
 

 

Aanwezig: Erwin Van Kerschaver, Jo Delabastita, Christine Staes, Barbara Specht, Roos De Fraine,  

Grazia Rossi, Brigitte Verstrepen, Siegrid Vrijsen, Wim Augustijns 

Verontschuldigd: Nico Lodewijks, Kathleen Vaesen, Marie-Jeanne Schoofs, Sandra Maes, Annick 

Hirschböck 

1. Verwelkoming  

2. Goedkeuring verslag 12 december 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Bewegen op verwijzing  

Cfr. BOV Oostende.  

De lijst van het laagdrempelig beweegaanbod die werd opgemaakt, kan gebuikt worden om te 

evalueren in welke mate BOV zorgde voor effectieve doorstroming naar dit aanbod.  

4. Reanimatie 

Belang van regelmatig herhalen en iedereen inlichten. 

In het LDC werd al een vorming gegeven, een AED- opleiding volgt.  Het Werchterse toestel is al 

opgenomen in de officiële lijst. Meerdere verpleegkundigen zijn bereid om vrijwillig vorming te geven. 

In de ‘renovatie’- dossiers van de scholen wordt wellicht een AED- toestel voorzien. We willen de 

bevolking informeren over AED- toestellen, hun locatie en ons vormingsaanbod i.s.m. het Rode Kruis. 

6. Ik drink Slim 

Belangrijk dat gemeente zelf dit vanaf volgend jaar opneemt in haar meerjarenplan.  

7. Ipitup- bank 

Wordt gepresenteerd op plenair Logo- overleg en de buitenspeeldag.  

 Idealiter plaatsing aan de Meander, zodat deze kan gebruikt worden vanuit BOV- project. 

Enerzijds wordt aangegeven dat de gezondheidsraad toch voor minstens de helft of  € 3.000 zou 

moeten tussenkomen, anderzijds zijn er vragen over de hoge investering in één, materiaal iets en 

de mate van gebruik ervan.  Minstens moet zeer goed gekeken worden waar en hoe zo’n bank 

wordt geplaatst. Het moet vooral ook om veel meer gaan dan alleen het plaatsen van  

8. Memorandum gezondheidsraad 

Cfr. aparte bijlage. 

Verslag Gezondheidsraad 27 februari 2018 



9. Autoluwe zondag 16 september 

Initiatief van fietszondag was te arbeidsintensief. We laten weten dat we ‘iets’ zullen doen, maar geen 

hele fietstocht meer organiseren.  

10. 10.000 stappen 

We proberen op bescheiden wijze deel te nemen als gemeente en schrijven ons alvast in.  

Afgepijlde wandelingen zouden fijn initiatief zijn. Of wandelclub De Bollekes inschakelen.  

11. Ik drink kraantjeswater 

We laten weten als gezondheidsraad dit initiatief te steunen. 

 

 

 

 

 

 

 


