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Medische info COVID 19
Ziek of een arts nodig?
Bel naar ons wijkgezondheidscentrum
Bel naar: 050 31 55 01

Moet ik een test doen?
Twijfel je of een test nodig is? Heb je milde corona symptomen?
Heb je enkel een test nodig zonder onderzoek van een arts?
Ga naar www.mijncoronatest.be voor meer informatie en om een testcode aan te
maken.

Ik heb hulp nodig
Heb je hulp nodig bij het aanmaken van een testcode?
Bel naar het gratis nummer: 0800 14689

Hoe kan ik een afspraak maken voor een test?
Je heb een code aangemaakt via www.mijncoronatest.be. Je hebt een code gekregen
via de contacttracers of via de arts.
Dan kun je een afspraak maken in het testcentrum via www.testcovidnwvl.be.
Heb je corona symptomen sinds minder dan 5 dagen, bel dan je apotheek. Daar kun
je een gratis sneltest laten afnemen.

Ik wil me laten vaccineren, hoe doe ik dat?
Wil je je laten vaccineren?
Bel naar: 050 44 80 00

Ik heb een vraag over corona
Heb je een vraag over corona?
Bel naar het gratis nummer: 0800 14689

Ik heb een hoog risico contact gehad
Heb je een hoog risico contact gehad?
Blijf in quarantaine en wacht tot de contacttracers je bellen.
Heb je nog niets gehoord na 4 dagen?
Bel dan naar ons wijkgezondheidscentrum
Bel naar: 050 31 55 01

Ik heb een vraag over quarantaine
Heb je een vraag over quarantaine maatregelen of contact tracing?
Bel naar: 02 214 19 19
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Het COVID-safe Ticket
Welke COVID-safe certificaten bestaan er?
Er bestaan 3 verschillende soorten certificaten:
-

Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig
COVID-19-virus.

gevaccineerd bent tegen het

-

Met een testcertificaat kan je bewijzen dat je een COVID-19-test onderging
waarvan het resultaat negatief was.

-

Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19 na een
eerdere positieve COVID-19-test Je ontvangt het 14 dagen na je positieve test.

Hoe vraag je jouw Covid Safe Ticket op?
Het Covid Safe Ticket kan je digitaal opvragen via de CovidSafeBE-app (mobiele app)
en
op
websites
zoals www.burgerprofiel.be, www.mijngezondheid.be of
www.myhealthviewer.be.
Wat heb je nodig om een digitaal certificaat op te vragen?
-

Je identiteitskaart

-

Je pincode

-

Een ID-kaartlezer (of een andere digitale sleutel (bijvoorbeeld itsme).

Hoe vraag ik mijn covid-safe ticket op via mijn smartphone?
Download de officiële CovidSafeBE-app
op je mobiele toestel. Maak een taalkeuze
en beantwoord drie vragen die uitwijzen
welke
COVID-certificaten
voor
jou
beschikbaar zijn.
Hierna kan je je aanmelden met een digitale
ID (zoals Itsme) en zijn je certificaten
beschikbaar om te downloaden en te
bewaren.
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Hoe vraag ik mijn covid-safe ticket op zonder smartphone?
Bel het nummer 078 78 78 50 en ontvang een papieren vaccinatiecertificaat.

Meer info via: www.covidsafe.be

Ik wil graag digitale hulp voor mijn corona-documenten?
Wil je graag wegwijs geraken in de digitale wereld rond covid?
Hier vind je hulp:
•
•
•

Biekorf (Kuiperstraat 3, 8000 Brugge)
n het Huis van de Bruggeling
of in één van de buurtcentra van Mintus (www.dienstencentra-brugge.be) voor
‘digihulp Corona’

Je krijgt ondersteuning om een COVID-19-(reis)test te boeken of om documenten
zoals het Covid Safe Ticket te downloaden en te printen
Wat breng je mee? Je identiteitskaart en pincode of een geactiveerde digitale sleutel
(bijvoorbeeld itsme).
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Activiteiten, tips en
weetjes
Wat is een wijkgezondheidscentrum?
Een wijkgezondheidscentrum is een centrum waar verschillende zorgverleners zoals
huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten,…
samenwerken onder één dak. Alle zorgverleners werken met elkaar samen om
volledige zorg te kunnen geven.
Iedereen die woont in de buurt van een wijkgezondheidscentrum kan zich inschrijven.
Er wordt gezorgd voor de gezondheid van de inwoners én die van de buurt. Een
wijkgezondheidscentrum werkt samen met andere sociale organisaties uit de wijk
zoals het dienstencentrum, het woonzorgcentrum,...
In het wijkgezondheidscentrum kun je niet alleen terecht voor een afspraak. Er worden
ook groepsactiviteiten georganiseerd.. Zo gingen er in het voorbije jaar ook sessies
door over mondzorg, bewegen en diabetes.
De mutualiteit betaalt de afspraken. Op deze manier is gezondheid betaalbaar voor
iedereen.
Een wijkgezondheidscentrum is een organisatie zonder winstoogmerk. Dit betekent
dat de winst die wordt gemaakt, wordt gebruikt voor bestaande en toekomstige
projecten in het wijkgezondheidscentrum.

Test je kennis!
A. Enkel
kansarme
mensen
kunnen
zich
inschrijven
in
een
Wijkgezondheidscentrum
□ Juist
□ Fout
B. In een wijkgezondheidscentrum kan je enkel terecht bij een arts
□ Juist
□ Fout
C. Je kan je inschrijven in een wijkgezondheidscentrum als je in de buurt woont.
□ Juist
□ Fout

De antwoorden vind je achteraan terug.
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Goede voornemens?
WGC De Bruggen helpt je op weg!
Wil je graag (her)starten met lopen, maar geen idee hoe eraan te
beginnen?
Schrijf je dan nu in voor onze start-to-run!
Waarom zou je deelnemen?
-

Je wordt begeleid en ondersteund door 2 loopcoaches
We lopen in groep, dit werkt heel motiverend
De sessies bouwen geleidelijk aan op waardoor iedereen kan meedoen
Er wordt stapsgewijs gewerkt naar een persoonlijk doel

Is start-to-run iets voor jou? Doe de test!
□
□
□
□

Wil je graag wat actiever door het leven gaan?
Wil je graag een loopbuddy?
Wil je graag ondersteund worden naar een actiever leven?
Wil je graag gezondheidspromotoren Hannelore een Lucie zien lopen?

Heb je 1 of meer kruisjes aangeduid → schrijf je dan snel in 😉

START-TO-RUN
WANNEER
Vrijdagnamiddag 13u30-15u00
11/03/22, 18/03/22, 25/03/22, 01/04/22
Rust tijdens de paasvakantie
22/04/22, 29/04/22, 06/05/22, 13/05/22
WAAR
Wijkgezondheidscentrum De Bruggen
Sint-Pietersnoordstraat
8000 Brugge
KOSTPRIJS
Gratis
HOE INSCHRIJVEN
Mail naar
gezondheidspromotie@wgcdebruggen.be
of bel 050315501
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Maak kennis met onze start-to-run coaches!
Hallo, ik ben Jaro Van Parijs, 22 jaar en zit momenteel
in mijn tweede jaar Sport en Bewegen op de Howest
Brugge.
Mijn interesses zijn voetbal, fitness en lopen. Ik hou
ervan om sociaal te zijn, mensen te activeren en te
inspireren.
De start-to-run is in mijn ogen zowel op vlak van
gezondheid maar ook op sociaal vlak zeer positief. Je
staat er nooit alleen voor en je gaat samen met anderen
de uitdaging aan.

Hallo, ik ben Robbe Bakelandt, 20 jaar en ook student Sport
en Bewegen aan de Howest Brugge.
Mijn interesses zijn voetbal, fitness en lopen. Ik ben een zeer
joviaal en sociaal persoon die graag andere mensen helpt om
hun doel te bereiken.
Met start-to-run wil ik je motiveren en helpen om je doel te
verwezenlijken. En jullie vooral een leuke namiddag
bezorgen!

“De Bruggen wandeling”
Wil jij ook een gezondere levensstijl in 2022?
Het wijkgezondheidscentrum helpt je alvast op weg…
Tijdens ons feestjaar bieden wij een wandeling aan
met net dat ietsje meer. Je kan deze wandeling in
groep, alleen of met een buddy maken. Er zal een
zoektocht gekoppeld zijn aan deze wandeling met een
gezonde prijs voor de winnaar. Meer informatie in onze
volgende nieuwsbrief…
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START TO WALK MET BERNADETTE
Wil je je graag voorbereiden voor onze “De Bruggen wandeling”?
Doe dan mee aan de start-to-walk club op vrijdagvoormiddag!

Wandelambassadrice Bernadette (patiënte WGC De Bruggen)
Dag Bernadette, onze wandelbegeleidster van Sint Pieters, wil je
jezelf even voorstellen?
Ik ben Bernadette Dejonghe en sinds enkele maanden op pensioen. Ik zag een oproep
staan in de nieuwsbrief van WGC De Bruggen. Er werd gezocht naar vrijwilligers om
bewegingsactiviteiten te organiseren voor mensen uit de wijk. Ik informeerde bij Ann
Blomme en hoorde dat ze in (het begin van) de coronaperiode nu en dan met een
groepje mensen ging wandelen in de buurt. Haar vraag was of ik dat wou verderzetten.
Zo is het wandelgroepje ontstaan.

Hoe zien de wandelingen eruit?
De wandeling start aan de ingang van buurtcentrum Den Heerd. We starten om 10u
elke vrijdagmorgen. De wandeling duurt ongeveer een uur. We wandelen 2 tot 3 km
op een rustig tempo. We verkennen telkens een stukje van Sint-Pieters of zoeken de
rust in het park op.

Kan iedereen meedoen?
Zeker weten! We wandelen op een rustig tempo en houden met iedereen rekening.

Wat vind je zelf leuk aan wandelen?
Het is een leuke manier van bewegen in de buitenlucht, die je altijd en overal kan doen.
Het is goed om spieren en gewrichten soepel te houden. En Hannelore voegt eraan
toe dat je tijdens het wandelen stoffen aanmaakt die je gelukkig maken!
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Waarom zou je een wandeling met de wandelgroep eens moeten
proberen?

START TO WALK
WANNEER
Elke vrijdag om 10u00
WAAR
Dienstencentrum Den Heerd
Beekweg 8
8000 Brugge
KOSTPRIJS
Gratis

Er is altijd een gezellige sfeer: er wordt
gebabbeld en gelachen. Voor we het weten
is de wandeling gepasseerd. En een leuk
extraatje: na de wandeling zijn we welkom
in het dienstencentrum voor een gratis
koffie, thee of een glas water.
De wandelingen zijn gratis en je hoeft niet
in te schrijven: kom gewoon af en wandel
mee. Je ziet wel of het iets voor jou is!
Tot vrijdag?

INSCHRIJVEN
Niet nodig

Meer leren over gezonde voeding?
Op 9 februari organiseert Ruddersstove
infonamiddag over gezonde voeding.

een

INFONAMIDDAG
GEZONDE VOEDING
WANNEER
9 februari 2022 om 14u30
WAAR:
Dienstencentra Den Heerd
Beekweg 8
8000 Brugge
KOSTPRIJS
Gratis
INSCHRIJVEN
Via Ann Blomme (Tel: 050 32 62 85)
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Meer bewegen in het dagelijkse leven?
Hoe moeilijk is dat!?
Tijdens de zomer ging een groepssessie
“Bewegen op Verwijzing” door en deelden 8
enthousiaste deelnemers hun eerste ervaringen
met elkaar!
- Hoeveel stappen heb ik gezet?
- Welke beweegdoelen heb ik behaald?
- Op welke uitdagingen botste ik?
- Hoe zorg ik ervoor dat het sombere weer me niet
tegenhoudt…?
Beweegcoach Pieter en de deelnemers steunden elkaar en maakten samen nieuwe
plannen om meer te bewegen.
In groep stuw je elkaar voort. Samen naar een gezonder en fitter leven
Heb jij interesse om deel te nemen aan een “Bewegen Op Verwijzing” groepssessie?
Stuur een mail naar gezondheidspromotie@wgcdebruggen.be

GROEP COACHING:

BEWEGEN OP
VERWIJZING
WANNEER:
Vrijdagvoormiddag
14/01, 18/01, 18/03, 29/04
WAAR:
WGC De Bruggen
Sint-Pietersnoordstraat 40A
8000 Brugge
KOSTPRIJS
- Standaardtarief: 28 euro voor 5 sessies
- Kom je in aanmerking voor verhoogde
tegemoetkoming: 14 euro voor 5 sessies
INSCHRIJVEN
Mail naar:
gezondheidspromotie@wgcdebruggen.be
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Nieuwe foto’s op onze website!
Zag jij onze vernieuwde website al? Neem een kijkje op www.wgcdebruggen.be

Antwoorden Test je kennis
A. Enkel
kansarme
mensen
kunnen
zich
inschrijven
in
een
Wijkgezondheidscentrum
- Fout
B. In een wijkgezondheidscentrum kan je enkel terecht bij een arts
- Fout
C. Je kan je inschrijven in een wijkgezondheidscentrum als je in de buurt woont.
- Juist
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www.wgcdebruggen.be
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