Gezondheid en dagelijks leven

ICAPROS
Beschrijving van het project
De risicofactoren van hart- en vaatziektes (aanleg, voeding, tabak, sedentair leven, erfelijkheid en familiale
tradities) stoppen niet aan de grens. Om de gemeenschappelijke preventieproblemen in de Frans-Belgische grensoverschrijdende regio aan te pakken, dringt zich daarom een gezamenlijke actie op.
Voor dit project zijn de partners voorstander van een gestructureerde benadering van de gezondheidsopvoeding, waarbij de patiënt als beheerder van zijn gezondheid centraal gesteld wordt.
De partners willen resultaatgericht werken en halen daarom de banden aan tussen het zorgsysteem en
de sociaal-educatieve sector. Zo wordt meer gedaan dan de patiënt louter informeren maar wordt op een
gedragsverandering aangestuurd.
Daarnaast richten de projectpartners, met het oog op een betere gezondheid en levenskwaliteit van de
bevolking in de grensregio, een Frans-Belgische instelling op die de gemeenschappelijke projecten rond
preventie van hart- en vaatziekten moet coördineren.
Ook verzamelen ze informatie over hart- en vaatziekten en risicofactoren, op basis waarvan ze dan een
systeem uitwerken om de risicogroepen in de grensoverschrijdende regio te sensibiliseren.
Zo worden deze aangespoord om zich te laten onderzoeken en zich indien nodig te laten verzorgen.
Ten slotte worden ook de jongeren gesensibiliseerd opdat ze zich verantwoordelijk zouden gedragen,
vooral wat betreft voeding en tabaksconsumptie.

Acties
Eerst bekijken de partners of er in de grensoverschrijdende regio al onderzoek verricht werd naar epidemiologie en preventie. Pas dan kunnen ze de bevolking in de grensoverschrijdende regio wijzen op de
risicofactoren van hart- en vaatziekten en aansturen op een gedragsverandering.
In een tweede fase nemen de partners preventieve maatregelen om hart- en vaatziekten en aanverwante
ziekten te vermijden. In deze preventieve fase verwerven ze een beter inzicht in het verband tussen levensgewoonten en gezondheid. Tegelijk zetten ze plaatselijke bewustmakingscampagnes voor de bevolking in
de grensregio op.
Al deze maatregelen bieden een alternatief voor de patiënteneducatie die momenteel op nationaal niveau
wordt voorgesteld, maar die uit heterogene programma’s bestaat en waar geen samenhang in zit.
Daarnaast zetten de partners bewustmakingsacties op gericht naar jongeren in hun schoolomgeving. Zo
wordt bijvoorbeeld het educatieve instrument rond gezonde voeding en fysische beweging Ali-ado aangepast aan de werkelijkheid van de grensoverschrijdende regio. Wat tabaksconsumptie betreft, werken de
partners aan een Frans-Belgisch educatief instrument voor adolescenten. De continuïteit verzekeren ze
door opleidingen aan te bieden voor verpleegsters die instaan voor gezondheidspromotie, verpleegsters
van de Education nationale, leerkrachten, opvoeders, enz. De communicatie met deze doelgroepen verloopt via een interactieve website.

Gegevens
E-mail: jean-luc.loison@cpam-charleville.cnamts.fr
Website: www.preventionsante.eu

ICAPROS
Projectpartners
• Hoofdpartner

CPAM des Ardennes
Avenue George Corneau, 14
F - 08101 Charleville Mézières cedex
Tel.: +33-(0)3.24.33.73.50
E-mail: jean-luc.loison@cpam-charleville.cnamts.fr

• Partners / geassocieerde partners
Mutualité chrétienne de la Province
de Luxembourg
B - 6700 Arlon
Tel.: +32-(0)63.21.17.03
E-mail: catherine.plainchamp@mc.be
Hôpital de Sedan - uTEP
F - 08200 Sedan
Tel.: +33-(0)3.24.22.80.00
E-mail: j.jezequel@ch-sedan.fr
Hôpital de Charleville
F - 08000 Charleville-Mézières
Tel.: +33-(0)3.24.58.73.75
E-mail: ccardoso@ch-charleville-mezieres.fr
Cliniques Universitaires de Mont-Godinne
B - 5530 Yvoir
Tel.: +32-(0)81.42.32.40
E-mail: erwin.schroeder@uclouvain.be
Centre d’éducation du Patient
B - 5530 Godinne
Tel.: +32-(0)82.61.46.11
E-mail: mariemadeleine@educationdupatient.be
CARSAT Nord-Est
F - 54073 Nancy cedex
Tel.: +33-(0)3.26.61.23.11
E-mail: vanessa.carette@cram-nordest.fr

Observatoire Franco-Belge de la Santé
F – 59662 Villeneuve d’Ascq cedex
Tel.: +32-(0)476.22.30.97
E-mail: henri.lewalle@mc.be
CPAM de la Marne
F - 51100 Reims
Tel.: +33-(0)3.26.84.40.85
E-mail: liliane.ropars@cpam-reims.cnamts.fr
Centre Marnais Promotion de la Santé
F - 51100 Reims cedex
Tel.: +33-(0)3.26.86.90.04
E-mail: isabelle.lebrun@anps.net
GEIE LUXLORSAN
B - 6700 Arlon
Tel.: +33-(0)3.26.61.23.11
E-mail: henri.lewalle@mc.be
ARS Champagne-Ardenne
F - 51005 Chalons en Champagne
Tel.: +33-(0)3.26.65.62.59
E-mail: aurelie.hermans@ars.sante.fr
Mutualite chretienne de la Province de Namur
B - 5000 Namur
Tel.: +32-(0)81.24.48.53
E-mail: brigitte.demanet@mc.be
Département Prévention Santé de la Province
de Luxembourg
B - 6600 Bastogne
Tel.: +32-(0)61.21.36.71
E-mail: dir.prevention.sante@province.luxembourg.be
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Financiële gegevens
Totaal budget: 1.024.448,52 EUR
Aandeel EFRO: 516.943,02 EUR
Looptijd: 1 maart 2009 - 30 september 2014

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/128.html
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