Financiering preventieve gezondheidsbeleid (niet overdraagbare
aandoeningen) vanaf 2012:
Beleidsonderdeel: Thema-overschrijdend en diverse
versie 31/12/2018
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 elk overzicht worden eerst de organisaties opgesomd en dan de projecten.
De afgeronde projecten staan achteraan als bijlage: afgeronde projecten

ORGANISATIES

Begunstigde
15 Logo’s (vzw’s)
Type organisatie of titel project
Locoregionaal Gezondheidsoverleg en Organisatie
Beleidsthema’s, doel
Realisatie Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, begeleiding en ondersteuning lokale
besturen, beleid inzake milieugezondheid op lokaal niveau ondersteunen en bijkomend
initiatieven ondersteunen op basis van lokale prioriteiten
Doelgroep en samenwerking
Netwerk van een brede waaier aan lokale organisaties die een bijdrage kunnen leveren
aan het (lokale) preventieve gezondheidsbeleid
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Disseminatie van methodieken, zie ook: https://www.zorg-en-gezondheid.be/besluitvan-de-vlaamse-regering-van-30-januari-2009-betreffende-de-logos
Werkingsgebied
Iedere Logo valt samen met een zorgregio van het niveau regionale stad, zoals bepaald
in het zorgregiodecreet, of met het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
Periode
Erkend voor 6 jaar, eerste maal vanaf 1/1/2010. Huidige erkenningen lopen van 1
januari 2016 t.e.m. 31 december 2021.
Toekenningsprocedure
Aan erkenning is een gereglementeerde subsidie verbonden (BVR 30/1/2009)
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Subsidiëringswijze en bedrag
Forfait in functie van grootte gebied en risico op vlak van gezondheid en milieu (van
128.355 € tot 268.283 €) + 0,60 € per inwoner. Bedragen 2014, jaarlijks te indexeren
Belang/motivatie
Verankerd in preventiedecreet (21/11/2003) en inspelend op principe Thinkglobal, act
local.
Meer info
https://www.zorg-en-gezondheid.be/logos

Begunstigde
VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) Algemene
Gezondheidsbevordering
Type organisatie of titel project
Partnerorganisatie
Beleidsthema’s, doel
Te beschouwen als partnerorganisatie voor gezondheidsbevordering in het algemeen
naar diverse organisaties, doelgroepen (vb. groepen met zwakkere socio-economische
status) en settings (vb. werk, onderwijs, lokale besturen).
Doelgroep en samenwerking
De overheid , de Logo’s, intermediairen, wetenschappers, de media en het algemene
publiek (via de website)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Aanbod informatie, documentatie en advies
Methodieken ontwikkelen in kader van het preventief gezondheidsbeleid
Disseminatie van methodieken
Ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van
deskundigheidsbevordering
Uitvoering van methodieken
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Periode
Tot 31/12/2020
Toekenningsprocedure
Op basis van BVR van 5/6/2009 werd een oproep gelanceerd op 17 december 2014 voor
het sluiten van een beheersovereenkomst Algemene Gezondheidsbevordering.
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair, 1.370.000 euro per jaar. Bedrag 2016, met inbegrip van VIA-middelen, jaarlijks
te indexeren. Vanaf 2018 tem 2020: jaarlijks 182.000 euro extra ten gevolge van de
uitbreiding van de indicatorenbevraging.
Belang/motivatie
Belangrijk om Health in all policies uit te dragen naar diverse settings (vb. lokale
gemeenschap, bedrijven, scholen) en diverse doelgroepen.
Meer info
https://www.zorg-en-gezondheid.be/partnerorganisaties

Begunstigde
VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) Algemene
Ondersteuning Logo’s
Type organisatie of titel project
Partnerorganisatie
Beleidsthema’s, doel
Te beschouwen als partnerorganisatie voor ondersteuning van de Logo’s.
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Doelgroep en samenwerking
De overheid , de Logo’s, intermediairen, wetenschappers, de media en het algemene
publiek (via de website)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Aanbod informatie, documentatie en advies
Methodieken ontwikkelen in kader van het preventief gezondheidsbeleid
Disseminatie van methodieken
Ondersteuning van de implementatie van methodieken met inbegrip van
deskundigheidsbevordering
Uitvoering van methodieken
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Periode
Tot 31/12/2020
Toekenningsprocedure
Op basis van BVR van 5/6/2009 werd een oproep gelanceerd op 17 december 2014 voor
het sluiten van een beheersovereenkomst Algemene Ondersteuning van de Logo’s
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair, 355.000 euro per jaar. Bedrag 2016, met inbegrip van VIA-middelen, jaarlijks
te indexeren.
Belang/motivatie
Belangrijk om Logo’s te ondersteunen in hun werking en op die manier hun
meerwaarde in de preventieketen te optimaliseren
Meer info
https://www.zorg-en-gezondheid.be/partnerorganisaties

Begunstigde
5 Landsbonden van de ziekenfondsen: Christelijke, Socialistische, Liberale, Onafhankelijke,
Neutrale
Type organisatie of titel project
Organisatie met terreinwerking voor het ondersteunen van aangesloten ziekenfondsen
op vlak van preventieve gezondheid
Beleidsthema’s, doel
Alle Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen
Doelgroep en samenwerking
Leden van de ziekenfondsen.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Er zijn 3 resultaatgebieden: het aanbieden van informatie en advies, het ondersteunen
van de uitvoering van interventies die bijdragen tot het creëren van gezondheidswinst
en het waar nodig afstemmen van bestaande methodieken op de specifieke doelgroep
van de eigen leden. Concreet wil dit zeggen dat de landsbonden hun leden informeren
over de mogelijkheden om via preventie hun gezondheid te bevorderen, en hen
motiveren om deel te nemen aan bestaande initiatieven. Om hun leden optimaal te
bereiken met deze acties kan het nodig zijn dat de landsbonden de bestaande
methodiek aanpast, in dat geval is steeds samenwerking met de ontwikkelaar van die
methodiek nodig.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Periode
1/1/2012 – 31/12/2016 (Christelijke, Socialistische, Liberale en Onafhankelijke)
1/3/2013 – 31/12/2016 (Neutrale)
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Verlengd tot 31/12/2019
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst met 4 van de 5 landsbonden, na oproep van december 2010
(Volgens BVR van 5/6/2009)
Beheersovereenkomst met 1 van de 5 landsbonden, na akkoord in 2013 van Vlaamse
Regering (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 35.000 € per jaar per landsbond. Bedrag 2012, zonder eventuele
VIA-middelen, jaarlijks te indexeren.
Belang/motivatie
De ziekenfondsen hebben een heel groot bereik (dank zij de verplichte
ziekteverzekering) en zij worden door hun leden ervaren als een betrouwbare bron van
informatie op vlak van gezondheid.
Meer info
Landsbonden - Zorg en Gezondheid

Begunstigde
Domus Medica
Type organisatie of titel project
Partnerorganisatie voor huisartsen op vlak van preventie
Beleidsthema’s, doel
Binnen de beheersovereenkomst wordt gewerkt aan volgende thema’s: de
Gezondheidsdoelstellingen, Bevolkingsonderzoek, Vaccinaties en infectieziekten,
Seksuele gezondheid, kanker en andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en
diabetes. Uitgangspunt daarbij is de huisarts als schakel om preventie tot bij de burger
te brengen.
Doelgroep en samenwerking
Huisartsen
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Domus Medica staat enerzijds in voor de ontwikkeling van wetenschappelijk
gebaseerde aanbevelingen over preventieve acties waar huisartsen mee geconfronteerd
worden in hun dagelijkse werking, maar anderzijds ook voor methodieken die de
huisarts ondersteunen in het aan bod laten komen van preventie binnen de
huisartsenpraktijk (in de contacten met de patiënt). Een groot deel van de activiteiten
die binnen de beheersovereenkomst zullen worden uitgevoerd, ligt in het ondersteunen
van de huisartsen in het effectief toepassen van alles wat reeds bestaat. De voorbije
jaren is immers al veel ontwikkeld, maar toch zijn er barrières voor huisartsen om deze
methodieken toe te passen. De focus zal liggen op manieren om deze te overwinnen en
de methodieken toch toegepast te zien in de werking.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Periode
1/1/2017 – 31/12/2021
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van 18 december 2015 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 374.000 € per jaar. Bedrag 2017, zonder eventuele VIA-middelen,
jaarlijks te indexeren.
Belang/motivatie
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Huisartsen zijn op preventief vlak, voor de mensen die een beroep op hen doen, een
belangrijke bron van correcte informatie en een belangrijke actor. Door enerzijds de
werkdruk en anderzijds de beperkte vraag van patiënten naar de huisarts als aanbieder
van preventie (de focus van de hulpvraag ligt bijna altijd op zorg), komt preventie niet
even vaak aan bod. Via deze beheersovereenkomst worden de kanalen ondersteund om
preventie hoger op de agenda te plaatsen bij de huisarts en zo een effect te hebben op
de patiënt.
Meer info
https://www.zorg-en-gezondheid.be/partnerorganisaties

Begunstigde
Consortium Preventieve mondzorg
Type organisatie of titel project
Partnerorganisatie voor preventieve mondzorg
Beleidsthema’s, doel
Verwaarlozing van mondgezondheid wordt vaak in verband gebracht met
ondervoeding, gewichtsverlies, hart- en vaataandoeningen, controle van diabetes en
andere gezondheidsproblemen. Een goede mondgezondheid is voor iedereen een
voorwaarde tot fysiek, psychisch en sociaal welzijn.
Doelgroep en samenwerking
De doelgroep voor deze beheersovereenkomst zijn risicogroepen, meer bepaald:
personen, en vooral kinderen en jongeren, met een lagere socio-economische status,
kwetsbare ouderen en personen met een beperking.
Het Consortium bestaat uit volgende partners: het Verbond der Vlaamse Tandartsen
vzw; het departement Mondgezondheidswetenschappen van de Katholieke Universiteit
Leuven, de vakgroep Tandheelkunde van de Universiteit Gent en de Vlaamse
Beroepsvereniging Tandartsen.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
• optimaliseren van de gegevensuitwisseling tussen tandartsen, Kind en Gezin en
het CLB;
• verder implementeren van vroegere initiatieven rond preventieve mondzorg;
• bevorderen van de toegankelijkheid van de preventieve (en curatieve)
mondzorg;
• verspreiden van een geactualiseerd aanbod van informatie en praktische
hulpmiddelen naar beleidsmakers, de media, het brede publiek en de specifieke
doelgroepen via één geïntegreerde website (m.i.v. Glimlachen.be, Specialdent.be,
Ieders Mond Gezond,…).
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Periode
1/1/2017 – 31/12/2020
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep gelanceerd op 17 van december 2014, perceel
preventieve mondzorg
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 250.000 € per jaar. Bedrag 2017, jaarlijks te indexeren.
Belang/motivatie
Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de mondgezondheid bij
zorgbehoevende ouderen, personen met een beperking en personen met een kwetsbare
positie in de maatschappij voor verbetering vatbaar is. Het doel is om met
verschillende acties de mondgezondheid bij deze mensen te verbeteren, hen beter toe
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te leiden naar de mondzorg en de organisatie en toegankelijkheid van de mondzorg
voor deze groepen te optimaliseren.
Meer info
www.gezondemond.be
Begunstigde
VWVJ (Vlaams Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg)
Type organisatie of titel project
Partnerorganisatie voor preventieve jeugdgezondheidszorg naar schoolgaande
kinderen en jongeren
Beleidsthema’s, doel
Inhoudelijke en wetenschappelijke ondersteuning van de CLB bij het opnemen van hun
rol binnen de preventieve gezondheidszorgzorg ten aanzien van kinderen en jongeren
in het kleuter-, lager en secundair onderwijs aan de hand van onder andere medische
consulten, het begeleiden van leerlingen en het ondersteunen van de scholen (vanuit
de CLB-deskundigheid), op vlak van het preventieve gezondheidszorg en
leerlingenbegeleiding.
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep: CLB met betrekking tot de eigen werking en de ondersteuning van de
school op vlak van preventieve gezondheidszorg en het begeleiden van leerlingen
Samenwerking: partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking, waaronder
uiteraard de CLB, en andere relevante actoren die een werking hebben naar
schoolgaande kinderen en jongeren en met de toekomstige partnerorganisatie voor
huisartsen op vlak van preventieve gezondheidszorg.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De VWVJ richt zich in hoofdzaak op de inhoudelijke en wetenschappelijke
ondersteuning van de CLB bij het opnemen van hun rol binnen de preventieve
jeugdgezondheidszorg ten aanzien van kinderen en jongeren in het kleuter-, lager- en
secundair onderwijs.De VWVJ ontwikkelt in hoofdzaak wetenschappelijk onderbouwde
standaarden en protocollen (= methodieken) met het oog op uniformiseren van het
aanbod en optimaliseren van de kwaliteit van medische consulten door CLB. De VWVJ
voorziet in het nodige materiaal (vorming, nieuwsbrief, help-des, intervisie) om de
implementatie van die methodieken in de CLB te ondersteunen. De VWVJ adviseert
over de registratie van gegevens uit de medische consulten en koppelt die aan de
logica van de standaarden: kennis vanuit de consulten en de gegevens uit de registratie
vormen de basis voor o.a. een omgevingsanalyse en dus het vaststellen van de
gezondheid(snoden) van de schoolpopulatie. Vanuit die analyse kunnen CLB, specifiek
vanuit de CLB-deskundigheid,een bijdrage leveren in het bepalen van prioriteiten voor
het preventieve gezondheidsbeleid van de school.
Werkingsgebied
Vlaanderen en Nederlandstalig onderwijs in Brussel
Periode
1/1/2012 – 31/12/2016 – verlengd van 01/01/2017 t.e.m. 31/12/2019
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2010 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 280.000 € per jaar. Bedrag 2012, zonder eventuele VIA-middelen,
jaarlijks te indexeren
Belang/motivatie
Onderwijs is een belangrijke partner bij het realiseren van een preventief
gezondheidsbeleid bij kinderen en jongeren. De CLB spelen hierin een belangrijke rol. Het
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decreet van 1 december 1998 betreffende de Centra voor Leerlingenbegeleiding bepaalt
de vier domeinen waarop de begeleiding van de leerlingen door de CLB betrekking heeft:
twee van deze vier domeinen verwijzen zeer expliciet naar het gezondheidsbeleid, met
name ‘de preventieve gezondheidszorg’ en ‘het psychisch en sociaal functioneren’.
Ondersteuning vanuit het beleidsdomein WVG, en het preventieve gezondheidsbeleid in
het bijzonder, is dus aangewezen. Opm.: de jaarplannen worden vooraf overlegd met de
CLB-koepels
Meer info
http://www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/Preventievegezondheidszorg/Partnerorganisaties/Vlaamse-Wetenschappelijke-Vereniging-voorJeugdgezondheidszorg/ (te actualiseren)
Begunstigde
Diabetes Liga
Type organisatie of titel project
Partnerorganisatie voor de preventie van en bij diabetes
Beleidsthema’s, doel
Ondanks de beleidsmatige aandacht voor bepaalde risicofactoren voor diabetes type II,
zoals ongezonde voedings- en beweeggewoonten of alcoholgebruik, zien we dat de
prevalentie van deze aandoening stijgt. Deze partnerorganisatie zal instaan voor het
onderzoeken van de mogelijkheden om via preventie toch beter in te grijpen op het
ontstaan van diabetes type II, en voor de ontwikkeling van methodieken naar
hoogrisicogroepen. Ze zal daarbij nauw moeten samenwerken met andere organisaties
die werken rond de aanverwante thema’s, maar er wordt een meerwaarde verwacht
door de gecombineerde aanpak en de focus op hoogrisicogroepen.
Doelgroep en samenwerking
Intermediairen, zorgaanbieders, bevolkingsgroepen met een verhoogd risico op de
ontwikkeling van diabetes en de algemene bevolking.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Naar de algemene bevolking bestaat de opdracht voornamelijk uit het sensibiliseren en
informeren over diabetes type II. Binnen de beheersovereenkomst zal de focus echter
voor het grootste deel liggen op het bereiken van hoogrisicogroepen. Daardoor is er
een duidelijke aflijning met het preventieve beleid dat rond bijvoorbeeld gezonde
voeding en beweging wordt gevoerd, en rond tabak- en alcoholgebruik (belangrijke
risicofactoren voor de ontwikkeling van diabetes type II). Daar waar het beleid voeding
en beweging en tabak en alcohol zich hoofdzakelijk op de algemene bevolking richt,
zal de partnerorganisatie voor de preventie van en bij diabetes activiteiten uitvoeren
gericht op hoogrisicogroepen, en op het geheel van risicofactoren die geassocieerd zijn
met de ontwikkeling van diabetes type II. In de beheersovereenkomst is expliciet
opgenomen dat de toegevoegde waarde bovenop het bestaande thematische beleid
moet bewaakt worden.
Er zullen methodieken worden ontwikkeld voor de preventie van diabetes type II bij
hoogrisicogroepen, en de organisatie zal de implementatie van deze methodieken
ondersteunen.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Periode
1/1/2012 – 31/12/2016
Verlengd tot 31/12/2018
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2010 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
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Forfaitair bedrag van 150.000 € per jaar. Bedrag 2012, zonder eventuele VIA-middelen,
jaarlijks te indexeren
Belang/motivatie
De prevalentie van diabetes type II is stijgende. Door vroegtijdig in te grijpen op
risicofactoren, of desgewenst vroegtijdig diabetes type II te detecteren, kunnen
complicaties vaak voorkomen worden. Via deze beheersovereenkomst zetten we
specifiek in op diabetes, en laten we de partnerorganisatie onderzoeken welke
strategieën nodig zijn, naast de reeds bestaande rond bepaalde thema’s zoals voeding
en beweging, om diabetes type II te voorkomen. De focus ligt specifiek op
hoogrisicogroepen.
Meer info
http://www.diabetes.be

Begunstigde
Agentschap Integratie en Inburgering
Type organisatie of titel project
Samenwerkingsovereenkomst tussen Agentschap Zorg en Gezondheid en Agentschap
Integratie en Inburgering
Beleidsthema’s, doel
Het preventieve gezondheidsbeleid ingang doen vinden in het gevoerde beleid en de
werking van het Agentschap Integratie en Inburgering
Doelgroep en samenwerking
Inburgeraars
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
- Thema’s van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid inpassen binnen het
basisaanbod Maatschappelijke Oriëntatie (de zgn. inburgeringscursussen)
- Nagaan hoe geestelijke gezondheidszorg en suïcidepreventie kunnen worden
opgenomen binnen de individuele trajectbegeleiding
- Meewerken aan het vergroten van de dekkingsgraad van de
screeningsonderzoeken voor tuberculose
- Afstemmen van acties met andere partnerorganisaties
- Het sociaal tolken bevorderen en kenbaar maken bij relevante organisaties
binnen het preventieve gezondheidsbeleid
- …
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Periode
1/7/2016 – 30/06/2020
Toekenningsprocedure
Niet van toepassing
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 80.000 € per jaar.
Belang/motivatie
Cf. supra
Meer info
https://integratie-inburgering.be
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PROJECTEN
Begunstigde
Diabetes Liga
Type organisatie of titel project
Groepssessies ‘gezonde voeding op verwijzing’ voor personen met verhoogd risico op
diabetes type 2
Beleidsthema’s, doel
Het project kadert binnen het beleid rond de preventie van diabetes type 2.
Doelgroep en samenwerking
Personen die de vragenlijst op www.gezondheidskompas.be invullen of een papieren
Findrisc vragenlijst en waaruit blijkt dat zij een verhoogd risico op diabetes type 2
hebben.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° het organiseren van groepssessies in samenwerking met lokale netwerken
2° het coördineren van het project:
a. oprichten van stuurgroep
b. bewaken kwaliteit en bijsturen
c. bekendmaking van de groepssessies
3° de kwaliteit garanderen door:
a. een competentieprofiel en gedragsregels op te stellen voor de
zorgaanbieders die de sessies begeleiden
b. een kadaster op te maken
c. deskundigheidsbevordering aanbieden
d. een evaluatieplan op te maken
e. een klachtenprocedure uit te werken
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
17/12/2018 – 31/12/2020
Toekenningsprocedure
Faculatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
220.000 euro
Belang/motivatie
Het doel is om personen die de vragenlijst op www.gezondheidskompas.be invullen of
een papieren Findrisc vragenlijst en waaruit blijkt dat zij een verhoogd risico op
diabetes type 2 hebben, toe te leiden naar groepssessies ‘gezonde voeding op
verwijzing’. In die sessies leren zij hoe zij op manier die haalbaar en vol te houden op
lange termijn gezonder te eten.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
UZ Brussel
Type organisatie of titel project
Integratie van beweging bij kinderen met type 1 diabetes
Beleidsthema’s, doel
Jongeren met type 1 diabetes meer aan het bewegen krijgen, met focus op
kansengroepen.
Doelgroep en samenwerking
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Kinnderen en adolescenten met type 1 diabetes en hun familieleden
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1°
het inbouwen van beweging in de educatiemomenten vanaf het moment van
diagnose van T1DM, het inbouwen van beweging in de dagdagelijkse routine bij T1DM
kinderen en de inbouw van beweging in de thuissetting;
2°
het evalueren van het effect van een wekelijks uur fysieke activiteit op het
beweeggedrag van kinderen en adolescenten met type 1 diabetes;
3°
het ontwikkelen van materialen;
4°
het in kaart brengen van barrières om deel te nemen bij kinderen en hun
ouders;
5°
het evalueren van het effect van deelname aan de beweegmomenten op het
beweeggedrag van familieleden.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
17/12/2018 – 30/09/2020
Toekenningsprocedure
Faculatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
14.000 euro
Belang/motivatie
Patiënten met type 1 diabetes worden aangemoedigd om een gezonde levensstijl,
inclusief een actief leven, te handhaven, teneinde het risico op hart- en
bloedvatziekten, nierschade en oogproblemen te vermijden. Immers, hoe frequenter een
patiënt met diabetes type 1 beweegt, hoe beter de insuline werking (verlaging van
insuline resistentie), en hoe lager het risico op lange termijn complicaties.
Meer info
Niet van toepassing

Begunstigde
Vives
Type organisatie of titel project
Onderhoud en redactie van de website ‘gezondzwangerworden.be’
Beleidsthema’s, doel
De website ‘gezondzwangerworden.be heeft de bedoeling om iedereen in te lichten
over een correct foliumzuurgebruik en andere preconceptioneel adviezen. Er wordt
voorzien om de website ‘gezondzwangerworden.be verder te onderhouden en aan te
passen aan belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg.
Doelgroep en samenwerking
• Koppels met een kinderwens
• Professionelen (huisartsen, gynaecologen, welzijnwerkers..)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Er zal op regelmatige basis een update gebeuren van de nieuwsrubriek. De
projecthouder zal ook fungeren als contactpersoon bij vragen en feedback rond
inhoudelijke aspecten van de website.. Het gebruik van de website zal geëvalueerd
worden en hierover zal gerapporteerd worden aan het agentschap..
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
1/9/2018 – 31/8/2019
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Toekenningsprocedure
bestellingen
Subsidiëringswijze en bedrag
5.187,92 euro (Vives)
Belang/motivatie
Een uniforme, eenduidige boodschap rond preconceptioneel foliumzuurgebruik en
andere preconceptionele adviezen moet verspreid worden.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Samenwerkingsverband Vlaams Instituut Gezond Leven (penvoerende organisatie) en
Logo’s
Type organisatie of titel project
Procesbegeleiding van voorzieningen en diensten in Zorg en Welzijn bij het voeren van
een preventief gezondheidsbeleid
Beleidsthema’s, doel
Het project kadert in de gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder Leven’, meer specifiek zet
het in op settinggericht werken rond verschillende beleidsthema’s.
Doelgroep en samenwerking
Kwetsbare groepen binnen de voorzieningen in ‘Zorg en Welzijn’
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het voorliggende projectvoorstel wil het terreinwerk versterken in de setting ‘Zorg en
Welzijn’ en heeft tot doel de onderbouwde preventiemethodieken meer ingang te doen
vinden in die setting. Daarvoor wil dit project procesbegeleiders (coaches) ter
beschikking stellen en subsidiëren om zo te komen tot een kwalitatief beleid in de
voorzieningen binnen ‘Zorg en Welzijn’ rond preventiethema’s. De procesbegeleiders
gaan de voorzieningen helpen om de methodieken concreet toe te passen.
De eindverantwoordelijkheid blijft bij de voorziening, maar uit de praktijk blijkt dat
veel voorzieningen wel het belang inzien om een preventieve werking te integreren in
hun beleid, maar ze ervaren de nood aan ondersteuning om dit zelf te kunnen
opstarten en volhouden.
Het voorstel is om te starten binnen de ouderenzorg, uit te breiden naar de
thuiszorgvoorzieningen (m.i.v. de lokale dienstencentra) in het algemeen en gaandeweg
ook andere zorg- en welzijnssectoren te betrekken. Bij aanvang zullen volgende
preventiethema’s prioritair zijn: mondgezondheid, psychofarmaca, val- en
fractuurpreventie en ondervoeding bij ouderen. Later is uitbreiding naar andere
thema’s mogelijk. De keuze van deze prioriteiten is gebaseerd op de gekende noden en
het (binnenkort) beschikbaar zijn van werkzame methodieken.
Als ‘tegenprestatie’ voor het ter beschikking stellen van deze begeleiders zal de
voorziening gevraagd worden naar een engagement dat een duurzame verderzetting
garandeert.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Periode
van 15 december 2017 tot en met 31 december 2021
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
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3.785.000 euro voor de volledige periode. Ten minste 85% van het budget dient te
worden besteed aan de prestaties van de procesbegeleiders op basis van een
marktconform bedrag per gepresteerd uur voor de feitelijke procesbegeleiding.
Belang/motivatie
Meer info
https://www.zorg-en-gezondheid.be/procesbegeleiding-voor-preventie-binnen-zorg-enwelzijn, later ook op de website van Gezond Leven
Begunstigde
Vives, Paddle en Mobimals
Type organisatie of titel project
Onderhoud en redactie van de website ‘gezondzwangerworden.be’, ontwikkeling online
tool en illustraties.
Beleidsthema’s, doel
De website ‘gezondzwangerworden.be heeft de bedoeling om iedereen in te lichten
over een correct foliumzuurgebruik en andere preconceptioneel adviezen. Er wordt
voorzien om de website ‘gezondzwangerworden.be verder te onderhouden en aan te
passen aan belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg. Als doelstelling wordt
vooropgesteld om de website van bij de lancering een dynamisch karakter te geven en
bevorderen van de communicatie met de doelgroep.
Doelgroep en samenwerking
• Koppels met een kinderwens
• Professionelen (huisartsen, gynaecologen, welzijnwerkers..)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Er zal op regelmatige basis een update gebeuren van de nieuwsrubriek. De
projecthouder zal ook fungeren als contactpersoon bij vragen en feedback rond
inhoudelijke aspecten van de website.. Het gebruik van de website zal geëvalueerd
worden en hierover zal gerapporteerd worden aan het agentschap. Er zullen illustraties
ontwikkeld worden ter ondersteuning van de adviezen. Tenslotte zal ook een online
tool om de persoonlijke levensstijl te evalueren geïntegreerd worden in deze website.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
1/9/2017 – 28/2/2018 (Vives)
10/8/2017 – 31/5/2018 (Mobimals)
10/8/2017 – 31/08/2018 (Paddle)
Toekenningsprocedure
bestellingen
Subsidiëringswijze en bedrag
10.149,48 euro (Vives)
2.359,50 euro (Mobimals)
11.860,5 euro (Paddle)
Belang/motivatie
Een uniforme, eenduidige boodschap rond preconceptioneel foliumzuurgebruik en
andere preconceptionele adviezen moet verspreid worden.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
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Vlaams Instituut Gezond Leven als penvoerende organisatie
van een samenwerkingsverband met de Vlaamse Logo’s
Type organisatie of titel project
Procesbegeleiding van voorzieningen en diensten in Zorg en Welzijn bij het voeren van
een preventief gezondheidsbeleid
Beleidsthema’s, doel
Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’,
meer specifiek in de subdoelstelling voor de setting ‘Zorg en welzijn’ en wil
procesgeleiders ter beschikking stellen om voorzieningen te helpen bij het opstarten of
versterken van een eigen duurzaam preventiebeleid t.a.v. de cliënten in de
voorzieningen. Dit beleid is afgestemd op de Vlaamse prioriteiten en houdt rekening
met de eigen behoeften en keuzes.
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep: De voorzieningen en diensten binnen de setting Zorg en Welzijn (te starten
met de woonzorgcentra). Het staat de voorzieningen vrij om al dan niet in te gaan op
dit aanbod.
Samenwerking:
• de Vlaamse werkgroep, voor de setting Zorg en Welzijn, met het oog op het
realiseren van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder Leven’;
• organisaties en personen die de voorzieningen en diensten in Zorg en Welzijn
vertegenwoordigen;
• de Logo’s;
• de partnerorganisaties en andere organisaties, aangeduid door het agentschap.
Specifiek voor dit project zal overleg opgestart worden met de sector en verschillende
relevante experten. Het is de bedoeling om hiervoor voldoende tijd uit te trekken.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De taak van de procesbegeleider bestaat uit het overbrengen van inhoudelijke en
concrete expertise en uit het fungeren als ‘helpdesk’ voor adviesvragen. Hij helpt de
voorziening bij het implementeren van de methodieken en ondersteunt door o.a.
deskundigheidsbevordering en praktische tips de trekker(s) binnen de voorziening.
Het is niet de bedoeling dat de procesbegeleiders zelf het beleid in de voorziening
uitvoeren. Als ‘tegenprestatie’ voor het ter beschikking stellen van de procesbegeleiding
wordt immers een engagement gevraagd van de voorziening die een duurzame
verderzetting garandeert. Dit houdt bijvoorbeeld in dat:
• preventie een permanent aandachtspunt blijft van het globale beleid van de
voorziening;
• er draagvlak is bij de directie en personeel en waar relevant ook bij de
gebruikers
• er een of meerdere interne trekkers binnen de voorziening worden aangeduid
en gedeeltelijk vrijgesteld
• de activiteiten gemonitord en geëvalueerd worden
In een eerste fase zet het project ‘procesbegeleiding preventie binnen zorg en welzijn’
in op val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en
psychofarmaca in woonzorgcentra. Later kan dan uitgebreid worden naar andere
thema’s of naar andere voorzieningen binnen zorg en welzijn.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
15 december 2017 – 31 december 2021
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Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Geen open-end financiering, maar maximaal 3.785.000 euro ter beschikking
• Minimum 85% van de subsidie, gespreid per kwartaal, dient voor de uitbetaling
van de prestaties van de procesbegeleiding;
• Maximaal 15% kan aangewend worden voor andere kosten.
Belang/motivatie
Het versterken van het terreinwerk door het opleiden van diverse maatschappelijke
intermediairen tot mondzorgcoach voor personen in kansarmoede
Meer info
https://www.zorg-en-gezondheid.be/procesbegeleiding-voor-preventie-binnen-zorg-enwelzijn en https://www.gezondleven.be/projecten/procesbegeleiding-voor-preventiein-woonzorgcentra

Begunstigde
VIGeZ, VOKA, VERSO
Type organisatie of titel project
Coaching van bedrijven voor een preventief gezondheidsbeleid
Beleidsthema’s, doel
Het project ‘coaching van bedrijven’ heeft als doen om bedrijven en non-profit
organisaties te coachen bij het opzetten van een preventief gezondheidsbeleid.
Doelgroep en samenwerking
• Bedrijven in Vlaanderen
• Sociale partners en sectorverenigingen
• Interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
• het opzetten van een registratie- en uitbetalingssysteem in samenwerking met
de relevante partners uit de stuurgroep;
• het promoten van de coachingmethodiek, via de eigen communicatiekanalen
en via de verschillende sectoren, sectororganisaties en werkgeversorganisaties;
• het betrekken van de sociale partners bij de preventiecoaching en de promotie
ervan;
• meewerken aan de kwaliteitsbewaking van de coaching;
• het uitbetalen van de coachingprestaties van de coaches volgens de
modaliteiten en kwaliteitsvereisten voorgesteld door de stuurgroep en bepaald
door de minister via ministerieel besluit, evenals de uitbetaling van de
eventuele kosten die gepaard gaan met de uitbetaling van de
coachingprestaties.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
1/12/2016 – 31/12/2019
Toekenningsprocedure
projectsubsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
2.800.000 euro
Belang/motivatie
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Weinig kleine en middelgrote ondernemingen en organisaties voeren momenteel een
integraal gezondheidsbeleid. Een gezondheidsbeleid op het werk draagt bij tot de
verbetering van de gezondheid van werknemers en het voorkomen van ziektes.
Meer info
gezondwerken.be
Begunstigde
Diabetes Liga
Type organisatie of titel project
Zoet zwanger (zwangerschapsdiabetes)
Beleidsthema’s, doel
Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, hebben een sterk verhoogde kans
om binnen de 10 jaar na de bevalling diabetes type II te ontwikkelen. Via dit project
volgt men deze vrouwen na de zwangerschap op om deze diabetes type II vroegtijdig
te detecteren en zo het ontstaan van complicaties te voorkomen en worden tips
meegegeven om gezonder te leven. Ook kan door de regelmatige controles vroeger
ingegrepen worden op risicofactoren zodat het ontstaan van de diabetes zelf
voorkomen wordt.
Doelgroep en samenwerking
Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad en betrokken zorgverleners
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Naast het informeren van vrouwen met zwangerschapsdiabetes en de zorgverleners die
met hen in aanraking komen, bestaat de grootste opdracht in het opzetten en
toepassen van een opvolgingssysteem voor deze vrouwen. Na afloop van het project
moet dit opvolgingssysteem geëvalueerd worden en moet een inschatting gegeven
worden van de kostprijs voor de opvolging van deze vrouwen. Dit kan indicaties
bieden over de wenselijkheid om vroegopsporing te stimuleren voor
hoogrisicogroepen.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Periode
1 januari 2016 – 31 december 2018
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Het maximale subsidiebedrag is € 237.070. De subsidie bestaat uit een forfaitair en
variabel luik.
Belang/motivatie
Diabetes type II wordt vaak slechts gediagnosticeerd al er al complicaties zijn
opgetreden. Vroegtijdige detectie gekoppeld aan gepaste interventie kan deze
complicaties voorkomen. Dit project laat toe om binnen een groep waar de kans op de
ontwikkeling van diabetes type II zeer hoog is in vergelijking met de gemiddelde
populatie, na te gaan of een opvolgingssysteem het moment van diagnose kan
vervroegen. Tussentijdse resultaten wijzen er op dat dit een zinvol project is.
Meer info
www.zoetzwanger.be
Begunstigde
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ)
Type organisatie of titel project
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Gezond leven, check het even – deel I
Beleidsthema’s, doel
Preventieve jeugdgezondheidszorg naar schoolgaande kinderen en jongeren
Aanpassing van ‘gezond leven, check het even’, een online tool ontwikkeld in GGD
Gelderland voor 15-16-jarigen, aan de Vlaamse context en taal.
Doelgroep en samenwerking
CLB, Schoolgaande jongeren en hun omgeving, scholen
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De aanpassing van ‘gezond leven, check het even’ aan de Vlaamse context en taal
vereist een aanpak in verschillende fasen:
1) de tool biedt, afhankelijk van de antwoorden, gezondheidsboodschappen. In
een eerste fase worden de gezondheidsboodschappen aangepast aan de
Vlaamse context.
2) de conclusies uit de eerste fase leiden tot zowel aanpassingen aan de tool als
aan de concrete organisatie van de bevraging. De herwerkte tool wordt
gebruikt in de 2e fase: haalbaarheidsonderzoek in de context van het
systematisch contact van CLB met leerlingen van 15-16 jaar
3) grootschalige validering op een schoolgaande populatie in de gewenste
leeftijdscategorie
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
van 1 december 2016 tot en met 31 december 2019
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (26.963 euro inclusief BTW)
Belang/motivatie
Meer systematische aandacht voor gezond gedrag bij adolescenten, gekoppeld aan
advies op maat
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ)
Type organisatie of titel project
Gezond leven, check het even – deel II
Beleidsthema’s, doel
Preventieve jeugdgezondheidszorg naar schoolgaande kinderen en jongeren
Bijkomende onderzoeksvragen naar aanleiding van haalbaarheidsonderzoek ‘Gezond
leven? Check het even!’.
Doelgroep en samenwerking
CLB, Schoolgaande jongeren en hun omgeving, scholen
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Een vervolgonderzoek ter voorbereiding van de implementatie van de online vragenlijst
‘Gezond leven? Check het even!’ voor jongeren van het derde voltijds secundair
onderwijs, met meerdere doelen:
- in kaart te brengen wat de nazorg is die een CLB aanbiedt in geval de jongere
via de online vragenlijst zorgwekkende signalen aangeeft die nog niet gekend
zijn in het CLB-dossier van de leerling;
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evalueren wat het effect is van bijkomende interventies om jongeren aan te
sporen online hun persoonlijk advies te raadplegen nadat ze de vragenlijst
hebben ingevuld;
- ontwikkelen van een professionaliseringstraject ter voorbereiding van de
implementatie in CLB op basis van het reeds uitgevoerde
haalbaarheidsonderzoek;
voorbereiden van de signaalfunctie van CLB naar de school: de antwoorden van de
jongeren kunnen op (sub)populatieniveau als signaal gebruikt worden voor het
gezondheidsbeleid van de betrokken school. Om deze stap te zetten dient dit (1)
technische mogelijk gemaakt te worden, (2) beslist te worden welke onderwerpen op
(sub)populatieniveau gerapporteerd worden en (3) een format aangemaakt te worden
voor rapportage met duiding bij de data voor scholen.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
van 15 december 2018 tot en met 31 december 2019
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (50.000 euro inclusief BTW)
Belang/motivatie
Meer systematische aandacht voor gezond gedrag bij adolescenten, gekoppeld aan
advies op maat
Meer info
Niet van toepassing
-

Begunstigde
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor jeugdgezondheidszorg (VWVJ)
Type organisatie of titel project
Ontsluiten gezondheidsgegevens CLB
Beleidsthema’s, doel
Preventieve jeugdgezondheidszorg naar schoolgaande kinderen en jongeren
Periodieke rapportering over het preventieve gezondheidsbeleid in setting onderwijs, in
concreto systematische consulten CLB

Doelgroep en samenwerking
CLB, Schoolgaande jongeren en hun omgeving, scholen
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het project heeft meerdere doeleinden:
1° meewerken aan de businessanalyse voor uitbreiden of aanpassen van een
instrument voor Zorg en Gezondheid waarmee de gezondheidsgegevens van
leerlingen die Zorg en Gezondheid ontvangt uit het registratiesysteem van de Centra
voor Leerlingenbegeleiding (LARS), en de persoonsgegevens die Zorg en Gezondheid
ontvangt van het departement Onderwijs en Vorming kunnen ontsloten worden in
het algemeen, en specifiek voor CLB-gegevens m.b.t. Gehoor en Mondgezondheid;
2° op basis van de gezondheidsgegevens van leerlingen die Zorg en Gezondheid
ontvangt uit het registratiesysteem van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (LARS),
en de persoonsgegevens die Zorg en Gezondheid ontvangt van het departement
Onderwijs en Vorming
a) het definiëren van indicatoren die inzicht geven in de gezondheidsstatus van
kinderen en jongeren van 3-15 jaar, in het bijzonder voor de groei en lichamelijke
ontwikkeling (lengte, gewicht, BMI, pubertaire status), visus (gezichtsscherpte op
afstand, oogstand, kleurzin en dieptezicht), het gehoor (toonaudiometrie,
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spraakverstaan in ruis) en de mondgezondheid (gedrag: bezoek aan de tandarts,
poetsgedrag);
b) het definiëren van indicatoren die inzicht geven in het effect van de
systematische contacten door CLB;
c) het definiëren van indicatoren die inzicht geven in de mate waarin de
methodieken van de VWVJ worden opgevolgd en bijdragen tot kwaliteit van het
aanbod door CLB;
d) het opstellen van query’s om zicht te krijgen op de huidige gezondheidsstatus en
de evoluties ervan in de tijd;
e) het aanleveren van kencijfers over prevalentie en evolutie (longitudinale data)
van problemen op vlak van groei en lichamelijke ontwikkeling (obesitas,
groeistoornis) als indicator voor de gezondheid van kinderen en jongeren,
kencijfers over prevalentie en evolutie (longitudinale data) van amblyopie en
amblyogene factoren en de effectiviteit van de vroegdetectie vanaf de geboorte
(zodra elektronisch transfer van Kind en Gezin oogscreeningsdata naar LARS
gerealiseerd is), kencijfers over prevalentie en evolutie (longitudinale data) van
neurosensorieel gehoorverlies en de effectiviteit van de vroegdetectie vanaf de
geboorte, kencijfers over het tandartsenbezoek en het poetsgedrag;
f) de analyse van de kencijfers gegenereerd op basis van de vooropgestelde query’s
met oog op informatie over de gezondheidsstatus van de Vlaamse schoolgaande
kinderen en jongeren, effectiviteit van de preventieve screening van visus en
gehoor door Kind & Gezin en het CLB, relevantie van het aanbod van
systematische contacten door het CLB, kwaliteit van werken tijdens de
systematische contacten door het CLB
3° op basis van de analyse vermeld in 2°, f), detecteren en formuleren van
aandachtspunten voor het beleid.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
van 15 december 2018 tot en met 31 december 2019
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (76.584 euro inclusief BTW)
Belang/motivatie
Ontsluiten van data m.b.t. preventieve gezondheid in setting onderwijs, i.c. preventief
gezondheidszorg door CLB
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ)
Type organisatie of titel project
SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids)
Beleidsthema’s, doel
Preventieve jeugdgezondheidszorg naar schoolgaande kinderen en jongeren
Onderzoek naar de haalbaarheid van een leidraad voor een gesprek met ouders,
SPARK-36, tijdens het consult met kleuters in de CLB – fase 1
Doelgroep en samenwerking
CLB, CLB-medewerkers, kleuters en hun ouders, scholen
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
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Het uiteindelijke project omvat drie fasen: (1) van september 2018-december 2019 wordt
de haalbaarheid, de beschrijvende statistiek en de contentvaliditeit onderzocht; (2) van
september 2019-december 2020 wordt een grootschaliger valideringsonderzoek
gevoerd en aan competentie-ontwikkeling gewerkt om; (3) in de laatste fase de
betrouwbaarheid en het verpleegkundig redeneerproces te onderzoeken.
Fase 1, voorwerp van deze subisie, heeft meerdere doeleinden:
(1) opstellen van een onderzoeksprotocol,
(2) samenstelling van een werkgroep die als deskundigen van de terreinwerking de
SPARK-36 zal ontwikkelen,
(3) ontwikkelen van de SPARK-36 met handleiding,
(4) selectie van kandidaten voor het haalbaarheidsonderzoek,
(5) opstarten van de trainingscyclus voor de deelnemers aan het onderzoek,
(6) dataverzameling en verwerking
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
van 15 december 2018 tot en met 31 december 2019
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (47.962 euro inclusief BTW)
Belang/motivatie
De CLB-verpleegkundigen ervaren momenteel de nood aan een gevalideerd instrument
om de zorgbehoeften van ouders op een juiste manier in kaart te brengen: “Wat
moeten we bevragen om alles in kaart te brengen? Wanneer verwijzen we door?”.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Stichting tegen Kanker
Type organisatie of titel project
Multimediacampagne naar burgers gericht op veilig omgaan met UV-stralen
Beleidsthema’s, doel
Preventie van huidkanker, awareness
Doelgroep en samenwerking
Vlaamse burgers
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het project omvat volgende opdrachten:
1) voorbereiden en uitvoeren van een multimediacampagne, met inbegrip van:
a) communiceren om burgers bewust te maken van de gevaren van UV en te
informeren over hoe ze zichzelf en anderen ertegen kunnen beschermen
(maanden mei en juni 2019);
b) communiceren en initiatieven organiseren om betrokkenheid van de burgers te
verkrijgen bij de actie ‘wat is jouw schouderklopje’? (maanden mei en juni
2019);
c) communiceren en initiatieven organiseren om burgers te motiveren om zelf
actie te ondernemen (maanden juli en augustus 2019);
2) resultaatmeting via bevraging bij burgers.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
van 1 december 2018 tot en met 31 december 2019
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Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (200.000 euro inclusief BTW)
Belang/motivatie
Incidentie van huidkanker neemt toe. Er is nog geen evidentie voor organiseren van
bevolkingsonderzoek naar huidkanker. Sensibiliseren m.b.t. de risico’s van UV-stralen is
aangetoond een dominante strategie voor huidkankerpreventie.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
Type organisatie of titel project
Haalbaarheidsstudie ‘lokale gezondheidsenquête’
Beleidsthema’s, doel
Ontwikkelen en testen van een instrument waarmee lokale besturen de
gezondheidsstatus van hun bevolking kunnen meten, teneinde een lokaal preventief
gezondheidsbeleid te onderbouwen.
Doelgroep en samenwerking
Lokale besturen, Logo’s
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1. het ontwikkelen van een instrument waarmee gemeenten de gezondheidsstatus van
hun inwoners kunnen meten
2. het testen van dit instrument in een gemiddelde Vlaamse gemeente
3. inventariseren van drempels en randvoorwaarden voor de uitvoering van een lokale
gezondheidsenquête, teneinde de halbaarheid ervan na te gaan
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
1/10/2017 – 30/09/2019
Toekenningsprocedure
projectsubsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
159.362,4 euro
Belang/motivatie
Cf. supra
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Paddle
Type organisatie of titel project
Opzetten van publieke pagina Preventiemethodieken.be
Beleidsthema’s, doel
Publiek maken vanuit Zorg en Gezondheid van kwalitatieve preventiemethodieken van
partnerorganisaties/organisaties met terreinwerking naar intermediairs binnen het preventieve
gezondheidsbeleid.
Doelgroep en samenwerking
Intermediairs binnen het preventieve gezondheidsbeleid.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Aanbieden van documentatie en informatie
Werkingsgebied
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Vlaanderen
Periode

van 19 mei 2017 – 31 december 2018
Toekenningsprocedure
Binnen raamovereenkomst ondersteuning bij het maken van websites en hosting
https://overheid.vlaanderen.be/raamovereenkomst-ondersteuning-bij-het-maken-vanwebsites-en-hosting
Subsidiëringswijze en bedrag
Na geleverd werk facturatie op bestelling: 60.814,60 euro
Belang/motivatie
Aanbieden van een centrale toegangspoort tot de ontwikkelde preventiemethodieken met
materialen en diensten en dit met het oog op de inzet op facettenbeleid en de verspreiding en
implementatie van de preventiemethodieken binnen de verschillende levensdomeinen zoals
lokale gemeenschap, gezin, onderwijs, vrije tijd, zorg en welzijn
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Paddle
Type organisatie of titel project
Ontwikkeling digitale tool Meesterlijk Gezond
Beleidsthema’s, doel
Onderwijs
Doelgroep en samenwerking
Scholen en schoolondersteuners
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Ontwikkeling van een digitale tool om scholen te ondersteunen bij het uitwerken van
hun gezondheidsbeleid
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
Juni 2018 – juli 2019
Toekenningsprocedure
Binnen raamovereenkomst ondersteuning bij het maken van websites en hosting
https://overheid.vlaanderen.be/raamovereenkomst-ondersteuning-bij-het-maken-vanwebsites-en-hosting
Subsidiëringswijze en bedrag
Na geleverd werk facturatie op bestelling: 74.380,97 euro
Belang/motivatie
Cf. supra
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
IMEC
Type organisatie of titel project
Ontwikkeling procedure en tool voor verhogen kwaliteit online applicaties
Beleidsthema’s, doel
thema-overschrijdend
Doelgroep en samenwerking
Ontwikkelaars van online applicaties die relevant zijn voor preventieve
gezondheidszorg, zowel privé als overheidsgefinancierd.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
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Ontwikkelen van een procedure en een tool die ontwikkelaars van applicaties
ondersteunt in het naleven van de geldende richtlijnen op het gebied van veiligheid,
privacy, toegankelijkheid, onderbouwing…
Verzamelen van een set aan documentatie en informatie, ten behoeve van
ontwikkelaars. Het uittesten van de ontwikkelde werkwijze op een aantal praktijkcases,
en het betrekken van de doelgroep bij de ontwikkeling om bruikbaarheid te verhogen.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1 december 2017 – 30 november 2018
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitaire subsidie van 60.000 euro
Belang/motivatie
Cf. supra
Meer info
Niet van toepassing

BIJLAGE: AFGERONDE PROJECTEN
Begunstigde
PO Preventieve Mondzorg
Type organisatie of titel project
‘Ieders Mond Gezond’
Beleidsthema’s, doel
Het mondzorgtraject is initieel opgezet en uitgevoerd door UGent. Het project heeft als
doel de bestaande sociale ongelijkheid in de mondzorg tegen te gaan door het inzetten
van mondzorgcoaches. Dit zijn brugfiguren die door tandheelkundige experten worden
opgeleid om personen in kansarmoede op gezinsniveau bij te staan in hun preventieve
mondzorg en hulp te bieden bij de toeleiding naar professionele zorg.
Doelgroep en samenwerking
• Deze opleiding is gericht op medewerkers (zowel vrijwilligers als
beroepskrachten) van welzijnsorganisaties die werken met mensen in
kansarmoede.
• De doelgroep van dit project is drieledig. Enerzijds is het project gericht op
personen in kansarmoede, met specifieke focus op gezinnen en anderzijds wil
het een duurzame vertrouwensband met wederzijds respect opbouwen tussen
welzijnsorganisaties/intermediairs en lokale tandartsen in Vlaanderen, zowel in
stedelijke als landelijke contexten.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
• Het structureel verankeren van de huidige samenwerkingsverbanden in de
regio’s Gent, Antwerpen, Leuven en Mechelen;
• Het aangaan van samenwerkingsverbanden met partners binnen nieuwe
regio’s, rekening houdend met een goede geografische spreiding over
Vlaanderen en een goede balans tussen stedelijke en landelijke gebieden;
• Binnen de bestaande en nieuwe partners mondzorgcoaches opleiden (minimaal
aantal 65). Door het opleiden van intermediairen volgens het concept van ‘train
de trainer’, kan op een efficiënte wijze een zeer groot doelpubliek bereikt
worden;
• Effect- en procesevaluatie van het coachingstraject uitgevoerd door de
mondzorgcoaches.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
1 september 2017 – 31 december 2018
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (164.960 euro), voorschotten en resterende 20% na beëindiging
Belang/motivatie
Het versterken van het terreinwerk door het opleiden van diverse maatschappelijke
intermediairen tot mondzorgcoach voor personen in kansarmoede
Meer info
www.gezondemond.be

Begunstigde
UA
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Type organisatie of titel project
Een kwalitatief onderzoek over geïnformeerd kiezen in geval van neonataal opsporen
van mucoviscidose
Beleidsthema’s, doel
Bevolkingsonderzoek naar Aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen via een
bloedstaal
Doelgroep en samenwerking
(toekomstige) ouders,
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De voornaamste doelstelling is om (toekomstige) ouders toe te laten een
weloverwogen keuze te maken over het al dan niet laten screenen van hun pasgeboren
baby naar mucoviscidose. Bij uitbreiding is het de bedoeling dat de resultaten van het
onderzoek ook een meerwaarde betekenen voor het hele bevolkingsonderzoek naar
aangeboren aandoeningen.
Er zal via focusgroepgesprekken en diepte-interviews worden nagegaan welke
informatie de ouders willen krijgen, hoe ouders deze informatie willen krijgen, en
wanneer ze deze informatie willen krijgen.
Werkingsgebied
nvt
Periode
van 1 september 2017 tot en met 15 juni 2018
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (54.063 euro inclusief BTW)
Belang/motivatie
Streven naar geïnformeerde keuze in het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar
Aangeboren aandoeningen, en i.c. in geval van implementatie van opsporen van CF en
toepassen van DNA-analyse als screeningsinstrument (complexe materie, opsporen
dragerschap, enz.)
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
VIVES
Type organisatie of titel project
Onderhoud en redactie van de website ‘gezondzwangerworden.be’.
Beleidsthema’s, doel
De website ‘gezondzwangerworden.be heeft de bedoeling om iedereen in te lichten
over een correct foliumzuurgebruik en andere preconceptioneel adviezen Binnen dit
project wordt voorzien om de website ‘gezondzwangerworden.be verder te
onderhouden en aan te passen aan belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg.
Als doelstelling wordt vooropgesteld om de website van bij de lancering een
dynamisch karakter te geven.
Doelgroep en samenwerking
• Koppels met een kinderwens
• Professionelen (huisartsen, gynaecologen, welzijnwerkers..)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Er zal op regelmatige basis een update gebeuren van de nieuwsrubriek. De
projecthouder zal ook fungeren als contactpersoon bij vragen en feedback rond
inhoudelijke aspecten van de website en optreden als expert in overleg over de opzet
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van een communicatieplan. Tenslotte zal het gebruik van de website halfjaarlijks
geëvalueerd worden en zal hierover gerapporteerd worden aan het agentschap.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
1/12/2014 – 31/12/2016
Toekenningsprocedure
bestellingen
Subsidiëringswijze en bedrag
10.000 euro
Belang/motivatie
Een uniforme, eenduidige boodschap rond preconceptioneel foliumzuurgebruik en
andere preconceptionele adviezen moet verspreid worden.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Möbius
Type organisatie of titel project
Voorbereiding gezondheidsconferentie preventie 2016
Beleidsthema’s, doel
Deze opdracht heeft als doel om de gezondheidsconferentie (die op 16 en 17 december
zal plaatsvinden) voor te bereiden.
De onderwerpen die er aan bod zullen komen zijn: gezonde voeding, voldoende
lichaamsbeweging, verminderen van het sedentair gedrag, en het verminderen van de
gezondheidsschade veroorzaakt door het gebruik of de blootstelling aan tabak, alcohol,
drugs en psychoactieve medicatie. Tevens worden binnen het voortraject ook de
thema’s preventie van eetstoornissen, ondervoeding bij ouderen, gamen en gokken
opgenomen.
Doelgroep en samenwerking
Verschillende vertegenwoordigers van doelgroepen, settings, thematische experten,
beleidsmakers,…
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
- Perceel 1: procesmatig en organisatorische ondersteuning en coördinatie van
het volledige proces van de gezondheidsconferentie
- Perceel 2: opmaak van een rapport met een omgevingsanalyse en een
inventaris nieuwe fenomenen (problemen, maatregelen, methodieken)
- Perceel 3: opmaak van een rapport met een evaluatie van het gevoerde beleid
in het bijzonder de uitvoering van de bestaande Vlaamse actieplannen op het
gebied van voeding, beweging, tabak, alcohol en drugs
Werkingsgebied
Vlaams preventief gezondheidsbeleid
Periode
Perceel 1: start na vastlegging tot 31 maart 2017
Perceel 2: start na vastlegging tot 30 juni 2016
Perceel 3: start na vastlegging tot 30 juni 2016
Toekenningsprocedure
Overheidsopdracht, aanvankelijk via open offertevraag, maar wegens geen kandidaten
werd overgeschakeld op de onderhandelingsprocedure
Subsidiëringswijze en bedrag
Overheidsopdracht.
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Budgetten;
Perceel 1: 230.565,50 euro inclusief BTW
Perceel 2: 192.541,25 euro inclusief BTW
Perceel 3: 181.409,25 euro inclusief BTW
Belang/motivatie
De gezondheidsdoelstellingen ‘voeding en beweging’ en ‘tabak, alcohol en drugs’ liepen
beiden af eind 2015.
De minister besliste om voor deze aflopende gezondheidsdoelstellingen één
gezondheidsconferentie te organiseren eind 2016 met het oog op het formuleren van
een nieuwe of herziene gezondheidsdoelstelling.
Een wetenschappelijke ondersteuning is noodzakelijk. Daarenboven is het
maatschappelijk zeer belangrijk dat alle belanghebbenden (facettenbeleid) betrokken
worden en dat er voldoende draagvlak wordt gecreëerd. Ook dit vraagt een
aanzienlijke tijdsinvestering en een specifieke expertise.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Gezinsbond
Type organisatie of titel project
Lief voor mijn lijf
Beleidsthema’s, doel
Medefinanciering van de belevingsdag “Lief voor mijn lijf” op 4 november 2017
Doelgroep en samenwerking
Ouders en tieners (12 tot 17 jaar)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Organisatie van de belevingsdag “Lief voor mijn lijf” op 4 november 2017
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
van 25 oktober 2017 tot en met 15 december 2017
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair 26.00 euro
Belang/motivatie
Medefinanciering van de belevingsdag “Lief voor mijn lijf”
Meer info

Begunstigde
VIVES
Type organisatie of titel project
Onderhoud en redactie van de website ‘gezondzwangerworden.be’.
Beleidsthema’s, doel
De website ‘gezondzwangerworden.be heeft de bedoeling om iedereen in te lichten
over een correct foliumzuurgebruik en andere preconceptioneel adviezen Binnen dit
project wordt voorzien om de website ‘gezondzwangerworden.be verder te
onderhouden en aan te passen aan belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg.
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Als doelstelling wordt vooropgesteld om de website van bij de lancering een
dynamisch karakter te geven.
Doelgroep en samenwerking
• Koppels met een kinderwens
• Professionelen (huisartsen, gynaecologen, welzijnwerkers..)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Er zal op regelmatige basis een update gebeuren van de nieuwsrubriek. De
projecthouder zal ook fungeren als contactpersoon bij vragen en feedback rond
inhoudelijke aspecten van de website en optreden als expert in overleg over de opzet
van een communicatieplan. Tenslotte zal het gebruik van de website halfjaarlijks
geëvalueerd worden en zal hierover gerapporteerd worden aan het agentschap.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
1/12/2014 – 31/12/2016
Toekenningsprocedure
projectsubsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
10.000 euro
Belang/motivatie
Een uniforme, eenduidige boodschap rond preconceptioneel foliumzuurgebruik en
andere preconceptionele adviezen moet verspreid worden.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
VVT-VWGT
Type organisatie of titel project
Analyse en ontwerp beleidsplan preventieve mondgezondheid bij kinderen en jongeren
in Vlaanderen
Beleidsthema’s, doel
Mondzorg bij jongeren verbeteren.
Doelgroep en samenwerking
Jongeren
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° Afleveren van een inleidende wetenschappelijke studie preventieve
mondgezondheid bij kinderen en jongeren in Vlaanderen
2° Afleveren van een ontwerp van meerjarig beleidsplan preventieve mondgezondheid
bij kinderen en jongeren in Vlaanderen voor de periode 2013 - 2016
3° Afleveren van een ontwerp van concrete invulling van de opeenvolgende jaren
binnen het beleidsplan in de vorm van acties, met bijhorende kostenanalyse.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/12/2011-31/12/2012
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair, voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
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Niettegenstaande de federale overheid de remgelden voor mondzorg bij jongeren
drastisch verlaagde en de CLB, ondersteund door de VWVJ, hieraan aandacht besteden,
blijkt dat de mondzorg bij jongeren nog niet optimaal is. Vooraleer te beslissen om
acties op te zetten is er nood aan een omgevingsanalyse en een doordacht algemeen
plan.
Meer info
http://www.vvt.be/6045/preventie.html
Begunstigde
UGent
Type organisatie of titel project
Bepalen van het gezondheidsprofiel van gedetineerden
Beleidsthema’s, doel
Dit onderzoeksproject zal het gezondheidsprofiel van gedetineerden in kaart brengen.
Doelgroep en samenwerking
Gedetineerden in Vlaamse gevangenissen
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De volgende elementen zullen onderwerk zijn van de onderzoeksvragen:
- De gezondheidstoestand en het gezondheidsgerelateerd gedrag op het vlak van
preventieve gezondheidsthema’s van gedetineerden;
- De kennis, interesse, attitude en vaardigheden van gedetineerden tegenover
preventieve gezondheidsthema’s;
- De determinanten die een rol spelen in gedragsverandering bij gedetineerden;
- De randvoorwaarden om een preventief gezondheidsbeleid in gevangenissen te
bekomen;
- De relatie tussen de onderzochte elementen;
- De randvoorwaarden om een preventief gezondheidsbeleid in gevangenissen te
implementeren.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Periode
15 december 2014 tot en met 15 december 2015
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 70.000 euro. Uitbetaald met voorschotten en een saldo van 10%
Belang/motivatie
Momenteel is weinig kennis over de gezondheidstoestand van gedetineerden. Ook de
randvoorwaarden om eventueel een preventief gezondheidsbeleid te implementeren
dienen onderzocht te worden. Potentieel is dit een doelgroep waar veel
gezondheidswinst kan bekomen worden (te onderzoeken), maar waar ook verschillende
structuren ter ondersteuning beschikbaar zijn.
Meer info
nvt
Begunstigde
Universiteit Gent
Type organisatie of titel project
De promotie van het correct gebruik van foliumzuur en van preconceptionele adviezen.
Beleidsthema’s, doel
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Het project heeft tot doel om 1) het bundelen van alle informatie rond een correct
foliumzuurgebruik; 2) het oplijsten van een consensus binnen andere subthema’s op
vlak van preconceptioneel advies; 3) het bouwen van een website, interactief en
aangepast aan de mogelijkheden van de sociale media; 4) het bepalen van een strategie
om efficiënt data over het gebruik van foliumzuur te kunnen verzamelen en monitoren
met het oog op evaluatie; 5) samenwerken met de verschillende thema – experten.
Doelgroep en samenwerking
• Vrouwen met een kinderwens
• Professionelen die contact komen met die vrouwen ( huisartsen, gynaecologen,
welzijnwerkers…)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De website heeft de bedoeling om iedereen in te lichten over een correct
foliumzuurgebruik en andere thema’s van preconceptioneel advies.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
1 december 2012 – 31 mei 2014
Toekenningsprocedure
projectsubsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
149.317 euro
Belang/motivatie
Een uniforme, eenduidige boodschap rond preconceptioneel foliumzuurgebruik moeten
worden verspreid door de verschillende actoren. Eveneens dient de beschikbaarheid
van foliumzuur gegarandeerd te worden voor de doelgroep. Ten derde is er nood aan
een efficiënte dataverzameling en monitoring door middel van een nul- en
effectmeting.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Zit Stil vzw
Type organisatie of titel project
Belangenvereniging voor ouders van kinderen met ADHD- project
Kansarmoedepreventie bij ADHD
Beleidsthema’s, doel
Jeugdgezondheidszorg
Doelgroep en samenwerking
Zit Stil werkt samen met ouders, hulpverleners, scholen, CLB
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het uitbouwen van versterkende netwerken als preventie van kansarmoede bij
kinderen met ADHD, vertrekkend van reeds opgedane ervaringen en bestaande
werkingen rond ADHD en ondersteund door een stuurgroep van diverse deskundigen
en ouders.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1 december 2011 tot en met 1 december 2013
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
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Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (67.524 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
De problemen als gevolg van ADHD situeren zich op alle levensdomeinen: op school,
thuis en in de vrije tijd van het kind. Het psychisch functioneren van het kind kan
gepaard gaan met depressie, angst en/of gedragsproblemen. Het centrum Zit Stil ziet
een verband tussen de verminderde ontwikkelingskansen van kinderen met ADHD en
het risico op kansarmoede. Net als kansarmoede gaat ADHD over van de ene generatie
op de volgende. Een goede aanpak bevordert participatie in het onderwijs en voorkomt
het verergeren van de situatie, door bijvoorbeeld de ontwikkeling van
gedragsproblemen. Het Centrum Zit Stil wordt tot nu toe niet door één beleidsdomein
gesteund voor haar basiswerking.De zorg voor kinderen met ADHD kreeg nog geen
plaats in het Jeugdbeleidsplan, in het verticaal Armoedeplan of in het beleidsplan
geestelijke gezondheidszorg.
Meer info
www.zitstil.be

Begunstigde
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Type organisatie of titel project
Analyse en beleidsvoorstellen voor een betere implementatie van methodieken op het
vlak van het preventieve gezondheidsbeleid.
Beleidsthema’s, doel
Meer zicht krijgen op de implementatie van methodieken met het oog op een hoger
rendement van de beleidsvoering binnen het preventieve gezondheidsbeleid.
Doelgroep en samenwerking
Actoren preventief gezondheidsbeleid
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Vanaf de methodiekontwikkeling (de implementatievoorwaarden die bij een methodiek
worden geformuleerd) tot eigenlijke implementatie
Analyse van de verkoopbaarheid
Randvoorwaarden en behoeften uit het werkveld mee in rekening nemen
Onderzoeksvragen:
• Laten de ontwikkelde methodieken voldoende toe om adequaat
geïmplementeerd te worden?
• Wat zijn de sterke en zwakke punten van het implementatieproces?
• Wordt er voldoende ingegaan op de noden van de eindgebruikers?
• Zijn er elementen uit de private sector die een meerwaarde zouden kunnen
bieden?
• Zijn er verschillen tussen de thema’s die maken dat de implementatie moeilijker
verloopt?
Deze studie gebeurt op basis van 4 à 5 te kiezen methodieken uit het preventief
gezondheidsbeleid.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1 december 2013 – 31 december 2014
Toekenningsprocedure
Addendum aan de opdrachten van het steunpunt WVG
Subsidiëringswijze en bedrag
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95.700 euro
Belang/motivatie
Een hoger rendement nastreven van het preventief gezondheidsbeleid.
Meer info
nvt

Begunstigde
Vzw Start to sport
Type organisatie of titel project
De organisatie van de Passo dello Stelvio 2014.
Beleidsthema’s, doel
Het meegeven van laagdrempelige gezondheidsbevorderende informatie meegeven
betreffende gezonde voeding en beweging in de communicatieboodschappen rond het
evenement ‘Passo dello Stelvio’.
Doelgroep en samenwerking
Algemene bevolking.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het evenement Passo dello Stelvio 2014 staat in het teken van prediabetes. 10 Personen
met prediabetes en honderden sympathisanten zullen de Passo dello Stelvio beklimmen
na een intensief voorbereidingstraject. Via dit evenment wil de organisator het belang
van beweging en voeding in het voorkomen van diabetes type II belichten.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
15 mei 2014 – 1 december 2014
Toekenningsprocedure
Ministerieel besluit.
Subsidiëringswijze en bedrag
7.000 euro
Belang/motivatie
Verspreiden van boodschappen rond gezonde voeding en beweging.
Meer info
nvt
Begunstigde
VIGEZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie)
Type organisatie of titel project
E-educatie leefstijl gezin (Voeding en beweging &TAD)
Beleidsthema’s, doel
Het project heeft tot doel een website/portaalsite te ontwikkelen waarop ouders van
kinderen en jongeren met hun opvoedingsvragen over gezonde voeding, beweging,
sedentariteit, tabak, alcohol en drugs terecht kunnen en die hen een geschikt
aangepast en betrouwbaar advies geeft.
Doelgroep en samenwerking
Ouders van kinderen en jongeren. In de ontwikkeling van de website zal aandacht
besteed worden aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor ouders uit een lagere
sociaal economische status groepen.
Hierbij wordt er samengewerkt met verschillende projectpartners:
• Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD)

32

• Universiteit Gent
• Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo’s)
• Familiehulp
• Kind en Gezin
• De Gezinsbond
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Vanuit zelfeducatie heeft de website de bedoeling om het zelfbewustzijn en
zelfvertrouwen van de ouder te versterken en brengt het de ouder inzichten en
opvoedingsvaardigheden bij voor wat betreft de thema’s voeding, beweging,
sedentariteit, tabak, alcohol en drugs. De website zal daarom ook vertrekken vanuit de
concrete opvoedingsvragen van de ouders zelf en zal daarenboven een diverse waaier
van informatie ter beschikking stellen.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
1 december 2011 – 31 maart 2014
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie op basis van een oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (200.000 euro),voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
De doelgroep gezinnen is een moeilijk te bereiken doelgroep als er niet via de klassieke
kanalen (onderwijs, socio culturele verenigingen,…) gewerkt wordt. De experten zagen
dan ook geen beschikbare methodieken naar deze doelgroep. Daarom werd een oproep
gelanceerd waaruit dit project werd geselecteerd. De doelgroep kan bereikt worden
zonder een specifiek netwerk te moeten aanspreken.
Meer info
Niet van toepassing

Begunstigde
VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen)
Type organisatie of titel project
Preventieve mondgezondheidszorg, Glimlachen.be
Beleidsthema’s, doel
Glimlachen.be is een sensibiliseringsproject met als doel de mondgezondheid van
kinderen en jongeren in Vlaanderen te verbeteren.
Doelgroep en samenwerking
De doelgroep zijn kinderen en jongeren van 0 tot 18 jarigen en intermediairs, met
specifieke aandacht voor kinderen en jongeren met een lagere socio-economische
status of kinderen met een beperking.
• Preschools is er een samenwerking met Kind en Gezin. Hier worden de ouders
gesensibiliseerd via het kanaal "kind in beeld" en is er een begeleidende nota
voor de begeleiders.
• 2,5-6 jarigen worden in de scholen gesensibiliseerd via een verhaal en
activiteitenmap. De vertelplaten en de activiteitenmap blijven in de klas zodat
er nadien nog kan gewerkt worden rond het thema mondgezondheid. In de
klas leren de kinderen onder begeleiding poetsen.
• 6-12 jarigen worden bereikt via presentaties gesensibiliseerd rond
mondgezondheid en gezond eetgedrag. Nadien worden er individuele
poetsinstructies geven. Voor de 3de graad zijn er lespakketten gemaakt en voor
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de leerkrachten zijn er handleidingen. De map met handleiding en lespakketten
blijven in de klas met als doel in de toekomst verder te kunnen werken rond
het thema. De lagere graden krijgen werkblaadjes. Voor de leerkrachten is er de
website om materiaal te downloaden (www.glimlachen.be). Ouders worden
gesensibiliseerd via een brief.
• 12-18 jarigen worden bereikt via een presentatie met thema mondhygiëne,
tandartsbezoek, gezonde (tandvriendelijke) voeding, roken, piercings, … De
leerlingen worden aangemoedigd om de website www.glimlachen.be te
bezoeken door een wedstrijd. Ouders krijgen eveneens een brief.
Bij de selectie van de doelgroep zal voorrang gegeven worden aan scholen voor
buitengewoon onderwijs (vnl. type 1 en 8) en scholen met een hoge
onderwijskansarmoede indicator.
De intermediairs van de doelgroep (ouders, grootouders, leerkrachten en opvoeders)
worden betrokken via het ‘teach-the-teacher’-principe met als doelstelling de
sensibiliseringsboodschap blijvend te promoten.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° in de periode 1 januari tot 30 juni 2015 continueren van de
sensibiliseringsmethodiek glimlachen.be bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar
via scholen, consultatiebureaus Kind en Gezin en organisaties die zich richten naar
kansengroepen. Bij de planning van de schoolbezoeken wordt minstens overleg
gepleegd met de betrokken CLB’s. De methodiek is conform de richtlijnen van de
Standaard Mondgezondheidszorg, namelijk de kinderen en hun omgeving (ouders,
leerkrachten en intermediairs) informeren over mondhygiëne en mondverzorging,
het aanzetten tot regelmatig tandartsbezoek en het stimuleren van een gezond
gedrag ten aanzien van hun mond/gebit. Tijdens deze periode wordt het project
mede begeleid door de departementen tandheelkunde binnen de universiteiten. De
opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief;
2° het ontwikkelen en verspreiden van aangepaste sensibiliseringsmethodieken en
ondersteuningsmiddelen voor het buitengewoon onderwijs conform de richtlijnen
van de Standaard Mondgezondheidszorg en in afstemming met de
sectorvertegenwoordigers;
3° het bijsturen van de sensibiliseringsmethodiek naar meer ondersteuning van de
scholen, CLB’s, organisaties die zich richten naar kansengroepen en tandartsen
(m.i.v. teach-the-teacher), rekening houdend met de beschikbare financiële
middelen en de bestaande zorg- en onderwijsstructuren. Ook initiatieven om de
toegankelijkheid van de tandartsen te verbeteren naar de specifieke doelgroepen
moeten hierbij aan bod komen. Hierbij worden minimaal onderwijs, de CLB’s, de
departementen tandheelkunde van de universiteiten, de beroepsverenigingen voor
tandartsen, de kandidaten partnerorganisatie preventieve mondzorg en het
agentschap betrokken. De opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief.
4° vanaf 1 september 2015 tot en met december 2015 uitrollen van de aangepaste
sensibiliseringsmethodieken m.i.v. deze voor het buitengewoon onderwijs (en waar
nodig bijsturen) en het ter beschikking stellen van didactische
ondersteuningsmiddelen.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
1 januari 2015 – 31 december 2015
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie (overgangsmaatregel t.g.v. zesde staatshervorming)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (225.000 euro),voorschotten en resterende 10% na beëindiging
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Belang/motivatie
De bijsturing van het federale project Glimlachen.be bestaat erin dat de verankering in
de bestaande structuren wordt voorbereid, dat er al gewerkt wordt in de richting van
het eerste luik van het perceel als partnerorganisatie preventieve mondzorg en dat het
inzetten van tandmobielen voor screening wordt afgebouwd (wegens niet conform
met de Standaard Mondgezondheid in de CLB).
Meer info
www.glimlachen.be

Begunstigde
VDV (Vlaamse Diabetes Vereniging)
Type organisatie of titel project
Zoet zwanger (zwangerschapsdiabetes)
Beleidsthema’s, doel
Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, hebben een sterk verhoogde kans
om binnen de 10 jaar na de bevalling diabetes type II te ontwikkelen. Via dit project
volgt men vrouwen na de zwangerschap op om deze diabetes type II vroegtijdig te
detecteren en zo het ontstaan van complicaties te voorkomen. Ook kan door de
regelmatige controles vroeger ingegrepen worden op risicofactoren zodat het ontstaan
van de diabetes zelf voorkomen wordt.
Doelgroep en samenwerking
Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad en betrokken zorgverleners
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Naast het informeren van vrouwen met zwangerschapsdiabetes en de zorgverleners die
met hen in aanraking komen, bestaat de grootste opdracht in het opzetten en
toepassen van een opvolgingssysteem voor deze vrouwen. Na afloop van het project
moet dit opvolgingssysteem geëvalueerd worden en moet een inschatting gegeven
worden van de kostprijs voor de opvolging van deze vrouwen. Dit kan indicaties
bieden over de wenselijkheid om vroegopsporing te stimuleren voor
hoogrisicogroepen.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussels-Hoofdstad
Periode
1 december 2008 – 30 november 2012
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair 373.300€, variabel maximaal 180.700€ berekend aan 50€ per gerekruteerde
vrouw en 14€ per vrouw in follow-up. De forfaitaire subsidie wordt uitbetaald in 14
voorschotten plus een resterende 2,5% na beëindiging, de variabele subsidie in 4
schijven (telkens berekend op het aantal registraties en vrouwen in follow-up voor een
bepaald jaar). Bij verlenging, raming van 71.345 euro op jaarbasis + 33.000 euro binnen
beheersovereenkomst als partnerorganisatie.
Belang/motivatie
Diabetes type II wordt vaak slechts gediagnosticeerd al er al complicaties zijn
opgetreden. Vroegtijdige detectie gekoppeld aan gepaste interventie kan deze
complicaties voorkomen. Dit project laat toe om binnen een groep waar de kans op de
ontwikkeling van diabetes type II zeer hoog is in vergelijking met de gemiddelde
populatie, na te gaan of een opvolgingssysteem het moment van diagnose kan
vervroegen. Tussentijdse resultaten wijzen er op dat dit een zinvol project is. In de
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toekomst zal een deel van de ondersteuning van de interventie kunnen gedragen
worden binnen de beheersovereenkomst als partnerorganisatie.
Meer info
www.zoetzwanger.be

Begunstigde
VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen)
Type organisatie of titel project
Sensibiliseringsproject preventieve mondzorg (reizende tentoonstelling en tandkoffers)
Beleidsthema’s, doel
De doelstelling is de kennis van de kinderen verhogen maar ook gedragswijzing ten
aanzien van mondgezondheid en mondhygiëne te stimuleren en de angst voor de
tandarts te verminderen. De doelstelling voor de ouders is eveneens kennis en
gedragswijziging verhogen maar ook de zorgverlening en de financiële kant in kaart te
brengen.
Doelgroep en samenwerking
De reizende tentoonstelling wordt door een schoolgemeenschap in samenspraak met
de regionale lokale besturen op een centrale plaats geplaatst (bij voorkeur de bib of
Huis van het Kind). De tentoonstelling zelf is opgebouwd uit een wachtzaal en een
tandartsenpraktijk. De wachtzaal bestaat uit allerlei informatiemodulen en de
mogelijkheid dat de leerkracht zelfs les kan geven. De tandartsenpraktijkmodule is
opgebouwd met doe-activiteiten en experimenten.
De bijhorende tandenkoffer bevat allerlei educatief materiaal met als doel, het
ondersteunen bij opleidingen, lessen, sensibiliseren bevorderen van de
mondgezondheid en mondhygiëne. De doelgroepen zijn heel divers. Het kan dienen
voor opleiding mondzorg referenten, bachelor mondzorg, leerkrachten, kinderen,
jongeren, ouderen, … .
De tandenkoffer wordt verspreid onder de Logo’s die zullen instaan voor de logistiek.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° het samenstellen van de tentoonstellingsmodulen en tandkoffers, gebaseerd op de
meest recente internationale evidence en afgestemd met tandheelkundige,
pedagogische en maatschappelijke experten;
2° het opstellen en valideren van een evaluatieformulier voor de proces- en
effectmeting
3° het uitvoeren van een nul- en tussentijdse kennis- en attitudemeting;
4° het plaatsen van de tentoonstelling en verspreiden van de tandkoffers;
5° het uitvoeren van een kwalitatieve bevraging bij scholen, lokale overheden en
stakeholders;
6° het uitvoeren van een tussentijdse procesevaluatie en het voorbereiden van de
eindevaluatie van het pilootproject;
7° het voorbereiden van de uitbreiding over Vlaanderen.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
1 augustus 2016 – 31 december 2016
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (45.000 euro), voorschotten en resterende 20% na beëindiging
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Belang/motivatie
Meer info
www.vvt.be

Begunstigde
VWVJ
Type organisatie of titel project
Voorbereiden van de implementatie van de standaard Gehoor
Beleidsthema’s, doel
Een juiste inschatting te maken van de praktische en organisatorische knelpunten en
mogelijke oplossingen te formuleren met oog op volledige implementatie, omdat deze
standaard een complexe wijziging in de werking van de CLB teweegbrengt.
Doelgroep en samenwerking
CLB, Schoolgaande jongeren en hun omgeving, neus-keel-oor-artsen, kinderartsen
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Op kleine schaal wordt onderzocht welke praktische en logistieke knelpunten er zich
kunnen voordoen bij de implementatie van de standaard Gehoor. Door hiervan kennis
te nemen, kan tijdig naar oplossingen worden gezocht om vervolgens een optimaal
implementatiedraaiboek te maken voor alle CLB’s in Vlaanderen voor volledige
implementatie vanaf schooljaar 2015-2016.
De personele ondersteuning voor de praktijktoets gebeurt binnen de
beheersovereenkomst van de VWVJ. Er zijn echter bijkomende kosten, nl. het
ontwikkelen van de nodige software voor toepassing van de SPIN-test specifiek door
CLB, het ontwikkelen van spraakmateriaal en testprocedures, dataverwerking,
rapportering en opvolging van de resultaten en service contract na overdracht, die
daar niet door gedragen worden.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
van 15 december 2013 tot en met 14 december 2014
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (99.825 euro inclusief BTW)
Belang/motivatie
De standaard gehoor is ontwikkeld in opdracht van de minister bevoegd voor
Volksgezondheid en de SPIN-test heeft de grote meerwaarde het Vlaams
preventiebeleid inzake lawaaischade, een onderdeel van het Vlaamse preventieve
gezondheidsbeleid, te ondersteunen.
Meer info
Niet van toepassing

Begunstigde
UGent, vakgroep Tandheelkunde
Type organisatie of titel project
Het opleiden van diverse maatschappelijke intermediairen tot mondzorgcoach
Beleidsthema’s, doel
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In dit project beoogt UGent een opleidingsmodule ‘mondzorg’ te ontwikkelen, uit te
testen, te implementeren en te evalueren. De opgeleide personen kunnen zich op deze
manier inzetten als ‘mondzorgcoach’, die de missing link vormt tussen kwetsbare
personen uit hun doelgroep enerzijds en de tandheelkundige professionelen anderzijds.
Doelgroep en samenwerking
Deze opleiding is gericht op medewerkers (zowel vrijwilligers als beroepskrachten) van
welzijnsorganisaties die werken met mensen in kansarmoede. Voor dit project wordt
samengewerkt met volgende partners:
- departement Mondgezondheidswetenschappen, KULeuven
- Logo Antwerpen
- VVT
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° het samenstellen van de opleidingsmodule voor mondzorgcoaches, gebaseerd op de
meest recente internationale evidence en afgestemd met tandheelkundige en
maatschappelijke experten;
2° het opstellen en valideren van een kennis- en attitudevragenlijst voor de
effectmeting bij de coaches en doelgroep;
3° het uitvoeren van een nul- en tussentijdse kennis- en attitudemeting bij de coaches
en doelgroep;
4° het opleiden van mondzorgcoaches;
5° het uitvoeren van een kwalitatieve bevraging van de coaches en doelgroep (via
interviews en focusgroep gesprekken)
6° het uitvoeren van een tussentijdse procesevaluatie en eindevaluatie pilootproject;
7° het uitbouwen en onderhouden van een website;
8° het voorbereiden van de uitbreiding van de opleiding over Vlaanderen.
Werkingsgebied
Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.
Periode
1 augustus 2016 – 31 december 2016
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (63.2500 euro), voorschotten en resterende 20% na beëindiging
Belang/motivatie
Meer info

Begunstigde
Paddle
Type organisatie of titel project
Vooronderzoek ontwikkeling digitale tool Meesterlijk Gezond
Beleidsthema’s, doel
Onderwijs
Doelgroep en samenwerking
Scholen en schoolondersteuners
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Via een vooronderzoek wordt nagegaan hoe een digitale tool ontwikkeld kan worden
om scholen te ondersteunen bij het uitwerken van hun gezondheidsbeleid
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Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
Juli 2017 – januari 2018
Toekenningsprocedure
Binnen raamovereenkomst ondersteuning bij het maken van websites en hosting
https://overheid.vlaanderen.be/raamovereenkomst-ondersteuning-bij-het-maken-vanwebsites-en-hosting
Subsidiëringswijze en bedrag
Na geleverd werk facturatie op bestelling: 21.780 euro
Belang/motivatie
Cf. supra
Meer info
Niet van toepassing

