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10 oktober is wereldwijd uitgeroepen tot internationale dag van de geestelijke gezondheid. En terecht, geeste-
lijke gezondheid belangt iedereen aan. We worden er allemaal op de één of andere manier mee geconfronteerd. 
1 op 4 om exact te zijn. Als je het zelf niet bent, is het wel iemand uit je dichte omgeving…

Ondanks het feit dat geestelijke gezondheidsproblemen zo vaak voorkomen rust er echter nog steeds een groot 
taboe op. Het taboe doorbreken kan enkel als we er een ‘wij-verhaal’ van maken. Het Netwerk Geestelijke Ge-
zondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen en Logo Brugge-Oostende vzw slaan de handen in elkaar om ‘de 
week van de geestelijke gezondheid’, die plaatsvindt van 5 tot 11 oktober 2015, in de spotlight te plaatsen in de 
regio Noord-West-Vlaanderen. 

Inspiratielijst

Met onderstaande inspiratielijst willen we zoveel mogelijk organisaties, lokale besturen, verenigingen, scho-
len… motiveren om in de week van de geestelijke gezondheid zelf actie te ondernemen en een ander licht te 
werpen op geestelijke gezondheid. Op die manier hopen we het thema zichtbaarder én bespreekbaarder te 
maken binnen de regio Noord-West-Vlaanderen. 

De inspiratielijst biedt een reeks suggesties. Ze is onderverdeeld naar graad van ‘intensiteit’ van de acties. Ook 
kleine acties leveren een bijdrage tot het sensibiliseren van de inwoners van Noord-West-Vlaanderen. Laat jullie 
inspireren of kom zelf met een nóg originelere actie op de proppen! 
Zorg er wel voor dat er bij elke activiteit of actie een duidelijke en zichtbare link bestaat met het thema ‘geeste-
lijke gezondheid’. Dit kan heel eenvoudig. Het Logo kan hierbij ondersteuning bieden. 

Na afloop van de week van de geestelijke gezondheid zal er een symbolische prijsuitreiking plaatsvinden 
waarbij de organisatie met de meest taboedoorbrekende actie de volgende titel zal krijgen: ‘Bij ons was er een 
serieuze hoek af in oktober 2015’. 

Past het binnen uw organisatie niet om in de maand oktober een concrete actie op te zetten? Geen probleem! 
De suggesties kunnen ook op een ander tijdstip tijdens het jaar uitgevoerd worden en ook dan kan u op onze 
ondersteuning rekenen. 

 

Inleiding



Logo Brugge-Oostende vzw
Joke Goethals
Tel. 050 32 72 95
Fax. 050 32 72 99   
Email: joke.goethals@logobrugge-oostende.be
Website: www.logobrugge-oostende.be

Praktisch
Overtuigd om deel te nemen aan ‘de week van de geestelijke gezondheid 2015’?
Breng ons op de hoogte van jullie plannen en vul tegen uiterlijk 30 juni 2015 het deelnameformulier in. Dit 
kan via http://goo.gl/forms/V6AvueL0Cz of door het bijgevoegd deelnameformulier via email, fax of per post te 
bezorgen aan het Logo.

Ook voor de bekendmaking van uw actie kan u rekenen op onze ondersteuning: In september zullen wij een 
activiteitenbundel uitbrengen waarin alle activiteiten uit de regio staan opgelijst. Deze oplijsting zullen we 
via verschillende kanalen verspreiden. Op die manier krijgt uw activiteit meer bekendheid in de ruime regio en 
hopen we een breed draagvlak te creëren voor deze actieweek.
 

Contact
Nood aan meer informatie, duiding of ondersteuning? Aarzel niet om contact op te nemen met Logo Brugge-
Oostende.

http://goo.gl/forms/V6AvueL0Cz


Organisatie

Naam contactpersoon

Adres

Telefoonnummer

Emailadres

Wij wensen volgende actie te organiseren

Datum & tijdstip

Locatie

Bezorg dit formulier vóór 30 juni 2015 aan het Logo!

Joke Goethals
Logo Brugge-Oostende vzw

Ruddershove 4 – 8000 Brugge
Tel: 050 32 72 95
Fax: 050 32 72 99

Email: Joke.goethals@logobrugge-oostende.be
Website: www.logobrugge-oostende.be 

Deelnameformulier
‘Week van de Geestelijke Gezondheid 2015’





Spread the word ‘Oe is’t?’

Deel ‘Oe ist?’ – buttons uit binnen je gemeente, buurt of organisatie. Als mensen 
die button dragen, geven ze aan dat ze openstaan voor een babbel en geïnteres-
seerd zijn in hoe het met je gaat.

De buttons kunnen gratis besteld worden bij de Provincie West-Vlaanderen 
via de website: www.oeist.be.

Horen, zien én schrijven 

Wijt een rubriek uit jullie lokaal infoblad aan het thema geestelijke gezondheid of het hulpaanbod in de omge-
ving. Een artikel is één van de manieren om mensen over dit thema te doen nadenken en praten. Wedden dat 
het gesprek op zondagochtend bij de bakker plots eens niet over het weer gaat? 

Contacteer info@netwerkggzregionw-vl.be voor een artikel.

Goed-gevoel-muur

Voorzie een muur of hoek binnen je organisatie waar het thema ‘geestelijke gezondheid’ op een laagdrempelige 
manier in beeld wordt gebracht, bijvoorbeeld d.m.v. spreuken, gelukstips, een complimentenmuur met post-its, 
wensenboom, … . Koppel een interactief element aan de muur, op die manier trek je extra aandacht. 

Voor materiaal, suggesties en ondersteuning om de Goed-gevoel-muur aan te kleden kan je bij het Logo 
terecht: joke.goethals@logobrugge-oostende.be. 

 

Voor wie ‘de week van de geestelijke gezondheid’ in de verf 
wil te zetten, maar over weinig tijd en middelen beschikt…

Contact

Contact

Contact



Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

Hang op openbare plaatsen in de buurt stickers op spiegels met één van de 
volgende boodschappen: ‘Hé, ik ben oké’, ‘Hé, wat zie jij er goed uit vandaag’, 
‘Hé, hoe gaat het met jou vandaag?’, …

Stickers kunnen gratis aangevraagd worden bij het Logo: 
joke.goethals@logobrugge-oostende.be.

5 minuten-break

Trakteer voorbijgangers, personeel, cliënten, bewoners, ... op een verwenkoffie. Het geeft de mensen de gele-
genheid hun activiteiten 5 minuten te onderbreken en even tot rust te komen of een babbeltje te slaan. Of pak 
het creatiever aan en verwen hen met een massage, voetbad, haar-restyling of make-up sessie,… Hoe origine-
ler, hoe beter!

 

Contact



Levend(ig)e verhalen

Laat een ervaringsdeskundige zijn/haar herstelverhaal vertellen. Hoe kan je een behandelingstraject zien als 
een positief herstelverhaal?  Het kan aanwezige mensen helpen perspectief bieden. Wij kennen alvast heel wat 
mensen die dit op een heel levendige wijze kunnen brengen, nu dient u hen nog te leren kennen. 

Contact
Contacteer info@netwerkggzregionw-vl.be om in contact te komen met enkele ervaringsdeskundigen die 
bereid zijn hun verhaal voor een publiek te brengen. 

Room with a view

Organiseer een gezellige filmavond of- namiddag met een voor- of nabespreking. Je kan de film bijvoorbeeld la-
ten voorafgaan door een korte uiteenzetting van een hulpverlener of door een nabespreking te houden waarbij 
het publiek vragen kan stellen aan bijvoorbeeld een panel (ervaringsdeskundige, naastbetrokkene, hulpverle-
ner,…). 

Contact
Contacteer info@netwerkggzregionw-vl.be voor filmsuggesties of indien u op zoek bent naar een hulpver-
lener of andere persoon met ervaring binnen de context van geestelijke gezondheidszorg. 

A healthy mental break

Geef eens een andere invulling aan de middagpauze. Een middagpauze 
kan zoveel meer zijn dan snel een broodje op te eten achter je computer. 
Gegarandeerd ga je nadien met meer energie terug aan de slag. Waar den-
ken wij aan? Een sessie lachyoga, een initiatie mindfulness, een massage, 
enkele relaxatieoefeningen of zelfs een initiatie hedendaagse dans… 

Contacteer het Logo (joke.goethals@logobrugge-oostende.be) voor 
de contactgegevens en tarieven van lesgevers die een sessie lachyoga, mindfulness, relaxatie, massage  of 
hedendaagse dans kunnen geven. 

Voor wie geestelijke gezondheid in de kijker wil zetten 
via een voordracht, workshop of film

Contact



 Boek in the spotlight
In de lijst van meest populaire boeken duiken de laatste tijd geregeld boeken op die het thema psychische pro-
blemen aankaarten. Tijd om hier even bij stil te staan. Wat kunnen Dirk Dewachter of Paul Verhaeghe ons leren? 
Wat kunnen de getuigenissen van ervaringsdeskundigen zoals Brenda Froyen of Hans Meganck ons aantonen? 
Kies één boek uit het ruime aanbod en bespreek het boek in groep. 
 

Contacteer info@netwerkggzregionw-vl.be om in contact te komen met de boekenfan die dergelijke 
workshops kan begeleiden. 

‘Ik stigmatiseer, jij stigmatiseert, wij stigmatiseren’
Als je spreekt over geestelijke gezondheid is het woord ‘stigma’ nooit veraf. Recent heeft er een onderzoek 
plaatsgevonden dat polst naar de mening van de modale Belg over personen met een psychische kwetsbaar-
heid en over de geestelijke gezondheidszorg. Een gezondheidssocioloog belicht de onderliggende processen 
van het fenomeen ‘stigma’ aan de hand van cijfermateriaal uit Belgisch onderzoek. 

Contacteer info@netwerkggzregionw-vl.be voor de contactgegevens van de socioloog die deze lezing 
kan geven.

Leer voor jezelf zorgen
In onze huidige maatschappij komt er heel wat op ons af waarmee we 
moeten kunnen omgaan. Organiseer een workshop rond een thema dat 
leeft of een belangrijk punt vormt binnen jouw organisatie: een workshop 
rond eigenwaarde, hoe zelfzeker in het leven te staan, een assertiviteitstrai-
ning, stressbeheersing, een rookstop-cursus, ... 

Contacteer het Logo (joke.goethals@logobrugge-oostende.be) voor 
het zoeken naar een lesgever.

Hoe omgaan met personen met een psychische kwets-
baarheid?

Veel mensen die actief zijn binnen de zorg –en welzijnssector komen in contact met mensen met een psychi-
sche kwetsbaarheid. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om te weten hoe je best op bepaalde situaties 
reageert. Iedere situatie is anders, maar we kunnen toch wat algemene tips bieden wat betreft het omgaan met 
mensen met dergelijke problematiek, of het nu om depressie, psychose, suïciderisico of middelengebruik gaat. 

Contacteer info@netwerkggzregionw-vl.be voor de contactgegevens van het psychiatrisch expertiseteam. 
Zij bieden dergelijke vormingsmodules aan tegen een voordelig tarief.  

 

Contact

Contact

Contact

Contact



‘Zonder taboe’-straat
Verspreid in je gemeente of buurt posters met het opschrift ‘Zonder taboe-straat’. Deze kan men op zichtbare 
plaatsen ophangen. Wie de poster aan zijn/haar vensterraam ophangt, geeft aan dat iedereen daar welkom is, 
ook personen met een psychische kwetsbaarheid. 

Contact
Contacteer info@netwerkggzregionw-vl.be om de digitale versie van de affiche te ontvangen. Het druk-
werk is voor rekening van de organisatie of gemeente.  

Flashmob
In het kader van taboedoorbreking en onder het motto ‘doe eens iets ongewoon’, kan je een flashmob organise-
ren. Werk samen met een groep van klasgenoten of collega’s en verras omstaanders met een dynamisch optre-
den.

Contact
Contacteer info@netwerkggzregionw-vl.be en ontvang het filmpje met instructies om de flashmob aan te 
leren binnen je school, vereniging of organisatie. 

Gekke fietsen
Huur ‘gekke fietsen’ als aandachtstrekker op een infostand. Laat voorbijgangers zelf ontdekken dat ook gekke 
fietsen oké zijn. Zo kun je bijvoorbeeld aan elke fiets een kaartje hangen met het opschrift: ‘Ook gekke fietsen 
zijn oké’ of ‘Zelfs al zien ze er wat anders uit, ook gekke fietsen rijden prima’. 

Typ ‘gekke fietsen’ in op Google, en je vindt verschillende locaties waar je gekke fietsen kunt huren.
Je kan bij het Logo (joke.goethals@logobrugge-oostende.be) aankloppen om de actie in te kleden binnen 
de Fit in je hoofd - tip ‘Vind jezelf oké’.

 

Voor wie geestelijke gezondheid eens uit zijn context wil 
halen in het kader van taboedoorbreking

Contact



 Zie jezelf in perspectief
Huur ‘lachspiegels’ als aandachtstrekker op een infostand. Laat voorbijgangers even zichzelf relativeren door 
hen een ‘gekke’ spiegel voor te houden. Slappe lach gegarandeerd! 
 

Via de website www.springkastelendries.be/braderijspelen/lachspiegels.html of www.lachspiegelcen-
trale.nl kunnen er lachspiegels gehuurd worden.
Je kan bij het Logo (joke.goethals@logobrugge-oostende.be) aankloppen om de actie in te kleden bin-
nen de Fit in je hoofd-tip ‘Vind jezelf oké’.

Kleur buiten de lijntjes
Nodig een karikaturist of cartoonist uit die karikatuurtekeningen maakt van mensen uit je school, vereniging, of 
buurt en waarbij positieve eigenschappen in de verf worden gezet.

Contacteer het Logo (joke.goethals@logobrugge-oostende.be) voor de contactgegevens van enkele car-
toonisten uit de regio en om de actie in te kleden binnen de Fit in je hoofd-tip ‘Vind jezelf oké’.

Open deuren
Ben je een organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg? Zet de deuren van jullie organisatie open voor 
het grote publiek. Organiseer een concert, een poëzieavond, een comedy-avond, een schildersessie,… binnen 
de muren van jullie organisatie. Zo leert men de setting van de geestelijke gezondheidszorg eens op een heel 
andere manier kennen. 

Creativiteit troef
De link tussen de psyche en creativiteit is snel gemaakt. Geef de plaatselijke lagere/middelbare school, kunst-
academie, muziekschool, fotografiecursus, … de opdracht om in september te werken rond het thema van 
emoties en mentaal welzijn. Begin oktober kan het resultaat dan tentoongesteld worden tijdens de week van 
de geestelijke gezondheidszorg.

 

Contact

Contact



Fit in je hoofd, goed in je vel!
De Fit in je hoofd-campagne (+ 16 jaar) is opgebouwd rond 10 stappen, die je 
helpen ‘fit in je hoofd’ en ‘goed in je vel’ te voelen. Elke stap biedt informatie en 
opdrachten om de eigen mentale gezondheid te bewaken en te versterken. Ze 
zetten aan tot nadenken en inspireren om positiever in het leven te staan. Op de 
website www.fitinjehoofd.be kan iedereen aan de slag rond deze 10 tips en de 
eigen veerkracht.

Contact
Het Logo beschikt over tal van materialen en methodieken om ‘Fit in je hoofd’ in de kijker te zetten: een Fit 
in je hoofd – workshop, een interactieve infostand, promotiemateriaal, … 

NokNok, het klopt in mijn hoofd
NokNok is het jongere broertje van Fit in je hoofd. De website www.noknok.be is op maat gemaakt voor jongeren 
van 12 tot 16 jaar. 4 knaltips staan centraal op deze website. Bij elk van deze knaltips vinden jongeren een hele-
boel info, concrete tips om zelf aan de slag te gaan en opdrachtjes om hun eigen vaardigheden te versterken. Als 
lokaal bestuur, jeugdvereniging, school of klas kan je samen met jongeren gaan werken rond NokNok.

Contact
Het Logo beschikt over tal van materialen en methodieken om met 
NokNok aan de slag te gaan zoals de Vind ik leuk – box, activiteitenlijsten 
en promotiemateriaal.

 

Voor wie met een bestaande campagne of methodiek 
aan de slag wil



Goed-gevoel-stoel
De goed-gevoel-stoel is een manier om in groep te werken aan geestelijke gezond-
heid, en dit via drie praatsessies. Tijdens die praatsessies leert de groep een goed 
gevoel te creëren en aan te houden, en leert men zijn/haar draagkracht te versterken. 

Het Logo ondersteunt organisaties die met de goed-gevoel-stoel aan de slag gaan bij het zoeken naar 
een begeleider, bij de bekendmaking en promotie van de methodiek en door het bezorgen van het no-
dige materiaal voor de sessies. Het Logo beschikt ook over een hoes die tijdens de sessies kan gebruikt 
worden om de goed-gevoel-stoel te symboliseren.

Zilverwijzer
Zilverwijzer biedt ouderen de kans om op een positieve manier met de uitdagingen van het ouder worden om 
te gaan. Deze methodiek wil de veerkracht en het vermogen tot zelfzorg van de Vlaamse 60-plussers verhogen. 
Aan de hand van een reeks bijeenkomsten krijgen deelnemers de kans om ervaringen uit te wisselen en tips op 
te pikken betreffende het zich goed in hun hoofd en vel voelen. Binnen de methodiek ligt de nadruk op de eigen 
inbreng en participatie van de deelnemers en wordt er gebruik gemaakt van hun levenswijsheid, ervaring   en 
opgebouwde kennis.

Het Logo ondersteunt organisaties die met Zilverwijzer aan de slag gaan bij het 
zoeken naar een begeleider, bij de bekendmaking en promotie van de methodiek 
en door het bezorgen van het nodige materiaal voor de sessies.

 

Contact

Contact



Voor wie met een bestaande campagne of methodiek 
aan de slag wil

Contact

 De kletsbode

Organiseer samen met een aantal vrijwilligers zelf een bezoekdienst in je gemeente of buurt. Er zijn heel wat 
mensen die geen of weinig bezoek over de vloer krijgen. Voor hen kan het een groot verschil maken om eens 
een babbeltje te kunnen slaan met een vrijwilliger. Maak van de gelegenheid gebruik om bijvoorbeeld de ‘Oe 
ist’-bladwijzer of een ander eenvoudig geschenkje uit te delen.
 

Contacteer het Logo (joke.goethals@logobrugge-oostende.be) om ‘Oe 
ist’-bladwijzers te ontvangen. 

Oase van rust

Bouw een oase van rust uit te midden van een drukke openbare plaats zoals 
in het station, in een winkelstraat of op de markt. Nodig passanten uit om 
even plaats te nemen in een ligzetel en een tijdschrift te lezen, naar muziek te 
luisteren of een massage te ontvangen… Zo kan men 5 minuten tijd nemen 
voor zichzelf en de dagelijkse ‘rush’ even onderbreken. 

Warmte-festival

Organiseer een warmte-festival in je gemeente of buurt. Zorg voor een gezellige omkadering: vuurkorven, 
warme hapjes en dranken, een optreden van een lokale band, enz. Binnen dit kader kunnen warme ontmoetin-
gen ontstaan. Toon aan dat jullie een warme buurt zijn met aandacht voor elkaar!

Start to…

Probeer eens iets nieuws, dat kan zo’n boost van energie geven! Geef het startschot 
van de ‘start to … - reeks’ tijdens de week van de geestelijke gezondheid en ga 
samen met enkele gelijkgezinden aan de slag om jullie doel te bereiken. Dat kan 
EvyGruyaert-gewijs gaan om 5 km lopen, maar dat kan ook gaan over een reeks 
yoga - of zumba-lessen, een reeks gezamenlijke zwemsessies, een breicursus … . 
Alles kan! 

Eigen originele actie

Eigen initiatieven juichen we vanzelfsprekend heel hard toe! Laat jullie creativiteit 
de vrije loop! Maar breng ons zeker op de hoogte, zodat jullie activiteit ook wordt 
opgenomen in de activiteitenbundel van de week van de geestelijke gezondheid. 



Contact

Logo Brugge-Oostende vzw
Joke Goethals

Ruddershove 4, 8000 Brugge
joke.goethals@logobrugge-oostende.be

T 050 32 72 95
F 050 32 72 99

www.logobrugge-oostende.be

Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen
Elise Pattyn - netwerkcoördinator

Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge
info@netwerkggzregionw-vl.be

T 0471 47 01 01
www.netwerkggzregionw-vl.be 

Dit is een uitgave van 
Logo Brugge-Oostende en het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen.


