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WELKOM
De zomer is in het land en ook in ons 
gezondheidskrantje!  

Ga je op reis? Onze artsen en het onthaal 
geven je alvast enkel reistips mee om 
zorgeloos op vakantie te gaan. Kinesist 
Charlotte legt aan de hand van de nieuwe 
beweegdriehoek het belang van bewegen 
uit. Stefanie, de podologe, vertelt op welke 
zaken je moet letten als je schoenen koopt. 
Veder informeren we je graag over een 
stukje actualiteit, de veranderingen in het 
centrum en nieuws uit de wijk.  Als extra 
verfrissing bezorgt diëtiste Lize je nog een 
zomers receptje om van te likkebaarden. 

Veel leesplezier. 
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GEZONDHEID

4

Reisvaccinatie

Op reis naar / En vacance à / Going on holiday to
Afrika, Azië, Zuid-Amerika?

Mensen op bezoek in hun vaderland hebben het hoogste risico op malaria!
Les personnes en voyage dans leur pays d’origine, ont plus de risque 
d’avoir le paludisme! 
People travelling to their country of origin have the highest risk of malaria!

Maak een afspraak bij je huisarts 
Prenez un rendez-vous chez 
votre médecin

Senegal

2 maanden voor vertrek
2 mois avant le départ
2 months before 
departure

Ik ook!
Moi aussi!
Me too!

Medicamenteuze 
bescherming

Protection 
médicamenteuse

Medical protection

Slapen onder 
muskietennet.
On dort sous 
un filet anti 
moustique.
Sleeping under 
a mosquito net.

Anti-muggen
Spray 
anti-moustique
Mosquito spray
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Maak je vaccinaties in orde / Laissez-vous vacciner
Have yourself vaccinated

Bescherm ook zeker je kinderen, zoals dr Fatou
Protégez vos enfants, comme dr Fatou
Make sure your children are protected, like dr Fatou

Maak een afspraak bij je huisarts 
Prenez un rendez-vous chez 
votre médecin

Make an appointment with your 
family doctor

Neem je vaccinatie-
boekje mee!

Amenez votre carnet de 
vaccination!

Take your vaccination 
record with you!

Om de dosis anti-malaria 
medicijnen te bepalen   

…Pour déterminer la dose 
des médicaments
…To determine the  

dose of  
the medications

Ik neem mijn  
kinderen mee…
J’amène mes enfants…
I bring my children…
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GEZONDHEID
Zorgeloos met vakantie

Ga je op vakantie naar het buitenland, neem dan 
altijd eerst contact op met je ziekenfonds. Zij in-
formeren jou op welke bijstand je kan rekenen en 
voor welke medische  kosten je verzekerd bent in 
het land van je bestemming. 

DIT NEEM JE ALVAST ZEKER MEE OP REIS:

De Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) 

Deze kaart staat op naam en vraag 
je elk jaar opnieuw aan via jouw 
mutualiteit. 
In alle EU-landen, Zwitserland, 
Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, 
Australië en Macedonië neem je altijd 
je Europese Ziekteverzekeringskaart 
(EZVK) mee, ook bij een groepsvakantie 
of schoolreis. 

Mutas kan 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 
gecontacteerd worden voor dringende 
medische bijstand.

Het telefoonnummer van Mutas (+ 32 2 272 09 00)
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ACTUALITEIT
Toegankelijke zorg geBLOCKeerd

In 2016 kondigde Minister voor 
volksgezondheid Maggie De Block 
een aantal besparingsmaatregelen 
voor de wijkgezondheidscentra aan. 
Niet alleen werd er bespaard op 
het budget, ook werd een stop voor 
nieuwe centra afgekondigd. Er werd 
ook een doorlichting uitgevoerd die 
bevestigt dat de wijkgezondheids-
centra een meerwaarde bieden 
hierdoor kunnen er terug nieuwe 
centra opgericht worden sinds 
begin 2018.

Tegelijk maakte in 2017 het 
Intermutualistisch Agentschap 
(IMA)* de resultaten bekend van 

haar studie over het kostenplaatje 
van de verschillende systemen 
van huisartsgeneeskunde. Daaruit 
blijkt dat wijkgezondheidscentra de 
sociale zekerheid evenveel kosten, 
maar dat ze goedkoper zijn voor 
de patiënt en dat we een goede 
kwaliteit van zorg aanbieden. De 
IMA-studie bevestigt ook dat wijk-
gezondheidscentra toegankelijk zijn 
voor patiënten met een kwetsbaar 
profiel. 

* een Belgische instelling die als opdracht 
heeft om de door 7 ziekenfondsen verza-
melde gegevens te analyseren in het kader 
van hun opdrachten en hierover informatie 
verstrekken
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ACTUALITEIT
De nieuwe privacywet,  
ook van toepassing in je 
wijkgezondheidscentrum

Heel wat bedrijven en organisaties 
zoals Facebook, Google, winkel-
ketens…. beschikken over jouw 
persoonlijke gegevens: niet alleen 
je naam, geboortedatum, adres, 
maar ook gevoeliger info zoals welke 
spullen je koopt via je klantenkaart 
of welke website je bezoekt via 
cookies.

De nieuwe Europese privacywetge-
ving wil burgers en hun persoonlijke 
gegevens beter beschermen om 
misbruik van die gevoelige gegevens 
te vermijden. 
Bedrijven, organisaties, allerhande 
instanties mogen vanaf 25 mei 2018 
enkel nog gegevens verzamelen 
als dat nodig is voor hun dienst-
verlening en ze moeten je zeggen 
waarom ze dat doen. Vanaf nu zou je 
moeten weten wie, waarom en hoe 
men gegevens over jou verwerkt. Je 
krijgt als burger veel meer controle 
over wat met je persoonlijke gege-
vens gebeurt.

Voor ons centrum is deze regelgeving 
eigenlijk niet nieuw. In België kennen 
we al een vrij strenge wetgeving om 
vertrouwelijk om te springen met 
persoonlijke gegevens. Ons wijkge-
zondheidscentrum verwerkt dagelijks 
gevoelige gegevens zoals medische 
gegevens om goede zorg te kunnen 
bieden. In ons centrum doet men dat 
met een zo groot mogelijke zorgvul-
digheid en met het grootste respect 
voor de privacy van de patiënten. 
Ons ganse team is immers gebonden 
aan het gedeeld beroepsgeheim 
en wij zijn reeds verplicht om de 
bescherming van persoonlijke  
gegevens te garanderen.

De nieuwe regelgeving breidt nog uit 
met enkele nieuwe rechten. 

Meer gedetailleerde info daarover 
vind je op deze website: https://
www.cm.be/diensten-en-voordelen/
advies-en-informatie/publicaties/
visie/1-juni
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Ben jij reeds patiënt en wens  
je dit gezondheidskrantje niet 

meer te ontvangen,  
gelieve ons dat te melden  

via info@wgcnieuwgent.be  
met vermelding van je naam  

en adres.

WAT BETEKENT DAT VOOR JOU ALS PATIËNT IN ONS WGC?

• Op onze website zal je binnenkort 
ook een duidelijke privacyverkla-
ring vinden voor patiënten die via 
onze website gegevens doorge-
ven aan het centrum vb. via het 
contact- of klachtenformulier

• Op ons scherm in de wachtzaal 
zal je binnenkort ook meer info 
vinden over ons intern beleid 
en hoe je ons kan contacteren 
mocht je vragen of bezwaren 
hebben over het verwerken van je 
gegevens in ons centrum.

• Mochten er, ondanks al onze 
voorzorgsmaatregelen, toch  

persoonlijke gegevens “lekken”, 
dan zijn we verplicht je daarvan 
op de hoogte te brengen.

• Bij inschrijving in ons WGC zal je 
als patiënt begrijpelijk en duide-
lijk geïnformeerd worden over 
waarom wij bepaalde gegevens 
bevragen en zal je expliciet  
toestemming gevraagd worden 
om die noodzakelijke gegevens te 
mogen beheren in het kader van 
kwaliteitsvolle zorg. Daarnaast 
zullen wij duidelijk een akkoord 
vragen om je ons gezondheids-
krantje te mogen sturen.

9
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Misschien hebben jullie al gehoord 
van de (vernieuwde) voedingsdrie-
hoek? Maar wisten jullie ook dat er 
zoiets als een  bewegingsdriehoek  
bestaat? Deze wordt onderverdeeld 
in verschillende kleuren.

De oranje zone staat voor alles wat 
je doet terwijl je ligt of zit. Je gebruikt 
weinig of geen energie. Slapen hoort 
daar niet bij. We brengen gemiddeld 
meer dan acht uur per dag zittend 
door: thuis, op school en op het 
werk. Ook als we onderweg zijn, 
zitten we in de auto of op de trein 
en brengen onze vrije tijd voor de 

computer door, gaan we naar de 
bioscoop of lezen we een boek. Elke 
dag is een uitnodiging om veel en 
lang te zitten. 

Een gezonde dag bestaat uit een 
mix van zitten, staan en bewegen. 
We voelen ons fysiek en mentaal 
beter in ons vel als we lang stilzitten 
beperken én onderbreken, om het 
half uur als het kan.

De groene zones staan voor bewe-
gen. Daarbij geldt: hoe groener de 
zone, hoe intensiever de beweging. 

GEZONDHEID
Belang van beweging
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In de onderste laag van de groene 
zone staan dagelijkse bewegingen 
die weinig inspanning vragen. 
Bijvoorbeeld de trap nemen, stof- 
zuigen, naar school wandelen….  
Deze bewegingen zou je minstens 
elke dag moeten inbouwen in je 
dagdagelijks leven. 

In de iets intensievere zone staan 
bewegingen zoals stevig wandelen, 
tuinieren of fietsen. Dagelijks matig 
intensief bewegen levert je meer 
gezondheidsvoordeel op dan licht 
intensieve bewegingen. Je  ademt 
sneller en je hart slaat harder. Je 
bent nog niet buiten adem en je 
kunt nog gewoon praten. 

De donkergroene zone bevindt zich 
bovenaan in de bewegingsdriehoek. 
Deze zone staat voor intensief 
bewegen: lopen, een partijtje 
basketbal... Als je hoog intensief 
beweegt ga je ook zweten. Wekelijks 
bewegen aan hoge intensiteit heeft 
extra voordelen voor je gezondheid. 
Voldoende bewegen is goed voor 
je gewicht, cholesterol, spieren en 
botten en bloedsuikerspiegel.  
Het verkleint de kans op darm- 
en borst-kanker, osteoporose, 
diabetes type 2, hart- en vaatziekten 

en valincidenten. Daarnaast biedt 
bewegen ook tal van mentale 
voordelen: je hebt meer energie, je 
kunt beter slapen, je kan je beter 
concentreren…

Wil je  meer weten: neem zeker een 
kijkje op www.gezondleven.be
Het Vlaams Instituut Gezond Leven 
vat daar alles mooi samen. Je vindt 
een hele hoop tips terug.

Wil je graag actiever zijn, maar weet 
je niet hoe: neem zeker contact op 
met uw arts/kinesitherapeut.
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Tips bij het kopen van schoenen

• Schoenen koop je best in de 
namiddag, omdat voeten dikker 
kunnen worden in de loop van de 
dag. Zo koop je geen schoenen 
die te strak zitten.

•  Pas altijd beide schoenen in de 
winkel, het is normaal dat de ene 
voet een beetje langer is dan de 
andere. Ga ook altijd rechtstaan 
met de schoenen aan, je voet is 
langer als je staat dan als je zit.

•  Veters (of velcro sluiting) zorgen 
ervoor dat je de schoenen strak 
genoeg kan aanspannen, indien 
een voet te los zit in de schoen is 
er onvoldoende steun. 

VOOR DAMES EN HEREN:

•  Gesloten schoeisel met een 
stevige hiel (contrefort) zijn 
aangewezen. De schoen mag 
enkel plooien ter hoogte van de 
voorvoet, zodat de voet normaal 
kan afrollen tijdens het stappen.

•  De hakhoogte maximaal 2.5 cm. 
Alles wat hoger is, is een grotere 
belasting voor de voorvoet,  
knieën,…. 

•  Zorg dat de hak breed genoeg  
is: hoe breder, hoe stabieler.

•  Zorg dat je tenen voldoende 
ruimte hebben, ook langs de  
zijkant. 

• Let op met stiksels en naden aan 
de binnenkant van de schoen. 
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Jonge kinderen dragen best een schoen die het blote 
voeten lopen zo veel mogelijk nabootst (een soepele 
schoen dus). Dit is het best voor de ontwikkeling van 
de kindervoetjes, zo is er een goede ontwikkeling 
van voetspieren. 

Een stevige schoen is pas nodig wanneer een kind al 
goed kan doorstappen, als er voetklachten zijn ten 
gevolge van het doorzakken van de kindervoetjes 
of bij aangeboren voetafwijkingen. Dan is de stevige 
schoen nodig om klachten zo veel mogelijk te 
beperken.

• De kinderschoen moet de juiste maat 
hebben. De lengte van de voet moet  
altijd bij een rechtstaand kind opgemeten 
worden, met de 2 voetjes naast elkaar. 

• De schoen moet breed genoeg zijn.
• De hiel (contrefort) moet stevig zijn,  

mag niet of bijna niet plooien. 
• De schoen mag enkel plooien aan de 

voorvoet, om een goede afrol toe te laten. 
• Let er ook op dat een schoen niet te 

zwaar is. 
• Je laat je best begeleiden in de winkel. 

VOOR KINDEREN:
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NIEUWS

NIEUWS UIT HET TEAM

Omwille van zwangerschap en 
moederschapsrust is Faith, onze 
logistieke medewerkster, enkele 
maanden thuis. Chadia vervangt 
haar. 

Goed nieuws! Het verpleegteam en 
maatschappelijk werk team breiden 
uit. Vanaf juni verwelkomen onze 
verpleegkundigen Silke in hun mid-
den. Vanaf september verwelkomen 
we een nieuwe maatschappelijk 
werker in ons centrum. 

Vanaf september gaan de consul-
taties van Stefanie, de podologe, 
door op woensdag in plaats van op 
dinsdag. 

Met spijt in het hart nemen we eind 
september afscheid van Dr. Emmily. 
Ze vertrekt naar het buitenland voor 
een nieuw avontuur. 

Op 1 oktober 2018 verwelkomen wij 
Elke Ramon als nieuwe huisarts in 
opleiding. Dr. Liesbeth wordt haar 
praktijkopleider. Sommige patiënten 
hebben al kunnen kennis maken met 
haar tijdens haar stage in de lente 
van 2018. Zij heeft uitgebreid kun-
nen kennis maken met onze werking 
en is heel enthousiast om te kunnen 
starten bij ons. 
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BUURTFEEST

Tratditiegetrouw serveerde het wijkgezondheidscentrum 
lekker verfrissende mocktails op het buurtfeest. Een 
mocktail is een alcoholvrije cocktail. Verassend lekker en 
een pak gezonder. Benieuwd naar onze receptjes? Vraag 
er naar bij het onthaal. 

SPORTMOBIEL EN SPEELSE WIJK 

De Sportmobiel trekt ook dit 
jaar naar Nieuw Gent met 1 doel: 
Gentenaars in beweging krijgen! 
Op woensdag 4 en 11 juli en 1, 8, 22 
en 29 augustus zet de sportmobiel 
het Rerum-Novarumplein de ganse 
namiddag op zijn kop met allerhande 
sporten (viking kubb, dans, voetbal, 
klimmen, slacklines, basketbal… ). 
Nieuw dit jaar is dat we tussen 15.30 
en 16 uur een sport stapsgewijs 
gaan aanleren via een initiatie. De 
buurtsportwerkers van vzw Jong 
ontvangen graag jong en oud! 
Kinderen jonger dan 10 jaar moeten 
vergezeld zijn van een volwassene, 
die uiteraard mag meesporten. Alle 
sporters worden beloond met een 
sportieve verrassing.

De Speelse Wijken zijn er voor  
kinderen van 6 tot 12 jaar. Van 
maandag 2 tot en met donderdag 
12 juli wordt de Kikvorsstraat zo’n 
Speelse Wijk. Elke namiddag staat 
een team enthousiaste animatoren 
klaar om leuke spelletjes te spelen, 
te knutselen of te ravotten op een 
speelplein. Benieuwd wat er nog 
allemaal staat te gebeuren? Kom 
dan zeker eens langs.  
Opgelet: Woensdag 11 juli is er geen 
Speelse Wijk. 
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RECEPT

AARDBEI
FRAMBOOS

YOGHURTIJSJES

INGREDIËNTEN

• 350 gr Griekse yoghurt 
• 1 el honing
• 100 gr verse  

aardbeien
• 50 gr verse  

frambozen
• ijslolly vormpjes  

of kleine bekertjes  
en stokjes 

BEREIDINGSWIJZE

1 Doe de yoghurt in een mengkom 
en voeg hier de honing aan toe. 
Roer dit goed door. Proef of het 
mengsel zoet genoeg is voor jou. 

2 Verwijder de kroontjes van de 
aardbeien en snij de aardbeien 
in stukjes. Doe de aardbeien en 
frambozen in een apart potje. 
Plet het fruit met een vork door 
elkaar.  Het is niet erg als je nog 
stukjes hebt.

3 Voeg het fruit bij de yoghurt en 
roer dit een keer heen en weer.

4 Schep de yoghurt in de vorm-
pjes/bekertjes en zet deze voor 
4u in de diepvriezer. Gebruik je 
een bekertje: haal deze dan na 

Bron: https://simoneskitchen.nl 

aardbei-framboos-yoghurt-ijsjes/ 

een uur uit de vriezer en steek de 
stokjes in het midden. Die zullen 
nu netjes rechtop blijven staan. 
Zet weer terug in de diepvriezer 
voor 3 uur.

5 Om de ijsjes uit hun vormpjes te 
halen doop je ze een paar secon-
den in een bakje met warm water 
en draai je aan het stokje tot ze 
loskomen. Trek er voorzichtig uit.

TIP
Haal de ijsjes even uit de 
diepvriezer voor je ze wilt 
eten. Als de ijsjes te hard 

zijn, komt de lekkere smaak 
minder goed naar voor. 

Geduld is een mooie deugd
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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 doorgeschakeld 
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 
administratieve 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 
rechtstreeks 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 
terugbetalingstarief.

wgcng112_krantje_sept2018.indd   17 2/07/18   16:34



18

VERLOF

JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

DR. BRUNO 2/07 - 6/07

30/07 - 31/07

1/08 - 17/08

DR. KELLY 16/07 - 31/07 1/08 - 17/08 3/09

DR. 
LIESBETH

10/07 - 13/07

30/07 - 31/07

1/08

16/08 - 31/08

DR. ELLEN 25/06 

- 29/06

2/07

DR. LOWIE 15/06 - 18/06 2/07 - 6/07

DR. LUKAS 25/06 

- 29/06

DR. 
CHARLOTTE

11/06 - 25/06

DR. EMMILY 23/07 

- 24/07

wgcng112_krantje_sept2018.indd   18 2/07/18   16:34



1919

UURROOSTER
Wil je de meest recente versie van het 
uurrooster van de artsen?  
Wil je graag weten wanneer je vaste arts 
werkt?

Kijk op onze website www.wgcnieuwgent.
be onder ‘Info voor patiënten’ voor de 
uurregeling van de artsen.

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