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WELKOM
Het gezondheidskrantje valt samen met 
de herfst in jullie bus. Dit is geen reden 
om stil te vallen. De kinesisten geven jullie 
uitgebreid advies om te blijven bewegen. 
Actief blijven is ook goed voor je mentale 
gezondheid. 
 
Weten jullie trouwens dat steeds meer 
medische gegevens digitaal uitgewisseld 
worden tussen zorgverstrekkers? Hoe 
wij dit in het wijkgezondheidscentrum 
aanpakken lees je in deze gezondheids-
krant. 

Verder lees je ook meer nieuws over het 
personeel en over de wijk Nieuw Gent.

We wensen jullie een gezond en zacht 
najaar toe. En nu vooral veel leesplezier!

WELKOM E-HEALTH
Wat is dit nu

precies?

4 63

COLOFON

Dit is een halfjaarlijks contactblad van het 

Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent. Jaargang 2016 

nummer 2 — V.U.: Ilse Deserrano

Samenstellers: Lize Vanhaverbeke, Leen Roobaert, Pieter 

Leus, Ellen Van Leeuwen, Caroline Deroubaix, Fien Verschelde, 

Ilse Deserrano, Nicole Scheidegger en Veerle Schueremans

Foto’s: wijkgezondheidscentrum

Opmaak: MadebyHanna

Druk: Nevelland



54

E-HEALTH
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JE GEGEVENS OP HET NET?

Je hoorde misschien al iets in 
de media over E-health? Wat 
dit nu precies inhoudt willen 
we hier graag 
uitleggen.  

Om goede zorg te kunnen bieden, heb-
ben zorgverleners nood aan recente en 
belangrijke gezondheidsgegevens. 
Meer en meer zullen deze gezondheids-
gegevens elektronisch gedeeld worden 
via het eHealth-platform.  In 2016 willen 
we in ons wijkgezondheidscentrum 
inzetten op het informeren van onze 
patiënten over eHealth.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN 
HET ELEKTRONISCH DELEN VAN 
GEGEVENS?

• Sneller uitwisselen van medische 
informatie tussen jouw zorgver-
strekkers

• Vermijden van dubbele onderzoeken
• Verhoogde veiligheid omdat de 

zorgverleners snel toegang hebben 
tot je medicatie, allergieën, medi-
sche voorgeschiedenis,…

• Zorg die beter aansluit en op elkaar 
afgestemd is

• Snellere toegang tot gezondheids-
gegevens in acute situaties, zoals op 
de spoeddienst

WIE HEEFT TOEGANG?

Op het eHealh-platform geef je ook 
aan welke zorgverstrekkers gegevens 
mogen raadplegen. Dit noemt het 
vastleggen van een therapeutische 
relatie. Enkel zorgverleners waarmee je 
een therapeutische relatie hebt, krijgen 
toegang tot je gezondheidsgegevens. 
Artsen die voor je werkgever, een ver-
zekeringsmaatschappij, een overheids-
dienst of mutualiteit werken hebben 
geen toegang tot je gegevens.
Als patiënt kan je ook zelf online 
toegang hebben tot bepaalde gezond-
heidsgegevens. Je kan dit raadplegen 
via de Patient HealthViewer. 
Dit kan je downloaden via 
http://vitalink.intermut.be/viewer.

HOE KAN JE JE TOESTEMMING 
GEVEN?
1 Zelf je toestemming registreren via 

de website 
Ga naar www.patientconsent.be en 
klik op ‘geef hier uw toestemming’ om 
je aan te melden met je elektronische 
identiteitskaart. Op de website staat 
ook een filmpje met stap-voor-stap 
uitleg.

Activeer je toestemming. Bij ‘thera-
peutische relaties’ kan je kan alle zorg-
verstrekkers opzoeken welke toegang 
mogen hebben tot gezondheidsge-
gevens: huisarts, specialist, kinesist, 
tandarts,…  

De lijst van artsen van het centrum vind 
je  verder in dit gezondheidskrantje. 
Het is nog niet mogelijk om een thera-
peutische relatie aan te gaan met het 
wijkgezondheidscentrum als geheel, 
enkel met zorgverleners apart. 

Deze toegang kan je altijd, op elk 
moment intrekken of blokkeren voor 
één of meerdere hulpverleners.  

2 Via het wijkgezondheidscentrum
Je kan zelf vragen aan je huisarts om 
je toestemming te registreren. De ont-
haalmedewerkers van ons wijkgezond-
heidscentrum bevragen de patiënten 
ook of ze toestemming geven om zich 
te registreren.

3 Via andere diensten: het zieken-
huis, mutualiteit,…

WELKE INFORMATIE WORDT 
GEDEELD?

Enkel de actuele  en belangrijke 
gezondheidsgegevens worden gedeeld.  
Bijvoorbeeld:
• Uitwisselen van gegevens tussen 

huisartsen en specialisten, zoals 
operatieverslagen, scans, vaccina-
tiegegevens, verslagbrief specialis-
ten,…  .

• Delen van medicatievoorschrift tus-
sen huisartsen en apothekers.  

WORDEN GEGEVENS  
AUTOMATISCH UITGEWISSELD?
Neen, je moet als patiënt  de toestem-
ming geven om je gezondheidsgege-
vens elektronisch en beveiligd te delen 
over het eHealth-platform. Het  delen 
van deze gegevens vindt uitsluitend 
plaats in het kader van de continuïteit 
en de kwaliteit van de zorg. De privacy 
dient strikt nageleefd te worden. Je 
kan op elk moment beslissen om de 
toestemming in te trekken. 

Zit je nog met vragen? 
Heb je thuis geen kaartlezer 

of computer? 
Kan je hulp gebruiken om je 
toestemming te registreren? 

Heb je geen geldig identiteitsbewijs? 

Het onthaal van het
wijkgezondheidscentrum 

helpt je graag verder
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BEWEGING

5 veel gestelde vragen over beweging, beantwoord door 
onze kinesitherapeuten Veerle en Pieter.

1 HOE VEEL MOET IK 
 BEWEGEN OM GEZONDER   
 TE LEVEN?

De norm is minstens een half uur per 
dag aan matige intensiteit. Dit mag 
gespreid worden over de dag in meer-
dere periodes van minstens 10 minuten.  
Vergeet niet dat dit het minimum is 
voor een gezonde levensstijl! Hoe meer 
je beweegt, hoe beter het is voor je 
gezondheid. Alle kleine beetjes helpen! 
Als je echt wil vermageren is het 
belangrijk minstens drie keer per week 
een half uur tot een uur te bewegen 
aan matige intensiteit. Je begint pas 
vetten te verbranden als je al een tijdje 
aan het bewegen bent. 

2 WAT IS MATIGE 
 INTENSITEIT?
Onder matige intensiteit begrijpen 
we activiteiten waarbij het hart en de 
ademhaling sneller gaan dan normaal. 
Het moet zwaar genoeg zijn zodat je 
niet meer kan zingen, maar het moet 
wel nog mogelijk zijn om een gesprek te 
voeren. Bijvoorbeeld stevig doorwande-
len, fietsen, zwemmen, trappen nemen, 
tuinieren, stofzuigen, boodschappen 
dragen.

4 WAT ALS IK NA EEN 
 ZWARE DAG ECHT GEEN FUT  
 MEER OVER HEB OM TE   
 GAAN SPORTEN?

Zeker dan is het belangrijk om te 
bewegen, dit is de enige remedie tegen 
een futloos gevoel! Mensen die meer 
bewegen hebben minder kans op 
depressies en voelen zich algemeen 
beter  en gelukkiger dan mensen die 
niet sporten. Van bewegen krijg je net 
terug meer energie! 

5 WELK EFFECT GAAT MEER   
 BEWEGEN HEBBEN OP MIJN  
 GEZONDHEID?

Voldoende bewegen is cruciaal voor 
de gezondheid. Ons lichaam heeft 
beweging nodig om optimaal te kunnen 
functioneren en om fit en gezond te 
kunnen blijven. Het heeft veel positieve 
effecten waarvan we er hier enkele 
opnoemen.
• De spieren worden versterkt en je 

krijgt een betere conditie waardoor 
je ook langer fit zal blijven op oudere 
leeftijd.

• De botten worden versterkt waar-
door je minder snel iets zal breken 
en ook later minder kans hebt op 
osteoporose.

• Voldoende lang bewegen aan ma-
tige intensiteit is essentieel bij het 
vermageren of het voorkomen van 
zwaarlijvigheid.

• Je bouwt een betere weerstand op 
tegen verkoudheden, griep en ande-
re infecties.

• Het vermindert verschillende risico-
factoren waaronder hoge bloeddruk, 
te hoge cholesterol, te hoog bloeds-
uikergehalte en overgewicht waar-
door je een verlaagd risico hebt op 
het ontwikkelen van verschillende 
ziekten waaronder hart- en vaatziek-
ten, diabetes en kanker.

• Het heeft een positief effect op het 
mentaal welzijn, vermindert stress, 
angst en slapeloosheid, voorkomt 
depressiviteit en vermindert daar-
naast ook de kans op dementie op 
oudere leeftijd.

• Door de verbeterde bloedtoevoer 
naar de hersenen, wordt je geheu-
gen verbeterd en zal ook je concen-
tratie stijgen. Daarnaast krijgt ook je 
zelfvertrouwen een boost!

• Het helpt met het voorkomen en 
verminderen van chronische rugpijn.

• Bewegen verlengt je leven!

KORTOM
bewegen geeft enkel voordelen 
en geen nadelen! Ook al kijk je er 
misschien tegen op om te bewegen, 
daarna voel je je sowieso beter! En 
geef nu zelf toe: een grotere kans op 
een lang en gezond leven is toch een 
mooie beloning?
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3 WAT KAN IK DAARNAAST   
 NOG DOEN?

Probeer zo veel mogelijk korte afstan-
den te voet of per fiets af te leggen. Zo 
kan je perfect te voet of met de fiets 
naar de bakker, om kleine boodschap-
pen gaan, bij familie of vrienden gaan, 
enzovoort. Als je het openbaar vervoer 
gebruikt voor een lange afstand, kan je 
ook een halte vroeger afstappen en de 
rest te voet afleggen.
Vermijd ook zo veel mogelijk om de lift 
te nemen. Als je in een appartements-
gebouw woont, kan je ook 3 verdiepen 
te voet gaan en de rest met de lift. 
Als dat kan, is het natuurlijk nog 
gezonder om minstens 3 keer per week 
20 minuten intensief te bewegen. Dit is 
onder andere stevig doorfietsen, lopen, 
baantjes zwemmen, balsporten en 
talloze andere sporten. Samen sporten 
is ook vaak leuker dan alleen. Het kan 
leuk zijn om met een familielid of een 
vriend(in) wekelijkse sportsessies in te 
plannen en samen uit te voeren!
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GRIEP
De griepperiode is weer in aantocht. Ook dit jaar orga-
niseert het wijkgezondheidscentrum vaccinatie voor 
de risicopatiënten.
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De griepspuit is aan te raden voor 
volgende personen:

• Alle personen van 65 jaar en 
ouder

• Personen met diabetes
• Personen met longziektes zoals 

ernstige chronische bronchitis, 
astmapatiënten, …

• Personen met hartziektes zoals 
een doorgemaakt hartinfarct, een 
verzwakt hart, …

• Personen met nierziektes: nierdi-
alysepatiënten, …

• Patiënten met leverziektes
• Patiënten die omwille van ziekte 

een verminderde weerstand 
hebben, bijvoorbeeld door kanker 
of aids

• Zwangere vrouwen in het tweede 
of derde trimester

Alle patiënten die risico lopen en 
ingeschreven zijn in het wijkgezond-
heidscentrum, krijgen thuis een 
brief met daarin een voorschrift. 
Met dit voorschrift kan het vaccin in 
de apotheek gekocht worden. Het 
vaccin kost ongeveer 6 euro. Voor 
mensen in woonzorgcentra is het 
vaccin gratis.

Het is belangrijk om het vaccin in 
de koelkast te bewaren tot je je 
laat inenten.

Deze patiënten kunnen een 
afspraak maken voor de vaccinatie. 
Vermeld hierbij duidelijk dat het om 
de griepspuit gaat. De verpleging 
in ons centrum geeft de vaccins 
vanaf 17 oktober. Er zijn hiervoor 
extra raadplegingen voorzien in de 
maanden oktober en november.

Kreeg jij geen 
brief thuis en denk 
je dat je toch een 
spuit nodig hebt? 

Spreek er dan over 
met je arts in het 
wijkgezondheids-

centrum.

Heb je twijfels 
over het vaccin of 

nog andere vragen 
over de griep?

BEWEEGAANBOD IN DE 
WIJK NIEUW GENT

Beweeglessen voor 
vrouwen
elke woensdagavond 
• van 18u tot 19u 
• in basisschool de panda 
• 0,50 cent per les 

Omnisport  voor 
kinderen (6-12 jaar)
elke zaterdag 
• van 11u tot 12u 
• in basisschool de panda 

Verder is er ook nog  een 
zwemuurtje voor vrouwen, 
wandelvoetbal voor senioren 
en nog veel meer! 

WIL JE MEER INFO? 
Neem dan contact op met 

Fien Verschelde 
of Ilse Deserrano, 

gezondheidspromotoren 
in WGC Nieuw Gent.
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NIEUW PERSONEELWACHTTIJDEN

WACHTTIJDEN 

Waarom moet je soms wachten in 
de wachtzaal ook al kreeg je een 
richtuur voor je afspraak?

Een richtuur geeft aan wanneer je 
ongeveer bij de dokter aan de beurt 
bent.  Dat wil zeggen binnen de 45 
minuten. 

De arts voorziet ongeveer 15 minu-
ten voor een consultatie. 
Soms kan een consult langer duren 
en moet je als volgende patiënt 
langer wachten. 
De artsen en ook andere zorgverle-
ners weten dat wachten vervelend is 
en ze doen hun uiterste best om die 
wachttijd te beperken. 
Wij danken jullie voor het geduld en 
begrip dat jullie willen opbrengen 
hiervoor. 

Aan het onthaal 
verwelkomen we twee 
nieuwe medewerkers: 
Nicole en Babs.  

Onze kinesisten hebben han-
den te kort om patiënten de 
nodige zorgen te geven.  Andy 
komt daarom voltijds het team 
versterken vanaf begin novem-
ber. Voorlopig neemt Charlotte 
deze taak nog op zich.

We zeggen dokter Joachim vaarwel. 
Het was fijn om met jou samen te werken. 
Begin december komt dokter Lowie het 
artsenteam versterken. 
Dokter Naima komt het artsenteam 
tijdelijk versterken tot en met  
6 januari 2017. 

Verpleegkundige Leen is voorlopig 
even niet meer in de zorg te zien. Zij 
blijft wel zorgcoördinator. Liezelotte, 
die tijdens de vakantie al het team 
kwam versterken is er terug.

We nemen ook afscheid van een trouw gezicht: 
Mieke. Bedankt voor de aangename samen-
werking de afgelopen jaren en veel succes in je 
verdere loopbaan. 

DRINKFONTEIN

Heb je tijdens het wachten soms zin 
in een slokje water? Tegenover de 
toiletten is er een drinkfontein geïn-
stalleerd. Druk op de kraan en het 
water stroomt in een boogje eruit.
Je kan zonder een bekertje te 
gebruiken gemakkelijk water drin-
ken. Zo kunnen we het gebruik van 
wegwerpbekertjes beperken en een 
steentje aan de milieubescherming 
bijdragen.
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NIEUWS

WIJK-IN-ZICHT, 
EINDE-IN-ZICHT

Het wetenschappelijk onderzoeks-
project Wijk-In-Zicht is bijna klaar. 
Het wijkgezondheidscentrum voerde 
deze studie uit om beter zicht te 
krijgen om de gezondheidsnoden 
van de bewoners in de wijk Nieuw 
Gent – Steenakker. Momenteel 
worden de conclusies geschreven. 
In 2017 worden de resultaten aan de 
wijk gepresenteerd.

ROOKSTOP

Wil je graag stoppen met roken maar 
weet je niet goed hoe, wanneer of 
wat je kan helpen? Een tabakologe 
geeft elke laatste dinsdag van de 
maand om 19u rookstopinformatie. 
Dit gaat door in het buurtcentrum 
van Nieuw Gent. 
Meer info? Vraag naar Ilse
Deserrano, gezondheidspromotor. 

PLEIN ROND HET  
WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

Stad Gent is momenteel bezig met 
de plannen voor het plein rond het 
wijkgezondheidscentrum opnieuw 
aan te leggen. De bouwaanvraag is 
ingediend. De uitvoering is voorzien 
in het najaar van 2016. De groenaan-
leg volgt dan begin 2017. 

ALLEZ CHANTEZ!

Zingen is goed voor je gezondheid. 
Daarom zetten we het nieuwe 
buurtkoor graag in de kijker! Woon 
je in de wijk en hou je van samen 
zingen? Dan is er goed nieuws. Allez 
Chantez strijkt neer in Nieuw Gent 
met open zangsessies. Je leeftijd, 
achtergrond en muzikale ervaring 
zijn niet belangrijk. Zolang je maar 
graag zingt.  
De volgende sessie is op 31/10 van 
20u tot 22u in het buurtcentrum 
van Nieuw Gent. 

MUZIEKSCHOOL

En nog meer muziek! Onze wijk 
verwelkomt een muziekschool voor 
kinderen en volwassenen!
Dit schooljaar slaan de medewerkers 
van vzw Harteklop hun tenten op in 
de Gestichtstraat 4.
Inschrijven en info via: 
welkom@harteklop.be of 
0487 59 31 71.

GEZOND OPVOEDEN

Je kind spruiten laten eten? 
Smartphone toelaten of niet? 
Hoe voorkom je alcoholgebruik 
bij je tiener? De nieuwe website 
www.gezondopvoeden.be geeft 
informatie en advies aan  
ouders die hun kind gezond  
willen opvoeden. 
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RECEPT AFSPRAKEN

• We werken alleen op afspraak.  
Je kan langs komen aan het ont-
haal of bellen op 09/221 21 81.  
Dit doe je het best zo vroeg  
mogelijk op de dag. Het onthaal 
is open vanaf 8 uur. 

• Kom altijd op tijd. Dit betekent 
dat je 5 minuten voor de afspraak 
er bent.

• Meld je altijd aan bij het onthaal. 
Het onthaal is open van 8 uur tot 
19 uur.

• Je krijgt een richtuur. Het kan 
best zijn dat je toch nog even 
moet wachten.

• Kom je met meerdere personen 
op consultatie, zeg dit bij het  
vragen van een afspraak. 

• Als je bij je voorkeurarts op 
consultatie wil komen, vraag dit 
dan meteen bij het maken van je 
afspraak.

Als je niet kan komen 
of toch te laat op je af-
spraak zal zijn, laat dit 
zo snel mogelijk weten. 
Dan kunnen wij iemand 

anders helpen.

Heb je een verpleegkundige nodig  
tijdens het weekend of op feestdagen?  
Bel naar 09/243 52 89. Gelieve je naam, 
adres en telefoonnummer in te spreken op 
het antwoordapparaat, de verpleegkundige 
belt je zo snel mogelijk terug. 

opgelet: als je een andere verpleegkundige 
aan huis laat komen, wordt de factuur niet 
terug betaald door de mutualiteit en ook 
niet door het wijkgezondheidscentrum.

• Als je een huisbezoek wenst, 
wordt de huisarts doorgescha-
keld die deze vraag met jou 
bekijkt.  

• Herhaalvoorschriften kan je 
vragen bij het onthaal. Op tijd 
aanvragen is de boodschap!

• Is er iets veranderd in je adminis-
tratieve gegevens, zoals je adres, 
telefoonnummer of mutualiteit? 
Laat dit zo snel mogelijk weten 
aan het onthaal.

• Heb je dringend een dokter nodig 
’s nachts of tijdens het weekend? 
Bel naar 09/221 21 81 of recht-
streeks naar de wachtpost op het 
nummer 09/236 50 00.  Je moet 
de dokter te betalen als hij of zij 
hierom vraagt. Wij betalen het 
doktersbriefje terug aan terug- 
betalingstarief.

HEERLIJKE 
WINTERSE 

OVENSCHOTEL

INGREDIËNTEN

• 150 g koolrabi
• 150 g rapen
• 150 g aardpeer
• 150 g zoete aardappelen
• 1 rode ui
• 2 appelen 
• een halve citroen 
• 1 eetlepel olijfolie
• 1 teentje knoflook
• 120 g geitenkaas (met korst)
• 1 takje verse tijm en rozemarijn
• 70 g gemengde ongezouten  
   noten 
• 1 eetlepel honing
• Peper

BEREIDINGSWIJZE

1 Verwarm de oven voor op 180°C. 
2 Schil de groenten, ui en de zoete aard-

appel. Snij ze in gelijke stukken en kook 
of stoom ze in 10 minuten beetgaar. Giet 
af en laat uitlekken.

3 Schil de appelen, snij in schijfjes en 
besprenkel met het sap van een halve 
citroen. 

4 Verdeel de olijfolie over een ovenschaal 
en voeg vervolgens de appelschijven, 
groenten en geperste knoflook toe. 

5  Snij de geitenkaas in dikke plakken en 
schik die tussen de groenten.

6 Haal de blaadjes tijm en rozemarijn van 
het takje. Hak de noten fijn en strooi ze 
samen met de kruiden over de groen-
ten, besprenkel met honing. 

7 Zet de ovenschotel 15 minuten in de 
voorverwarmde oven.

SMAKELIJK!

15

Heb je zin om te koken met 
lekkere en vergeten groenten 
van het seizoen? 
Diëtiste Lize zocht een gezond recept 
uit met koolrabi, raapjes, aardperen 
en zoete aardappelen. Bij de meeste 
supermarkten kan je in de herfst– en win-
termaanden heel wat van deze groenten 
terug vinden. Je kan er ook eentje weg 
laten of vervangen door bijvoorbeeld 
wortels.

Bron: libelle lekker
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MAANDAG VOORMIDDAG Dr. Bruno • Dr. Veerle • Dr. Ellen • 

Dr. Amaryl 

NAMIDDAG Dr. Liesbeth • Dr. Veerle • Dr. Bruno (even 

weken) • Dr. Kelly • Dr. Fatou • Dr. Amaryl

AVOND Dr. Liesbeth • Dr. Kelly • Dr. Fatou

DINSDAG VOORMIDDAG Dr. Kelly

NAMIDDAG Dr. Bruno • Dr. Veerle • Dr. Ellen • 

Dr. Liesbeth • Dr. Kelly (even weken) 

AVOND  Dr. Bruno • Dr. Veerle • Dr. Ellen 

WOENSDAG VOORMIDDAG Dr. Liesbeth • Dr. Veerle • Dr. Fatou

NAMIDDAG Dr. Ellen • Dr. Amaryl • Dr. Fatou

AVOND Dr. Ellen • Dr. Amaryl 

DONDERDAG VOORMIDDAG Dr. Bruno • Dr. Fatou • Dr. Kelly •  

Dr. Amaryl 

NAMIDDAG Dr. Ellen (even weken) • Dr. Amaryl • 

Dr. Fatou • Dr. Liesbeth (even weken) • 

Dr. Bruno (even weken) 

AVOND Dr. Veerle • Dr. Ellen (oneven weken) •  

Dr. Bruno (even weken) •  

Dr. Ellen (oneven weken)

VRIJDAG VOORMIDDAG Dr. Bruno • Dr. Kelly • Dr. Veerle • Dr. Fatou 

NAMIDDAG Dr. Liesbeth • Dr. Amaryl • Dr. Fatou

AVOND Dr. Liesbeth • Dr. Ellen • Dr. Amaryl

UURROOSTER


