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1,2 miljoen euro voor Gents project tegen
stress

De Vlaamse regering trekt 1.185.235 euro steun uit voor het IMEC-project

'Stressy'. Dat peilt naar het stressniveau binnen Gent en legt mogelijke linken met

sociale of omgevingsfactoren. Ook de Stad Gent investeert 250.000 euro in het

project.

Het Stressy-project biedt de mogelijkheid om meer zicht te krijgen op factoren die stress

positief of negatief beïnvloeden. Dit levert belangrijke informatie op voor de Stad Gent en heel

wat partners in de gezondheids- en welzijnssector bij het ontwikkelen, implementeren en

evalueren van stressreducerende interventies. Het project wordt opgezet binnen het kader van

'City of People'. Dat is een samenwerkingsverband tussen de Stad Gent, de UGent en IMEC, dat

innovatieve oplossingen zoekt voor complexe uitdagingen voor onze stad.
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'Als City of People wil de Stad Gent inzetten op innovatieve technologieën die
bijdragen tot een betere geestelijke gezondheid van haar inwoners. Het is
goed dat Vlaanderen dit ondersteunt. De resultaten kunnen ook gebruikt
worden in andere steden en gemeenten.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

'Binnen het gezondheidsbeleid van de Stad Gent is geestelijke gezondheid
een topprioriteit. Elk jaar verhogen we de inspanningen voor de bevordering
van de mentale veerkracht van Gentenaars en de preventie van stress.'
— Rudy Coddens, schepen van Gezondheid 

Meten is weten

'Stressy' zal stress meten via deelname van burgers aan de hand van draagbare sensoren. Via

stressmetingen wordt een stresskaart opgesteld die de Stad in staat stelt om uit te maken welke

de belangrijkste bronnen van stress zijn. In september 2019 volgt een brede oproep naar

Gentenaars die willen meewerken aan het project. Daarop zullen in samenwerking met de

verschillende partners in de gezondheids- en welzijnssector initiatieven ontwikkeld worden.

De Vlaamse regering besliste om het project te ondersteunen met 1.185.235 euro voor de

uitvoering hiervan, van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021. De Stad Gent investeert 250.000

euro.

Contact

Thomas Dierckens, woordvoerder burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent

Laurens Teerlinck, woordvoerder schepen Coddens, gsm 0497 46 72 57, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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