
Gezondheid en daGelijks leven

Gezonde 
Generaties
BeschrijvinG van het project
Volksgezondheid is het uitgangspunt van dit project. Het is uitgewerkt in de vorm van een observatie- 
en promotieprogramma voor gezondheid, welzijn en levenskwaliteit. Zo ontwikkelen de partners 
gezondheidsinstrumentenborden die hen een zicht bieden op de gezondheid van de inwoners van de 
grensoverschrijdende regio. Deze gezondheids- en welzijnsindicatoren worden uitgewerkt in de vorm van 
thematische fiches.

Om de bevolking van de grensoverschrijdende regio beter te leren kennen, voeren de partners op lokaal, 
regionaal en zelfs nationaal niveau enquêtes uit en stellen ze grensoverschrijdende gezondheidsprofielen 
op. Vervolgens blijven ze stilstaan bij twee bijzonder kwetsbare doelgroepen in de grensoverschrijdende 
regio: de jongeren en de senioren.

Voor de jongeren creëren de partners het concept Ecoles 21, een grensoverschrijdend netwerk van 21 
Franse en Belgische scholen. Dit netwerk werd in het leven geroepen om gezondheidspromotie en duur-
zame ontwikkeling in beide regio’s op dezelfde manier te benaderen.

Voor de senioren zetten de partners buurtdiensten voor  gezondheidspromotie op. Daarnaast bestuderen 
ze de haalbaarheid van een grensoverschrijdend competentiecentrum voor gezondheidspromotie.

acties
De grensoverschrijdende gezondheidsinstrumentenborden worden bijgewerkt en zowel geografisch als 
thematisch uitgebreid.

Daarnaast worden twee enquêtes gevoerd: een bij de jongeren om meer te weten te komen over hun ge-
zondheidsgedrag, en een bij de senioren om inzicht te krijgen in hun hygiënische gewoonten en bepalende 
factoren op het gebied van welzijn en levenskwaliteit. Op basis daarvan stellen de partners plaatselijke 
grensoverschrijdende gezondheidsprofielen op.

Om de jongerendoelgroep bewust te maken van het belang van een goede gezondheid, werken de partners 
aan buurtdiensten voor gezondheidspromotie. Ook worden nieuwe scholen aan het Ecoles 21-netwerk toe-
gevoegd en ontwikkelen de partners ondersteunend materiaal voor jongeren, ouders en professionelen. Zo 
wordt het stripverhaal My friend Boo naar het Frans vertaald om kinderen bewust te maken van het belang 
van een evenwichtige voeding en regelmatig bewegen.
 
Ook voor de senioren ontwikkelen de partners buurtdiensten voor gezondheidspromotie in de grensregio. 
Verder onderzoeken ze op welke manier de gezondheid van senioren kan verbeterd worden en integreren 
ze dit in het bestaande opleidingsaanbod. Daarnaast organiseren ze ook nieuwe vormingsprojecten.

Ten slotte onderzoeken de partners de haalbaarheid van competentiecentra.

Gegevens
E-mail: observatoire.sante@hainaut.be
Website: http://observatoiresante.hainaut.be
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•	hoofdpartner
oBservatoire de la santé du hainaut
Rue Saint-Antoine, 1
B - 7021 Havré
Tel.: +32-(0)65.87.96.02
E-mail: observatoire.sante@hainaut.be

•	partners / Geassocieerde partners
 administration de l’action sociale, de la 
santé et du loGement de la province de namur
B - 5000 Namur
Tel.: +32-(0)81.77.52.66
E-mail: dominique.hicguet@province.namur.be

oBservatoire de la santé de la province  
de luxemBourG
B - 6900 Marloie
Tel.: +32-(0)84.31.05.05
E-mail: p.deckers@province.luxembourg.be / obs.sante@
province.luxembourg.be

oBservatoire réGional de la santé de  
champaGne ardenne
F - 51100 Reims
Tel.: +33-(0)3.26.86.13.65
E-mail: guylaine.foirientolette@orsca.fr

oBservatoire réGional de la santé et du 
social de picardie
F - 80036 Amiens Cedex 1
Tel.: +33-(0)3.22.82.77.24
E-mail: info@or2s.fr

collèGe réGional d’education pour la santé
F - 08000 Charleville Mézières
Tel.: +33-(0)3.24.33.97.70
E-mail: co.des.08@wanadoo.fr

comité réGional d’education et de promotion 
de la santé de picardie
F - 80080 Amiens
Tel.: +33-(0)3.22.71.78.00
E-mail: philippe.lorenzo@ireps-picardie.fr

comité réGional d’education pour la santé du 
nord - pas-de-calais
F - 59373 Loos Cedex
Tel.: +33-(0)3.20.15.49.40
E-mail: cresnpdc@wanadoo.fr

comité départemental d’education pour la 
santé du pas-de-calais
F - 62008 Arras Cedex
Tel.: +33-(0)3.21.71.34.44
E-mail: cdes62.nathaliesenegas@nordnet.fr

centre local de promotion de la santé du
hainaut occidental
B - 7500 Tournai
Tel.: +32-(0)69.22.15.71
E-mail: clps.hainaut.occidental@skynet.be

centre local de promotion de la santé des 
arrondissements de mons et de soiGnies
B - 7100 La Louvière
Tel.: +32-(0)64.84.25.25
E-mail: clps.halsberghe@skynet.be

conseil Général du nord
F - 59047 Lille Cedex
Tel.: +33-(0)3.20.63.48.17
E-mail: stourbez@cg59.fr

oBservatoire réGional de la santé du
nord - pas-de-calais
F - 59373 Loos Cedex
Tel.: +33-(0)3.20.15.49.22
E-mail: m.rengot@orsnpdc.org

rectorat de l’académie d’amiens
F - 80063 Amiens Cedex 9
Tel.: +33-(0)3.22.82.39.25
E-mail: andre.reimeringer@ac-amiens.fr

toezicht volksGezondheid West-vlaanderen
B - 8000 Brugge
Tel.: +32-(0)50.44.50.70
E-mail: toezichtvolksgezondheid.westvlaanderen@vlaan-
deren.be

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

forem
B - 6000 Charleroi
Tel.: +32-(0)71.27.71.72
E-mail: regine.gendarme@forem.be

projectpartners

GEZONDE GENERATiES
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GEZONDE GENERATiES

GeBied Waarop het project BetrekkinG heeft

financiële gegevens
totaal budget: 3.980.690,75 EUR
aandeel efro: 1.839.161,42 EUR
looptijd: 1 oktober 2008 - 28 februari 2013

de resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/95.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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http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/95.html

