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Alle laatste weetjes 
op een rijtje.

UITNODIGING
Kom ons nieuwe  
gebouw ontdekken!

RECEPT
Lekkere en gezonde  
granola!

MAAND VAN  
DE TAND
Naar goeie gewoonte 
is maart ‘Maand van 
de tand’ in Gent.

COLOFON

Dit is een halfjaarlijks 

contactblad van het 

Wijkgezondheids- 

centrum Nieuw Gent.  

Jaargang 2016 — nummer 1

V.U.: Ilse Deserrano

Samenstellers:  

Lize Vanhaverbeke, Leen 

Roobaert, Fien Verschelde,

Ilse Deserrano

Foto’s: Wijkgezondheids-

centrum

Opmaak: MadebyHanna

Druk: Nevelland

DISCIPLINE IN DE 
KIJKER — KINE
We verwelkomen 
twee kinesisten.

ROOKSTOP
Gratis sessie over 
stoppen met roken.

NIEUW  
PERSONEEL
We worden wat groter 
en dat betekent ook 
nieuwe mensen.
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WELKOM

2016 heeft voor het wijkgezondheidscen-
trum en zijn patiënten heel wat in petto.
2016 betekent een nieuw gebouw op 
maat van de patiënt, voor uitstekende 
zorgen.
2016 betekent een groot openingsfeest 
voor dat nieuwe gebouw, daar lees je  
verder alles over.
2016 betekent heel wat nieuw personeel 
om te werken in dat nieuwe gebouw. 
Maak verderop kennis.

Ook in 2016 informeren we jullie graag 
verder over gezondheid. Mensen die 
willen stoppen met roken of vragen 
hebben over tandartsbezoek vinden 
verderop informatie. We geven graag 
nog een lekker recept mee, de afspraken 
over onze werking en de uurrooster van 
de artsen.

Veel leesplezier en alvast tot 19 maart!

WELKOM
2016 heeft heel wat 
in petto!

VERHUIS
Na een maanden- 
lange voorbereiding 
was het zover!

4 63

poets 2 keer per 
dag je tanden!

doe zoals 

gezond
e

stad

419_TANDHYGIEN_POSTERS.indd   1 13/12/12   10:40

AFSPRAKEN
… voor een goede 
gang van zaken.
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NA EEN MAANDENLANGE (JARENLANGE) VOORBEREIDING, 
WAS HET EINDELIJK ZOVER:

ZO ZIET HET NIEUWE WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM  
ER VANBINNEN UIT:

WE VERHUISDEN OP  
9 EN 10 JANUARI VAN HET  

WELZIJNSBUREAU NAAR ONS 
EIGEN NIEUWE GEBOUW

WE HETEN VANAF NU 
WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM 

NIEUW GENT EN NEMEN  
AFSCHEID VAN DE NAAM  

UNIVERSITAIR GEZONDHEIDS-
CENTRUM NIEUW GENT. 

DE BANDEN MET DE UNIVERSITEIT VAN 

GENT BLIJVEN WEL BEHOUDEN.

ER WAREN 33 HELPENDE  
HANDEN IN 2 DAGEN OM DIT  

GEREGELD TE KRIJGEN 

OOK ONLINE HEBBEN  
WE EEN NIEUW ADRES,  

MET EEN NIEUWE WEBSITE: 
WWW.WGCNIEUWGENT.BE 

3758 PATIËNTEN ZIJN 
VANAF NU WELKOM IN 

ONS NIEUWE GEBOUW – 
RERUM NOVARUMPLEIN 182

ER WAREN 16 KINDEREN 
DIE MET HUN OUDERS 
MEEKWAMEN EN DIE 

SPEELDEN MET HET LEUKE 
SPEELGOED VAN SPEEL-

O-THEEK SNUFFEL

ER WAS 1 
VRACHTWAGEN 

MET 3  
VERHUIZERS

33

3.758

WWW. 
WGCNIEUWGENT.

BE

  onthaal
  toilet
  tuin

1  inkom
2  wachtzaal en kinderhoek
3  lift
4  afvallokaaltje
5 — 10  consultatie arts
11  verpleging
12  badkamer
13  behandelkamer
14  verpleging
15  labo
16  koffieruimte
17 — 21  administratie
22  ruimte voor tandarts
23  diëtist
24  maatschappelijk werker
25 — 27  kinésist
28  sport & kiné
29  technische ruimte
30  archief
31  vergaderruimte
32  eetzaal

54



DISCIPLINE         IN DE KIJKER

kiné
6

Vanaf 1 maart hebben we 2 kinesi- 
therapeuten die patiënten van het 
wijkgezondheidscentrum kunnen  
behandelen. Pieter werkt voltijds en 
Veerle werkt halftijds in het centrum.

Zij werken enkel op voorschrift van 
de huisarts of specialist.
De agenda wordt de komende weken 
vast gelegd. Zij zijn zich nu volop 
aan het inwerken en alles aan het 
klaarstomen om de eerste patiënten 
te behandelen.

HEB JE AL EEN  
KINESITHERAPEUT?
Ben je al in behandeling? Bespreek 
met je huisarts wat je kan doen.

HEB JE VAN DE ARTS OF SPE-
CIALIST EEN VOORSCHRIFT 
VOOR KINESITHERAPIE  
GEKREGEN?

Maak een afspraak bij onze kinesist 
via het onthaal of vraag het aan je 
arts.

FORFAIT
Behandeling bij de kinesist valt on-
der het forfait. Dat wil zeggen dat wij 
via de mutualiteit een bedrag krijgen 
om kinesitherapeutische zorgen 
te voorzien voor onze patiënten. 
Patiënten moeten geen consultatie 
betalen bij onze kinesisten.

Ben je in behandeling bij een  
kinesist of ga je bij een specialist? 
Vermeld ALTIJD dat je ingeschreven 
bent in het wijkgezondheidscen-
trum.

SPECIALISMEN
Als er een zeer specifieke behande-
ling wordt voorgeschreven, die niet 
kan gegeven worden door onze ki-
nesisten, dan verwijst onze kinesist 
je door. 
In elk geval moet je dit eerst bespre-
ken met je arts of de kinesist.

HUISBEZOEK
Wanneer je niet naar het centrum 
kan komen, dan doen de kinesisten 
ook huisbezoeken.



NIET OP AFSPRAAKROOKSTOP

Wil je graag stoppen met roken? Weet je niet goed hoe, 
wanneer of wat je kan helpen? 

Help ons om de agenda zo goed mogelijk in te vullen.
Elk jaar zijn er heel wat patiënten die een afspraak 
missen. We willen dit graag vermijden.

ROOKSTOPINFORMATIE?
Gratis sessie over stoppen met roken. 
Anita Van Loo, zij is psychologe en 
tabakologe, geeft uitleg over de ver-
schillende manieren om te stoppen. 

• Wat doet roken eigenlijk met 
je lichaam en waarom is het zo 
moeilijk om te stoppen?

• Welke soorten begeleiding zijn er, 
hoeveel kost dit, wat krijg je terug 
betaald?

• Welke dag kies je het best om te 
stoppen, of stop je beter niet in 
een keer?

Er is ruimte voor al je vragen rond 
roken en stoppen.

VOOR WIE?
Voor iedereen die rookt en er aan 
denkt om (ooit) te stoppen.

WAAR?
In het zijlokaaltje van de zaal  
van het buurtwerk: Den Boot — 
Rerum Novarumplein 180c.

98

Kan je onver-
wachts niet op je 
afspraak komen?

Help ons dit te  
beperken, zo kun-
nen we op een dag 

zo veel mogelijk 
mensen helpen.

BEDANKT

Ben je niet thuis 
als de arts of  
verpleging zal 
langs komen?

Verwittig dan zo 
snel mogelijk het 

onthaal.  
Als het kan, de dag 

op voorhand. 

IN 2015 WAREN  
646 PATIËNTEN NIET 

OP AFSPRAAK

DAT WIL ZEGGEN 
201 UREN EN  
15 MINUTEN

DAT ZORGT SAMEN 
VOOR 805 GEMISTE 

CONSULTATIES

DAT ZIJN  
12.075 MINUTEN 

646

>201 UUR

12.075805

WANNEER?
Elke laatste dinsdag van de maand.
De ene maand van 10u tot 11u, de 
volgende maand van 19u tot 20u.
23 februari om 10u
29 maart om 19u



uitnodiging

welkom op 19 maart van 14u tot 
17u voor een ontdekkingstocht  
in ons nieuwe gebouw 
Rerum Novarumplein 182  
9000 Gent

doorlopend: gezondheidsweetjes, koffie met 
lekkers, karikaturen, ...

met om 15u feestelijk openingsmoment en  
inhuldiging van het ex-voto kunstproject van  
Ambrosia’s tafel en wijkbewoners



MAAND MAART? MAAND VAN DE TAND!

Naar goeie gewoonte is maart opnieuw ‘Maand van de 
tand’ in Gent. Verschillende organisaties zetten gezonde 
monden en tandartsbezoek in de kijker.

GEZONDE MOND — 
HOE DOE JE DAT?

• Poets 2 keer per dag je tanden. 
Het beste na het ontbijt en voor 
het slapen gaan.

• Een beetje tandpasta gebruiken is 
voldoende, een bolletje zo groot 
als een erwt.

• Beperk zoete en zure drankjes en 
ongezonde tussendoortjes.

• Ga jaarlijks bij de tandarts langs.

EEN TANDARTS?
Heb je nog geen tandarts in de 
buurt? Zoek er een via www.gent- 
gezondestad.be.
Is de tandarts geconventioneerd?
De tandarts houdt zich aan de offi-
ciële tarieven. Hij of zij rekent geen 
supplementen aan. 
Je kan dit opzoeken op de site van 
je ziekenfonds of op de site van het 
RIZIV (via de webtoepassing een 
zorgverlener zoeken).
Sommige niet geconventioneerde 
tandartsen rekenen ook geen 
supplementen aan, je kan het altijd 
navragen bij de tandarts.

In ons nieuwe gebouw is 
er ruimte voorzien voor 

een tandarts. De plannen 
daarvoor zijn nog niet 
concreet en het is dus 
nog even afwachten.

NIEUWE REGEL 
TANDARTSBEZOEK —  
HET MONDZORGTRAJECT 

Ben je 18 jaar? Ga je niet jaarlijks 
op controle bij de tandarts? Dan 
krijg je sinds februari minder terug 
betaald van het ziekenfonds voor 
‘technische prestaties’. Dat is onder 
andere het vullen van gaatjes of het 
trekken van een tand. De regeling is 
niet van toepassing voor consultatie, 
preventie en orthodontie, daar blijft 
de terugbetaling hetzelfde.
Voor wie verhoogde tegemoet- 
koming heeft start deze regeling  
pas op 1 december 2016.

NAAR DE TANDARTS  
MET KINDEREN
Het ziekenfonds betaalt mond- 
onderzoek, tandsteen verwijderen, 
tanden vullen of herstellen, tand-
zenuwen behandelen en tanden 
trekken volledig terug voor uw  
kinderen. Beugels en andere zorg 
voor orthodontie wordt maar  
gedeeltelijk terug betaald.
Volledig terug betaald wil niet 
zeggen dat die zorg volledig gratis 
is. Als de tandarts niet geconventio-
neerd is, dan betaal je het mogelijke 
supplement zelf.

MOET JE DE TANDARTS  
ALTIJD BETALEN?

Meestal betaal je eerst de tandarts 
en stuur je het ‘groene briefje’ naar 
het ziekenfonds. 
Sommige tandartsen maken gebruik 
van de derdebetalersregeling.  
In dat geval regelt de tandarts de 
betalingen rechtstreeks met het 
ziekenfonds en hoef je zelf niets of 
alleen het remgeld (het persoonlijk 
aandeel dat je niet terug krijgt van 
het ziekenfonds) aan de tandarts  
te betalen. 
De tandarts kan in veel gevallen  
geen derdebetalersregeling 
toestaan, omdat dit voor veel 
verstrekkingen verboden is (onder 
andere voor vullingen, radiografie 
of wortelkanaalbehandelingen voor 
+18-jarigen). Vraag dit altijd na bij je 
tandarts!

poets 2 keer per 
dag je tanden!

doe zoals 

gezond
e

stad
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NIEUW PERSONEEL

We worden wat groter en dat  
betekent ook nieuwe mensen.
We verwelkomen Ebru, Michaël  
en Prianca. Zij zullen ons nieuwe ge-
bouw proper houden en alle klusjes 
op zich nemen.

We nemen afscheid van verpleeg-
kundige Chantal. Bedankt voor 
je goeie zorgen en je inzet in het 
centrum.  
Bij de verpleging zien we daarom 
een nieuw gezicht: hallo Juanita!

Binnenkort kan je ook terecht voor 
kine therapeutische zorgen in ons 
centrum. Daar las je hiervoor al meer 
over. Welkom aan Pieter en Veerle, 
onze kinesisten.

We namen in 2015 ook afscheid 
van diëtiste Leen. Bedankt Leen! 
Lize is onze nieuwe diëtiste.

Dokter Laure-Ann studeerde onder-
tussen af als arts en bleef nog wat 
langer bij ons om dokter Kelly te 
vervangen. Ook voor dokter Naima is 
de eindmeet in zicht. Bedankt Laure- 
Ann en Naima en veel succes in jullie 
verdere loopbaan. We verwelkomen 
een nieuwe HAIO (huisarts in oplei-
ding) Amaryl.



NIEUWS

NIEUWE WEBSITE ZANZU.BE 
— Mijn lichaam in woord en 
beeld

Wil je graag meer informatie over 
het lichaam, gezinsplanning, infec-
ties, seksualiteit, relaties en seksuele 
rechten? ZANZU.BE is een website 
in 13 talen, je kan teksten laten voor-
lezen in je eigen taal en woorden 
opzoeken in het woordenboek. Er 
zijn veel tekeningen, die alles nog 
duidelijker maken. 

BETROUWBARE MEDISCHE 
INFORMATIE

Wil je graag een betrouwbare inter-
netbron raadplegen met vragen over 
gezondheid? Surf naar www.ge-
zondheidenwetenschap.be. Je kan er 
onder andere informatie rond allerlei 
aandoeningen opzoeken of je krijgt 
er meer achtergrondinformatie rond 
gezondheidsartikels in de media.

SAVE THE DATE

Het jaarlijkse buurtfeest in Nieuw 
Gent vindt dit jaar plaats op vrijdag 
20, zaterdag 21 en zondag 22 mei. 
Met op zaterdag opnieuw grote  
rommelmarkt en tal van lekkernijen.

WIJK-IN-ZICHT

Het wijkgezondheidscentrum werkt 
ook in het nieuwe gebouw verder 
aan de studie Wijk-In-Zicht. Met dit 
wetenschappelijk onderzoeksproject 
willen we verder zicht krijgen op de 
gezondheidsnoden van de bewoners 
in de wijk Nieuw Gent – Steenakker. 
We verzamelen allerlei cijfergege-
vens, deden interviews met pati-
enten en wijkpartners. Momenteel 
zijn 2 studentes interviews aan het 
doen met wijkbewoners die geen 
patiënt zijn in het centrum. Al deze 
gegevens worden verwerkt en zo 
hopen we ons aanbod nog beter af 
te stemmen op wat leeft in de wijk.

FIETSLES 
De fietslessen voor volwassenen in 
Nieuw Gent, in samenwerking met 
de Sportdienst van de Stad Gent, 
gaan dit jaar door in het najaar. Ben 
je geïnteresseerd? Geef je naam 
door aan het onthaal en dan contac-
teren wij je in de loop van de zomer 
met meer informatie.
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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.

HOMEMADE  
GRANOLA

INGREDIËNTEN

• 250 g havermout
• 200 g ongezouten notenmengeling
• 50 g pitten (zonnebloem,  

pompoen en of pijnboompitten)
• 20 g kokospoeder
• 2 eetlepels ahornsiroop
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 theelepel kaneel

• 30 g rozijnen
• 20 g gedroogde  

abrikozen

BEREIDINGSWIJZE

1 Verwarm de oven op 
160°C.

2 Hak de noten grof.
3 Meng de noten met alle  

ingrediënten behalve de rozijnen 
en de abrikozen. 

4 Doe dit mengsel in een oven-
schaal en bak 35 minuten in de 
voorverwarmde oven tot het 
goudbruin ziet. Roer ongeveer  
om 7 min. om.

5  Haal uit de oven en 
voeg de rozijnen en de 

abrikozen toe.
6  Laat afkoelen en bewaar in een 
gesloten bewaardoos. 

TIP

Serveer als ontbijt met ongezoete, 
magere yoghurt en rood fruit  
(vers of diepvries).

SMAKELIJK!
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MAANDAG VOORMIDDAG Dr. Bruno • Dr. Veerle • 
Dr. Naima • Dr. Joachim (even weken)

NAMIDDAG Dr. Liesbeth • Dr. Ellen (even) •  
Dr. Laure-Ann • Dr. Naima •  
Dr. Bruno (oneven) • Dr. Fatou Touré

AVOND Dr. Liesbeth • Dr. Ellen • Dr. Laure-Ann

DINSDAG VOORMIDDAG Dr. Naima • Dr. Laure-Ann • Dr. Joachim

NAMIDDAG Dr. Bruno • Dr. Veerle • Dr. Ellen • 
Dr. Liesbeth • Dr. Joachim 

AVOND Dr. Bruno • Dr. Ellen

WOENSDAG VOORMIDDAG Dr. Liesbeth • Dr. Naima • Dr. Fatou Touré

NAMIDDAG Dr. Ellen • Dr. Laure-Ann • Dr. Fatou Touré

AVOND Dr. Laure-Ann • Dr. Joachim • Dr. Ellen 

DONDERDAG VOORMIDDAG Dr. Bruno (oneven weken) • Dr. Laure-Ann • 
Dr. Joachim • Dr. Fatou Touré

NAMIDDAG Dr. Bruno (even weken) • Dr. Liesbeth (even weken) 

Dr. Fatou Touré • Dr. Naima 

AVOND Dr. Bruno (even) • Dr. Veerle • Dr. Naima • 
Dr. Ellen (oneven weken)

VRIJDAG VOORMIDDAG Dr. Bruno • Dr. Laure-Ann • Dr. Naima •
Dr. Veerle 

NAMIDDAG Dr. Liesbeth • Dr. Laure-Ann • Dr. Joachim • 
Dr. Naima • Dr. Fatou Touré

AVOND Dr. Liesbeth • Dr. Ellen

UURROOSTER


