
Gezondheid en daGelijks leven

Thiérache prevenTie en 
gezondheid
Beschrijving van heT projecT
Thiérache is een landelijk gebied waar mobiliteit en toegang tot gezondheidszorg een groot probleem 
vormt. De sociaal-medische indicatoren zijn dan ook bijzonder ongunstig.

In dit project staan daarom de begrippen gebied en gebiedsproject centraal. De partners willen de be-
staande plaatselijke gezondheidsovereenkomst voor Thiérache aanvullen met grensoverschrijdende 
initiatieven rond preventie en gezondheidspromotie.

acTies
Op basis van de in de plaatselijke gezondheidsovereenkomst geïdentificeerde uitdagingen, zetten 
de partners een grensoverschrijdende cel rond preventie en gezondheid in Thiérache op. Via deze cel 
communiceren en promoten ze gezondheidsacties en moedigen ze gemeenschappelijke projecten in de 
grensoverschrijdende regio aan.

Eerst brengen de partners de kenmerken van het platteland en de kwetsbare punten in kaart. Zo kunnen 
ze zien welke elementen een invloed hebben op gezond ouder worden. Om de maatschappelijk werkers te 
steunen en de eenzaamheid van alleenstaande bejaarden te doorbreken, zoekt het grensoverschrijdende 
platform «Gezond ouder worden in Thiérache» naar vernieuwende oplossingen. Nieuwe initiatieven worden 
uitgewisseld en gepromoot en ervaringen worden gedeeld aan beide kanten van de grens.

Daarnaast zetten de partners een grensoverschrijdend platform « Gezonde jongeren in Thiérache » op, dat 
de problemen rond overgewicht en tienerzwangerschappen moet aanpakken. Het dynamische Ecole21®-
netwerk wordt aan alle onderwijsinstellingen in de regio gepresenteerd. Op basis van deze acties wordt 
een verslag opgesteld over de uitdagingen rond gezondheid bij jongeren op het platteland, en over de 
voorwaarden om een duurzaam grensoverschrijdend platform op te zetten om de acties rond preventie en 
gezondheidspromotie bij jongeren te ondersteunen.
 
Als hulp bij de uitvoering van de plaatselijke gezondheidsovereenkomst focust het project op het preven-
tieve luik. Een eerste actiepunt daarin is het risicovol alcoholgebruik in het uitgaansleven onder controle 
krijgen. Een tweede punt is het uitwisselen van beste praktijken. Daartoe zetten de partners voor alle acto-
ren op het gebied van preventie, informatie en opvoeding in de grensoverschrijdende regio Thiérache een 
grensoverschrijdende opleidingsmodule op.

De activiteiten en instrumenten die in aanmerking komen om te worden gedeeld, worden gepubliceerd in 
een catalogus.

gegevens
E-mail: observatoire.sante@hainaut.be
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projectpartners

•	projecTleider
oBservaToire de la sanTé du hainauT
1, rue Saint-Antoine
B - 7021 Havré
Tel.: +32-(0)65.87.96.02 / +32-(0)65.87.96.03
E-mail: observatoire.sante@hainaut.be

•	parTners / geassocieerde parTners
réseau assuéTudes des Fagnes
B - 6460 Chimay
Tel.: +32-(0)497.82.65.60
E-mail: asblraf@live.be

insTance régionale d’éducaTion eT de promo-
Tion de la sanTé de picardie
F - 80080 Amiens
Tel.: +33-(0)3.22.71.78.00
E-mail: philippe.lorenzo@ireps-picardie.fr

agence régionale de sanTé du nord - pas de calais
F - 59777 Euralille
Tel.: +33-(0)3.20.62.86.66
E-mail: gwen.marque@ars.sante.fr

conseil général du nord
F - 59047 Lille cedex
Tel.: +33-(0)3.59.73.82.00
E-mail: samuel.tourbez@cg59.fr

oBservaToire Franco-Belge de la sanTé
F - 59662 Villeneuve d’Ascq cedex
Tel.: +33-(0)3.20.05.74.00
E-mail: ofbs@cram-nordpicardie.fr

adminisTraTion de la sanTé puBlique, de 
l’acTion sociale eT culTurelle de la province 
de namur
B - 5000 Namur
Tel.: +32-(0) 81.72.95.00
E-mail: dominique.hicguet@province.namur.be

THIérACHE prEVENTIE EN GEZONDHEID
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THIérACHE prEVENTIE EN GEZONDHEID

geBied waarop heT projecT BeTrekking heeFT

Financiële gegevens
Totaal budget: 682.900 EUr
aandeel eFro: 282.900 EUr
looptijd: 1 januari 2013 – 31 december 2014

de resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/238.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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