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WELKOM
De tijd gaat snel. Dit jaar blaast het 
wijkgezondheidscentrum 17 kaarsjes uit.  
We zijn al meer dan een jaar verhuisd 
naar ons nieuwe gebouw. We verzorgen 
ondertussen meer patiënten en in het team 
waren er dit jaar heel wat nieuwe gezichten. 

We blijven jullie graag op de hoogte houden 
via ons gezondheidskrantje. Dit keer vertelt 
dokter Lowie over energiedranken. Kinesist 
Andy geeft tips rond valpreventie en maakt 
reclame voor een workshop.

We informeren over veranderingen in het 
centrum, het elektronisch voorschrift en 
nieuws uit de wijk. En als toemaatje hebben 
we een lekker recept van diëtiste Lize.

Veel leesplezier

WELKOM GEZONDHEID
Energiedranken
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GEZONDHEID

4

Energiedranken zien we 
tegenwoordig overal. Deze 
toverdranken beloven ons 
stapels energie, goede 
moed, betere prestaties en 
geestelijke motivatie. Maar 
klopt dit wel? En zijn er ook 
slechte gevolgen?  

Energiedranken bevatten een mengsel 
van stimulerende stoffen. Bijvoorbeeld 
cafeïne, taurine,… Er is ook een grote 
hoeveelheid suiker aan toegevoegd, 
namelijk 5 klontjes suiker per blikje. Er 
bestaan ook light varianten die gezoet 
zijn met zoetstoffen. Alle energiedrank-
jes, ook de light dranken, behoren tot 
de zogenaamde restgroep. Dat wil 
zeggen dat ze niet nodig zijn in een 
evenwichtige voeding en met mate 
gebruikt moeten worden.

Eigenlijk klopt de benaming energie-
drank niet. Ze geven dan wel even een 
snelle energieboost, maar eens die is 
uitgewerkt slaat de vermoeidheid eens 
zo hard toe. Er is geen wetenschappe-
lijke bewijs voor hun werking.  
Eigenlijk zijn het dus pepmiddelen  
die vermoeidheid niet oplossen maar 
tijdelijk verdoezelen.

5

ENERGIEDRANKEN

Nog even meegeven dat energiedran-
ken niet hetzelfde zijn als sportdranken. 
Die hebben een andere samenstelling 
en zijn vooral bedoeld om het energie-
niveau na het sporten weer op peil te 
brengen.

Heel wat mensen die energiedrank 
gebruiken hebben last van bijwerkingen 
zoals slapeloosheid, vermoeidheid, 
hoofdpijn, hartkloppingen, hoge 
bloeddruk, misselijkheid, beven, 
angstgevoelens,…  

HEB JE HIER LAST VAN? SPREEK 
ER DAN OVER MET JE HUISARTS. 

Voor kinderen jonger dan 13 jaar zijn 
energiedranken gevaarlijk. Ze kunnen er 
voor zorgen dat kinderen lastig gedrag 
stellen en sneller boos worden. Ze zijn 
over het algemeen onrustiger, zenuw-
achtiger of angstiger. Alle experten zijn 
het erover eens: energiedrankjes geven 
aan kinderen jonger dan 13 jaar is een 
slecht idee. 

Voor jongeren en vol-
wassen geldt het advies: 
gebruik energiedranken 

steeds met mate, want ze 
zijn niet zo onschuldig als 

het lijkt
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VALPREVENTIE
Blijf er even bij stilstaan

Ongeveer 1 op 3  
65-plussers komt  
1 keer per jaar ten val. 
Zo’n valpartij heeft vaak 
nare gevolgen die je liever 
vermijdt. Het risico op 
een valpartij stijgt met 
de leeftijd. Ouderen met 
dementie lopen zelfs nog 
een groter risico. Reden 
genoeg om het probleem 
even van dichterbij te 
bekijken.
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TIPS OM HET RISICO OP  
VALLEN TE VERMINDEREN.
• Beweeg! Voldoende bewegen in het 

dagelijks leven zorgt ervoor dat je 
minder kans hebt om te vallen. Een 
half uur per dag zorgt dat je fitter  
en sterker bent. Kijk naar de 
activiteitenpiramide.

• Let op met medicatie! Neem 
medicatie altijd in zoals 
voorgeschreven. Let op het tijdstip 
en de dosis. Pas op met kalmeer- 
en slaapmedicatie. Bespreek 
je medicatie regelmatig met je 
huisarts. 

• Kom rustig recht uit je bed of zetel en 
voorkom zo duizeligheid! 

• Pas je woning zo goed mogelijk aan. 
Let op met tapijten, losliggende 
snoeren, rondslingerende spullen 
op de trap, natte of gladde vloeren, 
slechte verlichting, …

• Verzorg je voeten en draag goede, 
stevige schoenen, ook in huis.

• Laat je ogen jaarlijks controleren bij 
de oogarts. Draag steeds een bril als 
je er een hebt. 

• Matig je alcoholgebruik.

Activiteiten-
piramide

GEVOLGEN VAN VALLEN
Een valpartij leidt vaak tot een 
lichamelijk letsel. Meestal gaat het 
om kleine verwondingen zoals een 
verstuiking, snijwond of kneuzing. 
Soms zijn de gevolgen ernstiger 
bijvoorbeeld met breuken of een 
kwetsuur aan het hoofd.  In het 
ergste geval kan een zware valpartij 
leiden tot blijvende invaliditeit of zelfs 
overlijden.

ANGST OM TE VALLEN
Heel wat ouderen zijn bang om te 
vallen. Daardoor is er soms een 
vicieuze cirkel: je gaat minder 
bewegen, waardoor spierkracht en 
evenwicht afnemen. Er is een grotere 
kans op vallen. Valangst heeft ook 
een invloed op het sociale leven en 
de levenskwaliteit. Je komt minder 
vaak buiten, waardoor je minder 
sociaal contact hebt. Sommige 
ouderen voelen zich daardoor 
eenzaam.
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E- VOORSCHRIFT

Je merkte misschien al dat het voorschrift dat je 
kreeg van de arts, er een beetje anders uit ziet. 
Hieronder waarom dat zo is.

98

Wie geneesmiddelen nodig heeft, 
ontvangt een papieren voorschrift 
van de arts (of tandarts). Om de 
gezondheidszorg verder te digitalise-
ren, wordt de papieren versie van het 
voorschrift vervangen door een elek-
tronische versie. Dit wil zeggen dat de 
arts het voorschrift via een beveiligd 
web-portaal verzendt. 

De apotheker kan het voorschrift op 
zijn beurt raadplegen op dit portaal. 
Eens het voorschrift werd uitgevoerd, 
verdwijnt het voorschrift van het 
portaal.

Je kan als patiënt je elektronische 
voorschriften raadplegen met een 
elektronische identiteitskaart, een  
e-ID-lezer en een pincode. 

Momenteel krijgen onze patiënten nog 
een uitprint mee van dit elektronisch 
voorschrift, dit geldt als bewijs van  
het elektronisch voorschrift. Vanaf   
1 januari 2018 zal dit niet meer nodig 
zijn. Het papieren voorschrift verdwijnt 
zo geleidelijk aan. 

MEER INFO? 
Wil je verder meer in-

formatie rond vallen en 
valpreventie? Surf naar 

www.valpreventie.be 

WORKSHOP
In de week van 24 april  

is het ‘Week van de Valpreventie’. 
Op woensdag 26 april kan je in het 

wijkgezondheidscentrum van 14u tot 
16u deelnemen aan een workshop over 

valpreventie. 

Kinesist Andy De Vos geeft informatie, 
oefeningen en een antwoord op alle 

vragen. Inschrijven op voorhand is niet 
nodig. De workshop is gratis,  

alle patiënten welkom!

SPREEK ER OVER  
MET JE HUISARTS
Ben je gevallen? Ben je vaak 
duizelig? Heb je loop- of 
evenwichtsproblemen? 
Raadpleeg dan zeker je huis-
arts. Tijdens dit gesprek zal 
je valrisico worden ingeschat. 
Je behandeling kan hierop 
worden afgestemd. Als het 
nodig is verwijst de arts je 
door naar andere gezond-
heidswerkers (podoloog, 
oogarts, kinesitherapeut,…) 
om je valrisico te beperken.

Verplicht vanaf 1 januari 2017

Bron: © (2017) Vlaams Patiëntenplatform 

Heb je hier nog 
vragen over? Je kan 
steeds terecht bij je 
huisarts voor meer 

informatie. 
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NIEUWS

NIEUWS UIT HET TEAM

Onlangs kwam kinesiste Charlotte 
ons permanent versterken. De kine-
sisten zijn nu met een team van 4: 
Pieter, Veerle, Andy en Charlotte.

Dokter Kelly bevalt in juni van haar 
derde baby. Tijdens haar zwanger-
schapsverlof wordt zij vervangen 
door dokter Lucas.

We nemen opnieuw afscheid van 
dokter Naima die tijdelijk dokter 
Ellen kwam vervangen. Bedankt!

OP HET RAAM VAN DE 
WACHTZAAL

Jullie hadden het ongetwijfeld al 
opgemerkt. Op het raam van de 
wachtzaal zie je een tekening 
met resultaten van de studie 
over de vernieuwing van de wijk, 
getekend door Eva Mouton. Meer 
informatie? https://stad.gent/
stadsvernieuwing-nieuw-gent 

OV-BUDDY’S

Trein tram bus is in de regio Gent 
gestart met het project OV-buddy’s. 
Openbaar Vervoer-buddy’s zijn 
vrijwilligers die mensen met een 
beperking helpen bij het nemen 
van het openbaar vervoer. De 
persoon wordt opgehaald op een 
afgesproken locatie en geholpen 
bij het nemen van bus of tram naar 
de gewenste bestemming. Meer 
informatie? http://buddywerking.
treintrambus.be 

WELKOM PINO

Nieuw Gent heeft er een nieuwe 
ontmoetingsplaats bij. Op het Rerum 
Novarumplein vind je ‘Bij Pino’. 
Bewoners kunnen er terecht in een 
koffiebar, een klusatelier en een 
doorgeefwinkel. Iedereen welkom – 
te volgen op facebook!

BEWEEGLESSEN VOOR 
VROUWEN

De beweeglessen op woensdag-
avond zijn verhuisd! De nieuwe 
locatie is de sportzaal van 
school Sint Paulus op het Rerum 
Novarumplein. Welkom van 18 
uur tot 19 uur, zonder inschrijven. 
We bewegen op muziek en doen 
spierversterkende oefeningen. 
Deelnemen kost 50 cent.
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RECEPT

BLOEMKOOL-
SOEP

INGREDIËNTEN

• 1 ui
• 1 bloemkool in stukjes
• 1 blokje groentenbouillon
• 1 eetlepel olie  (bv. olijfolie,      
   zonnebloemolie,...)
• Peper

BEREIDINGSWIJZE

1 Snij de ui. Verhit de olie in de pan en laat 
de ui zacht worden in de olie.

2 Was de bloemkool en verdeel de bloem-
kool in stukjes. Voeg de bloemkool bij de 
ajuin.

3 Schenk er 1,5 l water over, voeg 1 groen-
tenbouillonblokje toe. Laat 20 minuten 
zachtjes koken.

4 Mix de soep en bestrooi eventueel met 
gehakte peterselie.

SMAKELIJK!

In maart en april oogsten we 
de eerste bloemkolen. Diëtiste 
Lize vindt inspiratie op de web-
site van ‘Libelle lekker’ voor een 
eenvoudige, lekkere soep met 
deze groente.

Bron: libelle lekker

SMS DIENST
Sinds kort beschikt ons centrum over een systeem om 
patiënten via een sms te verwittigen. Hier kan je lezen in 
welke gevallen je van ons een SMS mag verwachten.

De artsen kunnen je ook via SMS 
verwittigen over normale resultaten 
van een (bloed)onderzoek . Zijn de 
resultaten abnormaal, dan zullen ze 
uiteraard zo snel mogelijk zelf bellen 
en géén SMS sturen.

BELANGRIJK!
• Op een SMS van het wijk- 

gezondheidscentrum kan je niet 
antwoorden. Wil je reageren op 
een boodschap via SMS, dan 
moet je zelf bellen naar het  
onthaal.

• Kan je niet aanwezig zijn op  
je afspraak, verwittig zo snel 
mogelijk. 

• Geef wijzigingen van je 
GSM-nummer zo snel mogelijk 
door aan het onthaal. 

• We sturen géén SMS voor élke 
afspraak of raadpleging bij huis-
arts, kinesist of verpleegkundige.

• Je kan géén afspraken maken 
door SMS’en te sturen of via het 
contactformulier op onze web-
site.  Wij kunnen enkel SMS’jes  
sturen, maar niet ontvangen!

We sturen op tijd een SMS om je te 
herinneren aan 
• Je afspraak bij het onthaal voor  

je inschrijving 
• Je allereerste afspraak bij de  

kinesist (intakegesprek)
• Je afspraak bij podoloog of diëtist
• Een niet te missen  afspraak bij 

de verpleging, bijvoorbeeld een 
afspraak die lang op voorhand werd 
vastgelegd zoals diabetesspreekuur, 
voor toediening van belangrijke  
medicatie, griepvaccin, ...

In de SMS staat de dag, het uur en bij 
wie je een afspraak hebt, gevolgd door 
de vraag om ons op tijd te verwittigen 
als je niet kan komen.
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IN DE KIJKER AFSPRAKEN

• We werken alleen op afspraak.  
Je kan langs komen aan het  
onthaal 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  

afspraak 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.
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VOORSCHRIFT MEDICATIE 

Om een herhaalvoorschrift te krijgen, 
hoef je niet iedere keer een afspraak bij 
de arts te maken.
Vraag voor 12 uur je voorschrift voor 
medicatie aan. Het ligt dan de dag zelf 
vanaf 16 uur klaar aan het onthaal. Bij 
aanvragen na 12 uur, ligt het voorschrift 
de dag nadien vanaf 8 uur klaar. 

ADRESWIJZIGINGEN

Je gaat verhuizen of je bent verhuisd? 
Laat het ons zo snel mogelijk weten!  
Zo kunnen we bekijken of je nog steeds 
in ons inschrijvingsgebied woont. Als  
je niet meer in ons gebied woont,  
verwijzen we je door naar een wijk-
gezondheidscentrum of een andere 
huisarts in de buurt.

HUISBEZOEK
Als het niet mogelijk is om naar 

het wijkgezondheidscentrum 
op consultatie te komen, kan 
je een huisbezoek aanvragen. 

Dit kan telefonisch vanaf 8 uur. 
Vermeld zeker je naam, adres 

en telefoonnummer. Het  
onthaal zal je doorverbinden 

met een arts.
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Door een aantal veranderingen kunnen we op 
dit moment geen correct uurrooster meegeven.

Wil je graag weten wanneer je vaste arts werkt?
Op onze website www.wgcnieuwgent.be kan je 
onder ‘Info voor patiënten’ de laatste versie van 
het uurrooster vinden.

Toch liever een papieren versie? Vraag er gerust 
een aan het onthaal.

UURROOSTER


