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Logo Mechelen



Nood aan meer info? Logo Mechelen staat voor je klaar.

Duur

± 2 uur

2 tot
4 uur

± 2 uur

± 2 uur

In winkel: 15
In zaal: 100

Afhankelijk van 
de locatie

Afhankelijk van 
de locatie

Afhankelijk van 
de locatie

Kostprijs

Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding

Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding
+ ingrediënten

Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding

Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding

Lesgever

Diëtist

Diëtist

Diëtist

Diëtist

Inhoud

Infosessie om deelnemers 
te leren de informatie op 
voedingsetiketten kritisch 
te bekijken om zo gezonde 
en budgetvriendelijke 
keuzes te maken.

Workshop op maat van de 
doelgroep. Vraag naar de 
mogelijkheden.

Infosessie over de invloed 
van voedingsmiddelen op 
de gezondheid.

Infosessie over de nieuwe 
voedingsdriehoek.

WINKEL-
OEFENING

KOOK-
WORKSHOP 
(OP MAAT)

FUNCTIONE-
LE VOEDING: 
TREND OF 
NOODZAAK?

DE NIEUWE 
VOEDINGS-
DRIEHOEK

Doelgroep

Algemene bevolking
Speciefieke 
winkeloefeningen voor 
60-plussers, kwetsbare 
groepen en leerlingen 
secundair onderwijs

Algemene  bevolking
Kansengroepen

Algemene bevolking

Algemene bevolking

± 2 uur

± 1,5 uur

20

15 (maximum 25)

Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding

Non-profit:
 60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding
+ ingrediënten

Diëtist

Diëtist

Infosessie om te leren hoe 
een kind te motiveren om 
te proeven, om te gaan met 
weerstand en welke afspra-
ken je als ouder/verzorger 
kan maken.

Infosessie met tips voor 
een gezonde en lekkere 
broodmaaltijd voor 
kinderen op school 
inclusief proevertjes.

GEZOND 
OPGROEIEN

GEZONDE 
BROODDOOS

Ouders en verzorgers van 
kinderen van 2 tot 12 jaar

Ouders en grootouders 
van jonge kinderen

VOEDING, BEWEGING & SEDENTAIR GEDRAG

Aantal 
Deelnemers



VOEDING, BEWEGING & SEDENTAIR GEDRAG

Nood aan meer info? Logo Mechelen staat voor je klaar.

Duur KostprijsLesgeverInhoud Doelgroep

± 2 uur

± 2 uur

1,5 tot 
2 uur

Afhankelijk van 
de locatie

10 tot 20

Maximum 100

Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding

Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding

Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding

Diëtist

Diëtist/
vormings-
medewerker

Lesgever 
voeding, 
beweging 
en sedentair 
gedrag

Infosessie om een beter 
inzicht te krijgen om het 
lichaamsgewicht op peil 
te houden en veel voorko-
mende welvaartsziektes te 
helpen voorkomen of de 
baas te blijven.

Infosessie over basiskennis 
gezond eten en bewegen. 
Op maat samen te stellen.

Infosessie over lichaamsbe-
weging en lang stilzitten op 
basis van de bewegings-
driehoek. Wat doet het 
met je gezondheid? Hoe 
beïnvloedt je leefomgeving 
je gedrag? Hoe beweeg je 
meer?

EET GOED
LEEF GOED

KLEURRIJK
GEZOND

MEER 
BEWEGEN 
EN MINDER 
ZITTEN

Algemene bevolking

Kansengroepen
Gericht op mensen met 
een migratieachtergrond.

Algemene bevolking

Aantal 
Deelnemers



TABAK, ALCOHOL EN ANDERE ILLEGALE DRUGS

Nood aan meer info? Logo Mechelen staat voor je klaar.

In overleg

In overleg

In overleg

In overleg

Non-profit:
75 euro / uur
Profit: 150 euro / uur
Vrijstelling van betaling 
kan aangevraagd 
worden

Non-profit:
75 euro / uur
Profit: 150 euro / uur
Vrijstelling van betaling 
kan aangevraagd 
worden

CCG De Pont 
biedt on-
dersteuning 
en stemt op 
voorhand af 
met de or-
ganiserende 
huisarts.

CCG De Pont 
biedt on-
dersteuning 
en stemt op 
voorhand af 
met de orga-
nisatoren.

Vorming over: terugval-
preventie, harm reduction, 
ontwenning, dubbeldiag-
nose.

Vorming rond het opzetten 
van een correct schenk-
beleid en praktische hand-
vaten voor studenten.

OMGAAN MET 
ALCOHOL- EN 
DRUGS-
PROBLEMEN 
BINNEN DE 
HUISARTSEN-
PRAKTIJK

VERANT-
WOORD BAR-
BELEID VOOR
STUDENTEN-
VERENIGINGEN

Huisartsen

Verantwoordelijken van 
studentenverenigingen 
en docenten

Duur KostprijsLesgeverInhoud Doelgroep

In overleg

In overleg

In overleg

In overleg

In overleg

In overleg

In overleg

In overleg

In overleg

In overleg

Gratis

Non-profit:
75 euro / uur
Profit: 150 euro / uur
Vrijstelling van betaling 
kan aangevraagd 
worden

Gratis

Non-profit:
75 euro / uur
Vrijstelling van betaling 
kan aangevraagd 
worden

Te bepalen

CGG De Pont 
biedt on-
dersteuning 
en stemt op 
voorhand af 
met de orga-
nisatoren.

CGG De Pont 
biedt on-
dersteuning 
en stemt op 
voorhand af 
met de orga-
nisatoren.

CGG De Pont 
biedt onder-
steuning.

Preventie-
medewerker 
CGG De Pont

Preventie-
medewerker 
CGG De Pont

Vorming over hoe drugs 
bespreekbaar maken bij 
leerlingen, patiënten,... Ver-
schillende gesprekstech-
nieken worden overlopen 
en het thema drugs wordt 
uitvoerig besproken.

Vorming met informatie 
over een drugsbeleid bin-
nen een hogeschool alsook 
de materialen en metho-
dieken die voorhanden zijn.

Vorming over screening van 
gebruik, begeleiding en 
doorverwijzing.

Infosessie op vraag met 
verschillende methodieken 
over alcohol, drugs, gamen, 
gokken en/of psychoac-
tieve medicatie. Maat in 
de shit, crush, rock zero, 
vlucht naar avatar,...

Vorming op vraag over 
alcohol, drugs, gamen, 
gokken en/of psychoactie-
ve medicatie.

DRUGS 
BESPREEK-
BAAR MAKEN

ALGEMENE 
VORMING 
DRUGSBELEID

ADVIES-
GESPREK 
VERMOEDEN 
DRUGS-
GEBRUIK OP 
SCHOOL

METHODIEKEN 
AD ONDERWIJS

VORMING AD 
OP MAAT

Studenten 
lerarenopleiding, 
verpleegkundigen, 
sociaal assistenten,... 
(toekomstige 
intermediairen)

Docenten hogescholen

Sociaal / medisch 
personeel hogescholen

Afhankelijk van de vraag 
en methodiek

Afhankelijk van de vraag

Aantal 
Deelnemers



Nood aan meer info? Logo Mechelen staat voor je klaar.

1 tot 2 uur

8 sessies 
van 1,5 
uur

± 2 uur

± 2,5 uur

Maximum 100

Minimum 8
Maximum 20

Minimum 1 klas
Maximum 40 
leerlingen

Minimum 10

Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding

48 euro of 24 euro bij 
recht op verhoogde 
tegemoetkoming

Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding

Rookstopconsultaties: 
prijs bepaald door 
tabakoloog

Non-profit: 
75 euro / uur
Profit: 150 euro / uur
Vrijstelling van betaling 
kan aangevraagd 
worden

Tabakoloog

Tabakoloog

Tabakoloog

Preventie-
medewerker 
van CGG De 
Pont

Infosessie over rookstop en 
de werking van een rook-
stopcursus. Het doel is om 
deelnemers na deze sessie 
te motiveren om te starten 
met een rookstopcursus in 
groep.

Groepscursus om te stop-
pen met roken.

Infosessie over een 
rookstopprogramma, met 
behulp van een buddysys-
teem (per 2) en een rook-
stopapp. Kan eventueel 
gekoppeld worden aan 
rookstopconsultaties op 
school.

Workshop ter preventie 
van tabak, alcohol, drugs 
en gamen met als doel 
deelnemers hun opvoe-
dingsvaardigheden te ver-
sterken. De inhoud van de 
workshop wordt afgestemd 
op de vraag.

INFOSESSIE 
ROOKSTOP

ROOKSTOP-
CURSUS

SMARTSTOP

ALS KLEINE 
KINDEREN 
GROOT 
WORDEN

Rokers

Rokers

Jongeren tussen 14 en 
20 jaar

Ouders van kinderen 
tussen 10 en 15 jaar

Duur KostprijsLesgeverInhoud Doelgroep

± 2 uur In overleg 60 euro / uur
+ km-vergoeding

TabakoloogPraktijkgerichte vorming 
die huisartsen een concrete 
houvast kan geven om 
rokers aan te spreken, 
te begeleiden en door te 
verwijzen.

ROOKSTOP-
BEGELEIDING

Huisartsen

TABAK, ALCOHOL EN ANDERE ILLEGALE DRUGS

Aantal 
Deelnemers



GEESTELIJKE GEZONDHEID

Nood aan meer info? Logo Mechelen staat voor je klaar.

3 x 2.5 uur

± 2 uur per 
sessie

± 2 uur

1 tot 3 uur

Minimum 6
Maximum 12

Maximum 15

Maximum 15

Afhankelijk van 
de vraag

540 euro voor 3 sessies
+ km-vergoeding

150 euro per sessie
+ km-vergoeding

150 euro
+ km-vergoeding

60 euro / uur 
+ km-vergoeding
Indien door Vlaams 
Instituut Gezond Leven: 
200 euro vaste prijs

Lesgevers-
pool Logo 
Mechelen

Lesgevers-
pool Logo 
Mechelen

Lesgevers-
pool Logo 
Mechelen

Medewerker 
Vlaams 
Instituut 
Gezond 
Leven / 
vormings-
medewerkers

3 praatsessies over 
draagkracht en draaglast 
en werken aan een betere 
geestelijke gezondheid.

Infosessie (basissessie + 5 
optionele sessies) over de 
uitdagingen van het ouder 
worden en hoe daarmee 
om te gaan voor een betere 
geestelijke gezondheid.

Workshop over de 10 
stappen om je veerkracht 
te vergroten. Met 
handvaten om thuis aan de 
slag te gaan.

Workshop over wat is 
stress bij jongeren? Wat 
kan Nok Nok voor jongeren 
betekenen? Hoe kan je 
actief met Nok Nok aan de 
slag? Workshop is aan te 
passen aan de noden.

GOED-GEVOEL- 
STOEL

ZILVERWIJZER

FIT IN JE 
HOOFD

OPPEPPERS 
VOOR EEN 
TIENERHOOFD
(NOK NOK)

Kwetsbare groepen
+ specifieke versie voor 
werknemers van sociale 
economiebedrijven

60-plussers
+ specifieke versie 
voor bewoners 
woonzorgcentra

16 tot 60 jaar

Iedereen die met 
jongeren werkt; 
speciaal voor 
jeugdbewegingen en 
onderwijs

Duur KostprijsLesgeverInhoud Doelgroep Aantal 
Deelnemers



VALPREVENTIE

Nood aan meer info? Logo Mechelen staat voor je klaar.

± 2 uur In overleg Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding

Lesgevers-
pool Logo

Infosessie over valproble-
matiek en belangrijkste 
valrisicofactoren bij oude-
ren, incl. tips om (eigen) 
valrisico te verkleinen.

‘VALPREVEN-
TIE, BLIJF ER 
EVEN BIJ STIL-
STAAN’ VOOR 
SENIOREN

Ouderen en hun 
mantelzorgers

± 3 uur 20 70 euro / uurGespreks-
leiders 
valpreventie 
van het Rode 
Kruis

Infosessie met tips en 
maatregelen voor het werk-
veld van thuisverzorgende, 
zorgkundige of poetshulp 
om vallen bij ouderen te 
helpen voorkomen met 
focus op valrisico’s bij de 
cliënt en zijn omgeving.

‘VALPREVEN-
TIE, BLIJF ER 
EVEN BIJ STIL-
STAAN’ VOOR 
THUISZORG-
DIENSTEN

Thuiszorgdiensten 
(verzorgenden, 
zorgkundigen, 
poetshulp,...) mono- of 
multidisciplinair

± 2 uur Minimum 8
Maximum 15 per 
spelbord

(Meerdere 
speldozen uit-
leenbaar bij Logo 
Mechelen)

Gratis m.u.v. 50 euro 
waarborg bordspel

Externe begeleiding 
mogelijk:
Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding

Eigen bege-
leiding mo-
gelijk a.d.h.v. 
spelbegelei-
dingsbrochu-
re. Beperkte 
voorkennis 
vereist.

Lesgevers-
pool Logo 
aan geldende 
tarieven

Workshop a.d.h.v. een 
bordspel met kennisvragen 
en doe-opdrachten over 
de (val)veiligheid van de 
woning en eigen valrisico-
factoren thuis.

‘HUISJE WEL-
TEVREE’

Ouderen en hun 
mantelzorgers

Thuiszorgdiensten om 
hun thuisverzorgenden 
vertrouwd te maken met 
vallen bij thuiswonende 
ouderen

± 1 uur Minimum 8
Maximum 20 per 
koffer

(Meerdere koffers 
ter beschikking)

Gratis m.u.v. 50 euro 
waarborg koffer

Externe begeleiding 
mogelijk:
Non-profit: 
60 euro / uur
Profit: 120 euro / uur
+ km-vergoeding

Lesgevers-
pool Logo

Eigen bege-
leiding mo-
gelijk a.d.h.v. 
spelbegelei-
dingsbrochu-
re, beperkte 
voorkennis 
vereist (terug 
te vinden in 
begeleidende 
materialen).

Workshop a.d.h.v. doe-op-
drachten rond valrisico’s en 
-gevaren om te ervaren hoe 
het voelt om risico te lopen 
op een valpartij. Met 
nabespreking.

VALPREVEN-
TIEPARCOURS

Gezondheidswerkers en / 
of mantelzorgers

Duur KostprijsLesgeverInhoud Doelgroep Aantal 
Deelnemers



VALPREVENTIE

Nood aan meer info? Logo Mechelen staat voor je klaar.

± 2 uur 100 euro / uur
+ km-vergoeding

Lesgevers-
pool EVV

Infosessie met tips en 
valpreventiemaatregelen 
voor de professionele zorg-
verlener uit de thuissituatie 
met accent op algemene 
gezondheidspromotie of 
val- en fractuurpreventie 
bij ouderen met verhoogd 
risico (praktijkrichtlijn).

‘VALPREVEN-
TIE, BLIJF 
ER EVEN BIJ 
STILSTAAN’ 
THUISSETTING

Eerstelijnswerkers 
werkzaam in de 
thuiszorg (huisartsen, 
ergotherapeuten, 
kinesitherapeuten en 
verpleegkundigen) mono- 
en multidisciplinair

In overleg

± 2 uur In overleg 100 euro / uur
+ km-vergoeding

Lesgevers-
pool EVV

Infosessie met tips en val-
preventiemaatregelen voor 
de professionele zorgverle-
ner in de residentiele set-
ting met accent op algeme-
ne gezondheidspromotie 
of val- en fractuurpreventie 
bij ouderen met verhoogd 
risico (praktijkrichtlijn).

‘VALPREVEN-
TIE, BLIJF 
ER EVEN BIJ 
STILSTAAN’ 
WOONZORG-
CENTRUM

Eerstelijnswerkers 
werkzaam in de 
residentiële zorg (artsen, 
ergotherapeuten, 
kinesitherapeuten, 
verpleegkundigen en 
zorgkundigen) mono- of 
multidisciplinair

Duur KostprijsLesgeverInhoud Doelgroep

VACCINATIES

± 2 uur In overleg 120 euro / uur
+ km-vergoeding

Lesgevers-
pool Logo 
Mechelen

Infosessie over griep en 
(het belang van) 
griepvaccinatie met een 
griepquiz.

GRIEP-
VACCINATIE

Doelgroep griepvaccina-
tie (http://www.laatjevac-
cineren.be/ziektes/griep)

Duur Aantal 
Deelnemers KostprijsLesgeverInhoud Doelgroep

Aantal 
Deelnemers



BEVOLKINGSONDERZOEKEN NAAR KANKER

Nood aan meer info? Logo Mechelen staat voor je klaar.

± 2 uur

± 2 uur

± 2 uur

± 2 uur

Minimum 8
Maximum 15

Bij grotere groe-
pen: 2 lesgevers

In overleg

In overleg

In overleg

60 euro / uur
+ km-vergoeding

Gratis vanaf 8 deelne-
mers (vergoeding door 
CvKo)

60 euro / uur
+ km-vergoeding

Gratis vanaf 20 deelne-
mers (vergoeding door 
CvKo)

60 euro / uur
+ km-vergoeding

Gratis vanaf 20 deelne-
mers (vergoeding door 
CvKo)

60 euro / uur
+ km-vergoeding

Gratis vanaf 20 deelne-
mers (vergoeding door 
CvKo)

Lesgevers-
pool Logo 
Mechelen

Lesgevers-
pool Logo 
Mechelen 
(opgeleid 
door het 
CvKo)

Lesgevers-
pool Logo 
Mechelen 
(opgeleid 
door het 
CvKo)

Lesgevers-
pool Logo 
Mechelen 
(opgeleid 
door het 
CvKo)

Een spel om in een kleine 
groep, in een aangename 
en discrete sfeer, over 
discrete borstthema’s te 
praten. Het spel is aan te 
passen aan de doelgroep. 
Er is ook een Turkse en 
Marokkaanse versie 
beschikbaar.

Infosessie over het voorko-
men van borstkanker, mo-
gelijke preventie, het vroeg 
opsporen van de ziekte en 
het bevolkingsonderzoek.

Infosessie over en het 
voorkomen van baarmoe-
derhalskanker, mogelijke 
preventie, het vroeg op-
sporen van de ziekte en het 
bevolkingsonderzoek.

Infosessie over en het voor-
komen van dikkedarm-
kanker, mogelijke 
preventie, het vroeg 
opsporen van de ziekte en 
het bevolkingsonderzoek.

MAMMOBOX

BEVOLKINGS-
ONDERZOEK 
BORSTKANKER

BEVOLKINGS-
ONDERZOEK 
BAARMOEDER-
HALSKANKER

BEVOLKINGS-
ONDERZOEK 
DIKKEDARM-
KANKER

Vrouwen

Vrouwen van 50 tot 69 
jaar + andere geïnteres-
seerden zoals jongere 
vrouwen en partners

Vrouwen van 25 tot 
en met 64 jaar en hun 
partners

Mannen en vrouwen van 
56 tot en met 74 jaar + 
andere geïnteresseerden 
zoals jongere mannen 
en vrouwen, partners 
van personen met dikke-
darmkanker.

Duur KostprijsLesgeverInhoud Doelgroep Aantal 
Deelnemers



GEZONDHEID EN MILIEU

Nood aan meer info? Logo Mechelen staat voor je klaar.

± 3 uur 
(volledige 
vorming)

10 à 30 
minuten 
(ingekorte 
vorming 
tijdens 
bestaand 
overleg)

± 2 uur

± 2 uur

± 2 uur

Minimum 10 (vol-
ledige vorming)
Minimum 5 (inge-
korte vorming)

Minimum 10

Minimum 10

Minimum 10

Gratis

Vrijwilligersvergoeding
+ km-vergoeding

Vrijwilligersvergoeding
+ km-vergoeding

Gratis

Medisch 
milieukundi-
ge van Logo 
Mechelen

Lesgevers-
pool Logo 
Mechelen

Lesgevers-
pool Logo 
Mechelen

Medisch 
milieukundi-
gen van Logo 
Mechelen

Workshop om kennis te 
verhogen over passief 
roken en communicatie te 
versterken met motiveren-
de gesprekstechnieken.

Workshop om op zoek 
te gaan naar de invloed 
van de binnenlucht op de 
gezondheid. Thema’s die 
aan bod komen zijn o.a. 
ventileren en verluchten, 
vocht, schimmel,...

Workshop om gezond en 
veilig te leren omgaan met 
schoonmaakproducten en 
pesticiden in de woning en 
om etiketten te leren lezen.

Workshop over de kwaliteit 
van de binnenlucht in de 
kinderopvang.

MEEROKEN IS 
GEEN BINNEN-
PRETJE. PRAAT 
EROVER

BINNEN-
MILIEU-
DOKTER

PROPER THUIS

GEZOND 
BINNEN, KLEIN 
BEGINNEN

Professionelen die in 
contact komen met 
ouders die roken in huis

Algemene bevolking

Professionelen die actief 
zijn rond het aspect 
wonen of regelmatig bij 
mensen aan huis komen

Algemene bevolking

Professionelen die actief 
zijn rond het aspect 
wonen of regelmatig bij 
mensen aan huis komen

Personeel 
kinderdagverblijven

Onthaalouders

Duur KostprijsLesgeverInhoud Doelgroep Aantal 
Deelnemers



GEZONDHEID EN MILIEU

Nood aan meer info? Logo Mechelen staat voor je klaar.

± 1,5 uur

Zelf te 
bepalen

Minimum 10

Zelf te bepalen

Gratis

N.v.t

Medisch 
milieu-
kundige van 
Logo 
Mechelen

Organisator 
zelf (a.d.h.v. 
begeleidings-
boekje)

Vorming over wat er 
momenteel gekend is 
over de impact van het 
milieu op gezondheid in 
Vlaanderen. Hoe de aanpak 
en ondersteuning inzake 
gezondheid en milieu geor-
ganiseerd is in Vlaanderen. 
Welke concrete ondersteu-
ning de huisarts vanuit het 
Logo kan krijgen.

Laagdrempelig groepsge-
sprek over gezond wonen 
a.d.h.v. praatplaten of 
fotopresentatie.

GEZONDHEID 
EN MILIEU: EEN 
HOT ITEM IN 
DE HUIS-
ARTSEN-
PRAKTIJK?

BABBEL-
MOMENT

LOK huisartsen

Huisartsenkring

Maatschappelijk 
kwetsbare groepen

Duur Aantal 
Deelnemers KostprijsLesgeverInhoud Doelgroep



LOK-AANBOD DM

Domus Medica (DM) biedt een aantal actuele navormingspakketten voor LOK-groepen en kringen. 
Naast de vormingen waarvoor DM een spreker kan aanreiken, stellen ze eveneens handleidingen ter 
beschikking om zelf mee aan de slag te gaan. Hieronder een kort overzicht. 
Meer weten? Zie https://www.domusmedica.be/documentatie/downloads/handleidingen-voor-lok-
s/1161-lok-aanbod-domus-medica.html of online aanvraagformulier.

• Gezonder gedrag voor mijn patiënten. Hoe begin ik eraan? (doe-het-zelf-LOK-pakket)

• Huisarts en asielzoeker
• Ziektepreventie en gezondheidspromotie bij moeilijk te bereiken patiënten: inzichten en 

struikelblokken.

Gezondheid en milieu: een hot item in de huisartsenpraktijk? (opgenomen in het vormingsaanbod)

Pillen bij ouderen: pletten, prakken of... stoppen? Hoe kan de huisarts polyfarmacie bij ouderen 
aanpakken?

Val- en fractuurpreventie

Colorectale kankerscreening (doe-het-zelf-LOK-pakket)

Cervixkankerscreening: aanpak in de huisartsenpraktijk (doe-het-zelf-LOK-pakket)

Richtlijn borstkankerscreening

Me Assist: een handige digitale tool om bij uw patiënten het risico op alcohol-, tabak- en 
drugsverslaving na te gaan

Rookstopbegeleiding door de huisarts, praktische handleiding

Suïcidepreventie

Reisgeneeskunde

Obesitas bij volwassenen

E-learning Obesitas

Bewegen Op Verwijzing (alleen bij goedgekeurde BOV-dossiers)

ALGEMEEN

KWETSBARE GROEPEN

HET AANBOD OVER DE THEMA’S VAN LOGO MECHELEN

Nood aan meer info? Logo Mechelen staat voor je klaar.


