
 

 

We zijn bijzonder trots u deze rijk gevulde nieuwbrief te kunnen 
aanbieden.  
U leest er over het reilen en zeilen in het centrum, u krijgt infor-
matie over gezondheid en welzijn, en u wordt uitgenodigd op 
één van onze activiteiten in de buurt. 
 
Veel leesplezier en misschien tot in de buurt. 

Wist u dat... 

er op 5 juni een  

langste tafel georganiseerd 

wordt op Sint-Pieters? 

Lees hierover meer op  
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we onze laatste zomer in-

zetten in ons gebouw in 

de Blankenbergsesteen-

weg? De verhuis laat nu 

écht niet meer  lang op 

zich wachten… Lees meer 

over de stand van  

zaken op pagina 3. 
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de Diabetes Liga? Een 

woordje uitleg vindt u terug 
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Dokter Hanne Lavens 
komt in onze praktijk  
werken tot en met maart 
2020 als ondersteuning 
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Nieuwsbrief Lente 

Mei 2019 

We nemen afscheid van 
onze verpleegkundige  
Nicole die sinds de opstart 
van ons WGC actief was.  
Ze trekt naar Australië met 
haar gezin. Bedankt voor 
je inzet en veel succes, 
Nicole! 

Vanaf juni verwelkomen we 

onze nieuwe verpleegkundige, 

Nicky. Zij wordt een vast lid 

van ons team. 

Vanaf juli 2019 biedt het wijkge-
zondheidscentrum geen medi-
sche pedicure meer aan. Deze 
beslissing neemt de Raad van 
Bestuur omwille van organisa-
torische redenen. Hierdoor zal 
Lut de medische pedicure niet 
meer verstrekken in het WGC. 
Voor de zorgen die Lut aan huis 
aanbiedt, blijven we graag naar 
haar doorverwijzen. 
We bedanken Lut voor de vele 
jaren van trouwe inzet voor de 
voetverzorging van veel van onze 
patiënten. 
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Nieuwe telefoonregeling 

Tot nu toe is er dagelijks een telefoonmoment van 13u 
tot 14u. U kreeg tot voor kort rechtstreeks een arts aan 
de lijn. Sinds 1 maart  
proberen wij een nieuwe telefoonregeling uit.  
Een verpleegkundige of een onthaalmedewerker  
beantwoordt uw oproep en helpt u verder indien  
mogelijk. Indien u de arts nodig hebt, wordt u door-
verbonden. 
Om de consultaties zo vlot mogelijk te laten verlopen, 
vragen we om zo veel mogelijk  tijdens het telefoonuur 
te bellen wanneer u een arts wenst te spreken. Niemand 
wordt graag gestoord tijdens zijn/haar consultatie.  

U kunt uw vraag steeds stellen aan de  
onthaalmedewerker, zij kan u in vele gevallen verder 
helpen. Enkel wanneer u een zeer dringende vraag 
hebt, kunt u doorverbonden worden met een arts. 

Door deze nieuwe regeling… 
 
Wordt de tijd tijdens een consultatie optimaal benut; 
 
verwachten we minder wachttijd in de wachtzaal doordat de 
consultaties vlotter verlopen; 
 
dient u minder lang te wachten voor u geholpen wordt tijdens 
het telefoonuur. 

Onze secretariaatsmedewerkers en verpleegkundigen krijgen steeds vaker de vraag om 
voorschriften klaar te leggen zonder een consultatie. Onze artsen doen dit liever niet. We 
vinden het belangrijk dat het gebruik van medicatie goed opgevolgd wordt. 
Wat houdt dit in? We willen samen met u kijken of er bijwerkingen zijn, of medicatie nog  
nodig is, of de medicatie voldoende is… Dit vraagt tijd en gebeurt het best tijdens een  
consultatie, in samenspraak met u. 
 

De arts zal samen met u bekijken na hoeveel tijd een nieuwe controle nodig is en hoeveel 
voorschriften er nodig zijn om die periode te overbruggen. (Zo vraagt de arts bijvoorbeeld 
voor een anticonceptiepil een jaarlijkse opvolging.) Indien u dit wilt, kunt u deze afspraak 
meteen vastleggen aan het onthaal. 
Hou ook zelf goed in de gaten hoeveel medicatie u nog hebt liggen, zodat u tijdig kunt  
bellen voor een afspraak. 
Indien u toch een voorschrift bent vergeten te vragen, bel dan bij voorkeur tijdens het  
telefoonuur, elke werkdag van 13u tot 14u, dan kunt u de arts aan de lijn krijgen. 

Voorschriften? Enkel via een consultatie 
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Artsen, maar vooral verpleegkundigen staan weleens voor een gesloten deur tijdens de  
huisbezoekenronde. U begrijpt dat dit niet fijn is. 

We willen vragen om altijd te verwittigen indien u niet thuis bent voor een gepland huisbezoek. 
Dat kan telefonisch via het onthaal of in het weekend op het gsm-nummer van de verpleging 
(dit nummer krijgt u als patiënt wanneer u ook in het weekend de verpleegkundigen op bezoek 
krijgt). 

Zo hoeft de arts/verpleegkundige geen onnodige verplaatsing te maken. Er wordt niemand  
onnodig ongerust gemaakt, bijvoorbeeld contactpersonen die we verwittigen. 
En we hoeven niet onnodig de hulpdiensten op te bellen.  

Als zorgverlener hebben we een grote verantwoordelijkheid; zeker bij mensen met een hoog 
risico, kunnen we niet zomaar vertrekken wanneer we geen gehoor krijgen. 

We ontvangen graag het telefoonnummer van een contactpersoon (dichte familie en/of buren). 

De verbouwingen van onze nieuwe stek 

Niet thuis bij een gepland huisbezoek 

De verbouwing van het WGC in de St-Pietersnoordstraat 
is volop aan de gang. 
Aan de buitenkant is dit merkbaar door de nieuwe ramen 
en de betegeling van de gevel. 
Binnenin zijn de nutsleidingen geplaatst, de chape gego-
ten, en worden de tussenmuren geplaatst…  
We kunnen ons stilaan voorstellen hoe we jullie in de 
toekomst zullen ontvangen in het nieuwe centrum. 
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WGC De Bruggen is lid van de Diabetes Liga 

Als wijkgezondheidscentrum vinden we het belangrijk om onze patiënten te informeren over 
het bestaan van patiëntenverenigingen. We willen hier een actieve rol in opnemen door    
informatie uit deze verenigingen door te geven en toegankelijk te maken voor u. 
Daarom kiezen we ervoor om ons lid te maken van enkele patiëntenverenigingen en deze 
aan u voor te stellen.  
 
Sinds kort zijn we lid van de Diabetes Liga. 
 
De Diabetes Liga is een onafhankelijke vereniging. De naam bouwt op meer dan 70 jaar  
ervaring in de wereld van diabetes. De vereniging streeft naar de beste zorg en omkadering 
voor idereen die met de ziekte geconfronteerd wordt. 
 
 
De Diabetes Liga zet zich in op 4 actiedomeinen 
 
 Onafhankelijke en betrouwbare informatie bieden over diabetes. Dit zowel voor leden, 
 mensen met diabetes en hun omgeving maar ook aan professionelen en het brede 
 publiek. 
 
 Belangen behartigen van mensen met diabetes. De liga wil er mee voor zorgen dat 
 mensen met diabetes een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden met zo weinig 
 mogelijk hinderpalen op medisch en sociaal vlak. 
 
 De diabetes liga vormt een netwerk van mensen met diabetes én zorgverleners en 
 vrijwilligers. Ze willen lokaal sterk aanwezig zijn. 
 
 De liga ondersteunt en ontwikkelt verschillende preventie-initiatieven om diabetes  
 type 2 te voorkomen 
  

Een van de vele manieren waarop 
de liga informatie wil geven over dia-
betes is via de Diabetes Infolijn. Dit 
is een gratis nummer dat iedereen 
kan opbellen om een vraag te stel-
len over diabetes. Ook als u geen lid 
bent. 

Wat kunt u verwachten in ons centrum? Het tijdschrift Diabetes Info zal als inkijkekexemplaar 
terug te vinden zijn in de wachtzaal. U kunt het bij ons ter plekke lezen. Ook zullen we meer 
info rond activiteiten in de buurt mee bekend maken. Dit varieert van (sportieve) evenemen-
ten tot info-avonden georganiseerd door de Diabetes Liga. 
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In de kijker: onze coördinator Filip 

 
Kan je jezelf eens voorstellen? 
 
Ik ben Filip, 49 jaar en ik woon in Sint-Andries met mijn 
gezin met drie kinderen. Ik ben graag in de buitenlucht en 
spendeer mijn vrije tijd dan ook graag aan wandelen en 
fietsen. Ik ben lid van de lokale fietsclub Vitesse Brugge. 
Wekelijks fietsen we op zondagvoormiddag en woensdag-
avond. 
Ik ben van opleiding psycholoog en ik ken de praktijk al 
langer, omdat ik vroeger werkzaam was in de huisartsen-
praktijk De Brug als psycholoog.  
 
Wat is je functie in het WGC? 
 
Ik werk nu als coördinator in het WGC.  Mijn job houdt in 
dat ik verantwoordelijk ben voor de algemene werking van 
het wijkgezondheidscentrum. Dit in overleg met het team. 
Concreet gaat dit over de organisatie, de financiële zaken 
en het personeelsbeleid. Ik vertegenwoordig ook het cen-
trum in externe overleggen. De voorbije maanden neemt 
de verbouwing veel tijd in beslag; gelukkig heb ik hierbij 
ook de technische deskundigheid van dokter Niek!  
Eigenlijk wil ik ervoor zorgen dat alle medewerkers hun 
job goed kunnen uitvoeren en jullie als patiënten dan ook 
zo goed mogelijk geholpen worden.  
 
 
Waarom heb je ervoor gekozen hier te werken?  
 
Ik heb hiervoor gekozen omdat ik iets anders wou doen in 
mijn carrière, iets met veel afwisseling en uitdaging. Het 
uitdagende aspect in deze job vind ik in het feit dat we 
met het wijkgezondheidscentrum een nieuw project opge-
start hebben. Een andere reden dat ik koos voor deze job 
is omdat ik vertrouwd was met de artsen en de werking 
hier.  
 
 
Waarvoor kan men bij jou terecht? 
 
Misschien hebt u me al eens gezien in de gang of in de 
wachtzaal, met mijn 2 meter lengte val ik meestal wel 
op… Eigenlijk heb ik geen direct contact met patiënten. 
Vragen of opmerkingen kunnen altijd doorgegeven wor-
den aan het secretariaat en komen op die manier bij mij 
terecht. 

We willen u graag kort enkele van onze medewerkers voor-
stellen. Op deze bladzijde laten we u kennismaken met onze 
coördinator, Filip... 
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Nieuws: het gezondheidskompas 

Sinds januari staat het gezondheidskompas op het internet. Het is een 
programma dat bestaat uit een online vragenlijst over uw levensstijl. Er 
worden verschillende aspecten in kaart gebracht: gewicht, buikomtrek, 
alcoholgebruik, familiale ziektes, beweging …  
 
Het gezondheidskompas wil helpen om inzicht te krijgen in gezondheids-
risico’s en advies geven om de eigen gezondheid te bevorderen. 
 
Na het invullen van de vragenlijst worden er een aantal adviezen  
geformuleerd en ontvangt u een eigen unieke code. Eén van de adviezen 
kan zijn om contact op te nemen met de huisarts. U kiest zelf of u de  
resultaten wilt delen met uw arts; in dat geval neemt u de code mee zodat 
de arts de resultaten kan inkijken.  
 
Het gezondheidskompas gaat voor alle personen vanaf de leeftijd van 45 
jaar na of er een verhoogd risico is op diabetes type 2. Vroegtijdige pre-
ventie bij een hoog risico is voor diabetes type 2 zeer belangrijk. Informa-
tie die bijdraagt tot een vroegtijdige inschatting van het risico kan helpen 
om de ziekte zoveel mogelijk te voorkomen. 
 

Het gezondheidskompas is een website van de Vlaamse overheid. 

www.gezondheidskompas.be  

 

www.gezondheidskompas.be  
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Onze diëtiste, Hannelore 

Het bevorderen van uw gezondheid is iets waar wij als wijk-
gezondheidscentrum maximaal willen op inzetten. We willen 
u ondersteunen om een gezonde levensstijl te ontwikkelen. 
Voeding is een belangrijk onderdeel hiervan. Zoals blijkt uit 
het gezondheidskompas wordt uw gewicht en uw buikomtrek 
als belangrijke meetinstrumenten gebruikt om na te gaan  
welke mogelijke gezondheidsrisico’s er zijn bij uw levensstijl. 
Het gewicht en de buikomtrek bepalen onder andere mee wat 
het risico is om het metabool syndroom te ontwikkelen. Daar-
over leest u meer verder in de nieuwsbrief. Onze experte in 
huis rond gezonde voeding is onze diëtiste, Hannelore. We 
stellen haar graag aan u voor! 

Kan je jezelf even voorstellen? 
 
Ik ben Hannelore Vanlee, 25 jaar en sinds januari 2019 diëtiste in WGC de Bruggen.  
Mijn hobby’s zijn koken, yoga, zwemmen en reizen. 
 
Waarom heb je ervoor gekozen om hier te werken? 
 
Mijn droom is om zoveel mogelijk mensen gezond te houden en te laten genieten van hun  
leven. Door te werken in een WGC kan ik hier mijn steentje aan bijdragen.  
 
Het samenwerken aan de gezondheid en het welzijn van mensen via openheid, zorgzaamheid, 
gedrevenheid en deskundigheid lijkt me een uitgelezen uitgangspunt om zoveel mogelijk men-
sen te leiden naar een beter, gezonder en langer leven. Ik ben ongelofelijk blij dat ik hier een 
deel van mag uitmaken.  
 
Waarvoor kan men bij jou terecht? 
 
Bij mij kan u terecht voor begeleiding naar een gezonder voedingspatroon. Als diëtiste ben ik er 
om uw voedingspatroon te verrijken, niet te beperken.  
 
Tijdens een consultatie bekijken we samen wat en hoe u eet, wat u goed doet en waar uw 
werkpunten liggen.  Gedurende het proces naar een gezonde levensstijl ondersteun ik u en 
gaan we samen op zoek naar een persoonlijke voeding die bij u past.  
 
Ik sta u bij met handige en bruikbare tips. Vergeet niet dat u met een kleine aanpassing, een 
groot effect kan bereiken.  
Tenslotte ben ik er om u te motiveren, assisteren en u een duwtje in de rug te geven! 
 
Het leuke aan werken in een WGC is dat je de hele buurt betrekt bij het ontwikkelen van een 
gezonde levensstijl. Binnenkort gaan we daarom van start met een praktische infoavond waar-
bij u mee kan leren over budgetvriendelijke en gezonde voeding, gezonde kooktechnieken en 
tips over verspilling. Op het einde van de avond kan u genieten van een maaltijd die we zelf 
hebben klaargemaakt. Een gezonde maaltijd met weinig budget en zonder verspilling. Lees 
hierover meer op de volgende bladzijde! Ik nodig jullie natuurlijk allemaal graag uit. 
 
Naast preventie is ook het onderhouden van de gezondheid ook een belangrijk aandachtspunt.  
Wetenschappelijke cijfers tonen aan dat het aantal diabetespatiënten zeer snel stijgt. Daarom 
heb ik me geëngageerd om een opleiding als diabeteseducator te volgen. Als alles verloopt zo-
als gepland, ben ik binnenkort een diabeteseducator en kan ik mensen met diabetes extra goed 
ondersteunen en begeleiden.  
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Kom naar onze kookworkshop! 
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Nog meer nieuws uit de buurt? 

We nodigen iedereen uit op onze gratis kookworkshop op 18 juni 2019 in De Dijk.  
Onze diëtiste maakt er een informatieve avond van waar we zelf ook aan de slag gaan!  
Inschrijven kan via e-mail naar henk.wittevrongel@mintus.be of via het secretariaat van De 
Bruggen.  
 
Hopelijk tot dan! 

Via de wachtzaal willen we u informeren over evenementen en activiteiten in Sint-Pieters en 
Christus-Koning. Affiches over evenementen, activiteiten, de buurtkrant, … Sint-Pieters en 
Christus-Koning hebben heel wat fijne activiteiten in petto voor zijn inwoners en dat delen we 
dan ook graag met u! 

Kom naar onze kookworkshop! 

Op onze toekomstige nieuwe werkplek in de Sint-Pietersnoordstraat is er op woensdag 5 
juni een fijne middag gepland. Iedereen is welkom vanaf 13u45 om aan te schuiven aan de 
vierkante langste tafel. Hiermee willen we de verbondenheid tussen de inwoners vergroten. 
Breng een lekker vieruurtje mee en geniet van een babbel met uw buurtgenoten. Er zal 
randanimatie voor kinderen voorzien zijn. Ook het wijkgezondheidscentrum is aanwezig 
met een iets gezondere zoete zonde. Tot dan! 

mailto:henk.wittevrongel@mintus.be
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Het metabool syndroom 

In maart was er tijdens de week van de diëtist aandacht voor het metabool syndroom. Het 
metabool syndroom is het geheel van verschijnselen dat voorkomt bij een verstoorde stof-
wisseling.  
Die verschijnselen zijn overgewicht, een verhoogde bloedsuiker, te hoge cholesterolwaarde 
en een verhoogde bloeddruk. Het metabool syndroom of MBS wordt veroorzaakt door een 
ongezonde levenswijze. De gevolgen zijn van grote impact. Zo heeft iemand met het MBS 2 
keer zoveel risico om hart– en vaatziekten te ontwikkelen binnen de 5 tot 10 jaar. De kans 
om diabetes type 2 te ontwikkelen ligt maar liefst 5 keer hoger. Het metabool syndroom 
zorgt er voor dat er vetten opgestapeld worden in de lever, waardoor er meer kans is op le-
vercirrose. Er is vaak een verband met slaapapneu, dit is een slaapstoornis waarbij de 
ademhaling stopt tijdens de slaap gedurende minstens 10 seconden en hierdoor de slaap 
ernstig kan verstoren.  
 
Het metabool syndroom komt de laatste jaren steeds vaker voor en ontwikkelt zich als een 
epidemie. 
 
Voorkomen is bij deze aandoening zeer belangrijk. Preventieve omgang met het metabool 
syndroom bestaat erin om een gezonde levensstijl te onderhouden.  
Dit wil zeggen; voldoende bewegen en gezond eten. Voldoende bewegen is minstens 20 
minuten per dag bewegen zoals wandelen. Een gezond voedingspatroon bestaat uit  
voldoende vers en  
onbewerkt eten.  
De voedingsdriehoek 
toont wat allemaal hoort 
bij gezonde eet-
gewoonten.  
 
Tijdens de terugkerende 
controles van uw bloed 
en bloeddruk wordt uw 
bloedsuikergehalte en 
cholesterol getest. Sa-
men met uw gewicht en 
buikomtrek kan dit aanto-
nen of u al of niet aan 
MBS lijdt. Vraag tijdens 
een consultatie gerust 
aan de arts of  
verpleegkundige om uw 
buikomtrek te meten; het 
is een belangrijk meetin-
strument om overgewicht 
op te sporen. We hebben  
nieuwe lintmeters aangekocht hiervoor. 
 
Bij het MBS of risico om het te ontwikkelen, zal de arts u in eerste instantie een gezonde  
levensstijl voorschrijven. Hierbij kan onze diëtist ingeschakeld worden. Ook kan er beweging 
worden voorgeschreven door middel van het inzetten van een beweegcoach.  
Dit kadert binnen het project ‘Bewegen op verwijzing’ waar wij aan deelnemen.  
Interesse of vragen hierover? Bespreek dit met een van de artsen. 
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In de kijker: de mazelenvaccinatie www.laatjevaccineren.be/mazelen  

Misschien hoorde u via de media ook over het meer voorkomen van de mazelen. 
Mazelen is een kinderziekte die ook bij volwassenen kan voorkomen. Mazelen geeft 
hoge koorts en huiduitslag. Mazelen komt door een heel besmettelijk virus. Het virus 
zit in snot en speeksel. Via de lucht gaat het in kleine druppeltjes van de een naar 
de ander. Soms verloopt mazelen ernstig, met een oorontsteking of hersen(vlies)
ontsteking. Als uw kind 2 keer een vaccinatie kreeg tegen mazelen, is de kans heel 
klein dat het mazelen heeft of krijgt. Deze prikken krijgen ze normaal op 12 maand 
en op 10 jaar.  
Wanneer u niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen mazelen, kan het zinvol zijn 
om toch een volledige mazelenvaccinatie te krijgen. Het vaccin is steeds tegen  
mazelen, bof én rubella. 
 
Welke volwassenen kunnen zich kosteloos laten vaccineren? 
 
 Personen geboren na 1970, die niet (volledig) gevaccineerd zijn tegen  
 mazelen en de ziekte niet doormaakten; 
 
 personen die niet gevaccineerd zijn tegen mazelen, de ziekte nooit door- 
 maakten en in contact kwamen met een besmette persoon (vaccinatie binnen 
 de 72 uur kan gedeetelijk bescherming bieden). 
 
Om goed gevaccineerd te zijn, krijgt u 2 dosissen toegediend met minstens 4 weken 
tussentijd. 
Vrouwen mogen niet gevaccineerd worden als ze zwanger zijn en na de vaccinatie 
worden ze best niet zwanger binnen de eerste maand. 
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Vaccinaties in onze praktijk 

Voor de toediening van uw vaccinaties kunt u in ons centrum terecht. Volwassenen kunnen mits 
voorschrift van een arts bij de verpleegkundige terecht hiervoor.  
 
Kinderen en jongeren kunnen bij de arts terecht voor hun basis vaccinaties zoals die bij Kind en 
Gezin en CLB gegeven worden. Volwassenen kunnen terecht voor herhalingsvaccinaties bij de 
arts of verpleegkundige.  
Ook voor uw reisvaccinatie kunt u bij ons terecht. Hiervoor wordt er best vooraf een consultatie 
bij de arts voorzien. Dan bekijkt u samen met de arts welke vaccinaties nodig en wenselijk zijn, 
en welke andere zaken u nog moet weten om gezond op reis te vertrekken.  
 
Zelf uw vaccinaties raadplegen via My Health Viewer 
 
U kunt zelf bekijken welke vaccinaties u gekregen heeft via My Health Viewer op het internet.  
U moet zich hiervoor aanmelden met uw identiteitskaart, via een kaartlezer, of met de app 
“itsme”. 
Via My Health Viewer kunt u 
 
 Uw vaccinatiegegevens raadplegen. U vindt er minstens volgende gegevens in terug: 
 
  vaccinaties toegediend door Kind en Gezin: deels vanaf 1997 en systematisch  
  vanaf  1999; 
 
  vaccinaties toegediend vanaf september 2005 door CLB-artsen; 
 
  alle vaccinatiegegevens die ingevoerd werden door de huisartsen en pediaters in 
  Vaccinnet: dit kon vanaf 2006, maar werd pas verplicht in 2014. 
 
 Uw medicatieschema opvolgen; 
 
 uw deelnames aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker opvolgen; 
 
 een samenvatting van uw medisch dossier (sumehr) raadplegen; 
 
 toestemming geven of intrekken om uw gezondheidsgegevens te delen; 
 
 zien welke zorgverleners uw gegevens kunnen raadplegen, en daar zorgverleners aan 
 toevoegen of toegang blokkeren voor bepaalde zorgverleners;  
 
 u kunt als ouder ook de gegevens van uw minderjarig kind consulteren. 

www.myhealthviewer.be  
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