
Meer info
www.valpreventie.be
PROJECTEN
Begunstigde
Vormingsinstituut Rode Kruis - Vlaanderen
Type organisatie of titel project
Opfrissingscursus “Eerste hulp”
Beleidsthema’s, doel
De doelstelling van het project is een opleiding aan te reiken aan Vlamingen die
eerstehulpvaardig willen zijn en die, na in het verleden reeds een eerstehulpopleiding te hebben
gevolgd, deze kennis willen onderhouden.
Doelgroep en samenwerking
Het project richt zich op burgers die in het verleden een eerstehulpcursus gevolgd hebben bij
Rode Kruis-Vlaanderen of bij een andere organisatie. Deelnemers aan de opleiding moeten de
leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Deze cursus betreft een korte interactieve opleiding van 3 uren, die op regelmatige basis door
de lokale afdelingen zal aangeboden worden in aanvulling op de bestaande basiscursussen.
Werkingsgebied
Vlaanderen en tweetalig gebied Brussel hoofdstad
Periode
01/08/2013 - 31/12/2017
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
99.501 euro
Belang/motivatie
Vermits de aangeleerde vaardigheden slechts zelden moeten aangewend worden, verwatert de
kennis en is een opfrissing nodig, wil men adequaat hulp kunnen verlenen
Meer info
http://www.rodekruis.be/NL/
BIJLAGE: AFGERONDE PROJECTEN
Begunstigde
EVV (Expertisecentrum Val – en Fractuurpreventie Vlaanderen)
Type organisatie of titel project
Partnerorganisatie voor val – en fractuurpreventie bij ouderen
Beleidsthema’s, doel
Val- en fractuurpreventie: bij ouderen, met inbegrip de gezondheidsbevordering hieromtrent
naar de algemene bevolking en de ouderen en van de ziektepreventie naar personen met een
verhoogd risico op vallen en hun omgeving.
Doelgroep en samenwerking
Zorgaanbieders uit de eerste lijn, waaronder minimaal huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen
en ergotherapeuten.
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Intermediairen
Ouderen en hun omgeving
De algemene bevolking
De Vlaamse Overheid
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° het aanleveren van wetenschappelijke gefundeerde informatie en documentatie over val – en
fractuurpreventie bij ouderen aan de Vlaamse overheid, zorgaanbieders in de eerste lijn,
residentiële ouderenzorg, universiteiten, hogescholen, de media, de ouderen en hun omgeving
en de algemene bevolking.
2° het onderhouden van een website met een regelmatig geactualiseerd aanbod van
wetenschappelijk gefundeerde en praktijkrelevante informatie en hulpmiddelen.
3° het detecteren van noden en het ontwikkelen van methodieken en materialen om aan val- en
fractuurpreventie bij ouderen te kunnen werken (o.a. het uitwerken en onderhouden van een
praktijkrichtlijn ‘valpreventie bij ouderen’),
4° het opleiden en ondersteunen van referentiepersonen voor val-en fractuurpreventie in
Vlaanderen,
5° voor zover methodieken en materialen relevant zijn om via het Logo-netwerk verspreid te
worden, voorzien in een ondersteuningsaanbod aan Logo’s om tot een disseminatie van de
methodieken en materialen te komen.
Werkingsgebied
Vlaams Gewest en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad.
Periode
1/1/2012 – 31/12/2016
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2010 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 150.000 euro en variabel bedrag van maximum 50.000 euro per jaar.
Bedrag 2012, zonder eventuele VIA-middelen, jaarlijks te indexeren
Belang/motivatie
De focus leggen op valpreventie is gebaseerd op onderzoek inzake kosteneffectiviteit.
Meer info
www.valpreventie.be
Begunstigde
Het Vlaamse Kruis vzw
Type organisatie of titel project
Promotie volgen EHBO
Beleidsthema’s, doel
De doelstelling van het project is om personen die ooit een opleiding EHBO hebben gevolgd,
een opfrissing van deze materie aan te bieden. Het is de bedoeling dat deze opfrissing een zo
laag mogelijke instapdrempel heeft voor alle lagen van de bevolking
Doelgroep en samenwerking
Deze cursus wordt georganiseerd voor personen die hun brevet of diploma vervallen is en een
opfrissing wensen.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Deze cursus betreft een korte interactieve opleiding van 3 uren, die op regelmatige basis door
de lokale afdelingen zal aangeboden worden in aanvulling op de bestaande basiscursussen.
Werkingsgebied
Vlaanderen en tweetalig gebied Brussel hoofdstad
Periode
14/09/2013 - 31/12/2016
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
41.000 euro
Belang/motivatie
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Vermits de aangeleerde vaardigheden slechts zelden moeten aangewend worden, verwatert de
kennis en is een opfrissing nodig, wil men adequaat hulp kunnen verlenen
Meer info
http://www.hetvlaamsekruis.be/
Begunstigde
Vzw Gezinsbond
Type organisatie of titel project
Reuzenhuis
Beleidsthema’s, doel
Het Reuzenhuis is een ervaringsgericht project waarin volwassenen de woonomgeving bekijken
en beleven door de ogen van een kind. Alles in het Reuzenhuis wordt 3x uitvergroot zodat de
volwassenen zich bewust worden van de gevaren in en om de omgeving.
Doelgroep en samenwerking
De methodiek is gericht naar jonge ouders.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Doelstelling is een ervaringsgerichte expo met sterke visuele aantrekkingskracht voor te stellen
met het oog op het verminderen van thuisongevallen.
Werkingsgebied
Vlaanderen en tweetalig gebied Brussel hoofdstad
Periode
15/12/2011-30/6/2013
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
12.500 euro
Belang/motivatie
Zet in op de doelgroep kinderen, één van de belangrijke doelgroepen in het kader van
ongevallepreventie.
Meer info
http://reuzenhuis.gezinsbond.be/

