
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-Bel-
gische 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 gezondheids-
opvoeding, 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 epi-
demiologie 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 levens-
gewoonten 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 aan-
gepast 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 ver-
loopt via een interactieve website.
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geBIed wAAROP het PROjeCt BetRekkIng heeft

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

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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