
 

 

Beste lezer, 
 
Wie de voorbije weken in het centrum kwam, 
kon er niet naast kijken: een aantal spreuken 
op de vensters trokken de aandacht. Met de-
ze boodschappen willen we aandacht geven 
aan onze en jullie geestelijke gezondheid. 
 
Eén spreuk klinkt zo : “Wees geduldig met 
jezelf, niets in de natuur bloeit het hele jaar 
door!” 
Deze éénvoudige wijsheid kan ons helpen 
om in ons leven één en ander te relativeren. 
 

Veel leesplezier! 

Nieuws uit het wijkgezondheidscentrum... 
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Vanaf 2 januari 2019 verwelkomen wij dokter Aline Van 

der Poorten. Zij wordt onze nieuwe huisarts in opleiding 

(Haio). Zij heeft al een jaar opleiding achter de rug, in 

Oost-Vlaanderen. Zij blijft een jaar bij ons. Net zoals an-

dere haio’s doet zij zelfstandig raadplegingen en huisbe-

zoeken. Zij wordt begeleid door vaste artsen. Wij merken 

dat het opleiden van jonge mensen, de kwaliteit van zorg 

doet toenemen. We zijn dan ook blij een werkplek te zijn 

waar zowel artsen, verpleegkundigen, secretariaatsme-

dewerkers en andere paramedici hun “stiel” kunnen le-

ren. 

Onze diëtiste Sofie stopt bij ons. We bedanken haar voor  

haar ‘gezonde’ adviezen. We zijn op zoek naar een ver-

vangster. 

Onze vrijwilligster Inge zal een poosje afwezig zijn. 

Jaargang 2, editie 5 
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Inlezen van de id-kaart aan het onthaal 

Sinds enkele maanden lezen de secretariaats-
medewerkers uw identiteitskaart in. Op deze 
manier houden we uw gegevens up-to-date.  
 
Het is een efficiënte en vlotte manier om uw 
administratieve gegevens correct te noteren in 
uw medisch dossier. 
 
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan 
anderen. 
 

Medisch dossier 
 
Kwaliteitsvolle zorg is belangrijk voor u en voor ons. Een goed bijgehouden medisch dossier is 
hiervoor nodig. Wat betekent een medisch dossier? En wat houden wij bij? 
 
Een medisch dossier bevat alle zaken die wij nodig hebben om een goed zicht te krijgen op uw 
gezondheid. Dit zijn de notities die artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners maken 
tijdens een consultatie. Het dossier bevat ook uw medische voorgeschiedenis, dit zijn belangrij-
ke ziektes en operaties. We noteren eventuele allergieën. Vaccinaties worden genoteerd en 
ook wanneer die herhaald moeten worden.  
Verslagen van specialisten krijgen ook een plaats. Dagelijks overlopen de artsen alle verslagen 
die doorgestuurd worden door specialisten. Zo kunnen we uw medicatie aanpassen en uw 
ziektegeschiedenis aanvullen. Geef daarom steeds aan de specialist de naam door van één 
van de artsen uit het wijkgezondheidscentrum, zo komen verslagen en resultaten rechtstreeks 
in het dossier. 
 
De artsen vragen u ook of u er mee akkoord gaat dat bepaalde gegevens uit uw dossier zicht-
baar zijn voor andere artsen, bijvoorbeeld specialisten of een arts van wacht. Dit kan enkel als 
u hiervoor toestemming geeft. Gegevens die gedeeld kunnen worden zijn bepaalde diagnoses 
en behandelingen.  
U kunt zelf ook deze gegevens raadplegen via de website van de overheid “mijn gezondheid”. 
Hier kunt u ook andere gegevens raadplegen, zoals informatie over ziekenhuizen, mutualitei-
ten, begrijpelijke en wetenschappelijke medische informatie. Neem zeker een kijkje op 
www.myhealth.belgium.be  
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Telefonische afspraak maken via secretariaat 

“Wijkgezondheidscentrum De Bruggen, goedemorgen met Kelly…” 
 

“Wijkgezondheidscentrum De Bruggen, goedeavond met Emmy…” 
 
 
Deze boodschap klinkt u waarschijnlijk bekend in de oren. Dagelijks puzzelen onze 
onthaalmedewerkers een werkschema voor de verpleegkundigen en artsen in elkaar. 
Zij proberen uw verzoek voor een afspraak of huisbezoek zo goed mogelijk in de be-
schikbare tijd in te passen.  
 
Daarom vragen de onthaalmedewerkers vaak naar de reden van uw vraag naar 
huisbezoek of afspraak.  
Soms is dit om in te schatten hoe dringend de nood is, andere keren om de huisbe-
zoekronde van verpleegkundige of arts zo goed mogelijk te organiseren.  
 
Misschien overvalt deze vraag u soms? Weet dat de onthaalmedewerkers gebonden 
zijn aan het beroepsgeheim. Daarnaast kan u steeds een arts spreken tijdens het tele-
foonuur tussen 13 en 14 uur.  

 
Een korte boodschap van algemeen nut: indien u tijdens 
het weekend of ‘s nachts een dringend medisch probleem 
hebt die niet kan wachten tot de volgende werkdag belt u 
best naar de huisarts van wacht, te bereiken op het num-
mer 1733. 
 
Als patiënt betaalt u aan de wachtarts het volledige bedrag 
van de consultatie. Uw getuigschrift/betaalbewijs bezorgt u 
samen met uw rekeningnummer aan één van de onthaal-
medewerkers. Het bedrag verminderd met het remgeld 
wordt aan u terug gestort. 
Ook indien u dringend een arts nodig had op reis in het 
binnenland (bijvoorbeeld in de Ardennen), dient u het at-
test bij ons binnen te brengen voor terugbetaling. 

Huisarts van wacht 

Hebt u onze nieuwsbrief via mail ontvangen? 

Ja? Dan hebt u ons al laten weten dat wij u verder op de hoogte mogen houden via mail. 
 
Nee? Dan hebt u dit nog niet gedaan. Ten gevolge van de nieuwe wetgeving rond de GDPR, zijn wij 
sinds kort verplicht om uw toestemming te vragen om u verder via mail te mogen informeren. 
 
Wilt u ook onze nieuwsbrief per mail ontvangen? Laat dan uw e-mailadres achter aan het onthaal of 
stuur een mail naar info@wgcdebruggen.be met uw naam, uw e-mailadres en een bevestiging van uw 
akkoord. 
 
Indien u later geen mails meer wilt ontvangen, kunt u zich steeds uitschrijven. 
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Centrumzorg: consultaties bij de verpleegkundigen 

Het verpleegteam van WGC De Bruggen telt ondertussen al zes koppen : verpleegkundigen 
Lucie, Stefanie, Griet, Nicole, Ilse en zorgkundige Lisa.  
Als patiënt kunt u terecht bij ons voor verpleegkundige zorgen. De uren “centrumzorg” zijn uit-
gebreid: hierdoor kunnen we meer patiënten in het centrum zien.  
 
Alle verpleegkundige handelingen kunnen gebeuren na afspraak en op voorschrift van de arts.  
Wij noteren alles in het medisch dossier. 
 
 
 
Waarvoor kunt u bij ons terecht: 
 

 Bloedafnames 
 Pre-operatief onderzoek: het afnemen van een EKG 
 Opvolging van diabetes 
 Wondzorg: we verzorgen wonden, doen controle van een wonde na een operatie 
 en we verwijderen hechtingen 
 Vaccinaties 
 Inspuitingen 
 Cryotherapie: vervolgafspraken voor het bevriezen van wratjes 
 Meting van parameters (gewicht, bloeddruk,…) 
 Stomazorg 
 Begeleiding bij medicatie zoals het klaarzetten van medicatie 
 Behandeling met geneeskundige zalven  
 Ondersteuning bij het behandelen van luizen 

 
 
Wij kunnen ook op huisbezoek komen als u zich niet kan verplaatsen naar het centrum. Wie 
nood heeft aan hulp bij de hygiënische zorgen kan ook bij ons terecht. Ook is er thuisverzor-
ging in het kader van palliatieve zorgen. 
 
Indien u wordt opgenomen in het ziekenhuis is het belangrijk om te vermelden dat u  
ingeschreven bent in ons wijkgezondheidscentrum. Als u verpleegkundige nazorg nodig hebt 
vragen wij u om ons altijd te verwittigen zodat we deze zorgen kunnen inplannen. Indien u 
thuiszorg nodig heeft en u woont buiten de regio Sint-Pieters en Christus-Koning overleggen 
we samen met u welke verpleegkundige dienst er wordt ingeschakeld. 
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De griep 

De griep komt meestal voor in de winter en in de vroege lente, met een piek rond januari en februari. 
Het griepvirus verspreidt zich via de lucht en door direct contact met besmette personen, bijvoor-
beeld door hoesten of niezen. Elk jaar krijgt gemiddeld 1 op de 10 mensen griep. Na een mogelijke 
besmetting duurt het 1 tot 4 dagen voor er klachten ontstaan.  Deze klachten zijn verschillend van 
persoon tot persoon: het varieert van verkoudheidsklachten tot een ernstige infectie. Bij mensen met 
een zwakkere weerstand kan dit zelfs een dodelijke afloop kennen.  
De griep duurt meestal 3 tot 8 dagen en wordt gekenmerkt door verschillende typische symptomen: 
 

 Koorts boven de 38°C 
 Spierpijn 
 Hoofdpijn 
 Rillingen 
 Algemeen ziek gevoel 
 Zweten en uitputting 

 
Daarnaast kan er een droge hoest aanwezig zijn, men kan last hebben van keel– en gewrichtspijn 
en men kan een afkeer hebben van fel licht. 
 
Een veel voorkomende complicatie van de griep is een infectie van de luchtwegen, zoals een long-
ontsteking. Bij kinderen is een oorontsteking dan weer een complicatie die vaak voorkomt. In zeldza-
me gevallen ontstaat er een infectie van de hartspier of een stoornis van het centraal zenuwstelsel.  
 
De behandeling van griep bestaat meestal uit pijnstilling en voldoende rust en er wordt per patiënt 
gekeken of er al dan niet ontstekingsremmers moeten opgestart worden. Uiteraard is dit ook ver-
schillend indien er complicaties ontdekt werden.  
Antibiotica hebben bij de griep geen zin, want het is een virus die de ziekte veroorzaakt. Antibiotica 
doden enkel bacteriën en kunnen dus nuttig zijn indien er een bijkomende bacteriële infectie zou 
vastgesteld zijn. 
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Griepvaccinatie  

Sinds november dienen we weer griepvaccinaties toe.   
 
Preventie is belangrijk als het over de griep gaat. U kunt heel wat doen om verspreiding en  
besmetting te helpen voorkomen: 

 
De handen grondig wassen met voldoende water en zeep; 
 
Bij het niezen en hoesten een hand of zakdoek voor de mond houden; 
 
Zakdoeken maar één keer gebruiken; 
 
Harde oppervlakken, deurklinken en keukenapparatuur regelmatig reini-
gen; 
 
Uw arts op tijd raadplegen bij klachten. 
 

Voor patiënten die tot de risicogroep behoren, wordt er ook een 
griepvaccinatie aangeraden. Er is dan ook een gedeeltelijke  
terugbetaling van het vaccin voorzien via de overheid.  
 
Een griepvaccinatie is aanbevolen voor:  

 
Alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap; 
 
Alle personen vanaf 50 jaar; vooral als ze roken, excessief drinken of 

zwaarlijvig zijn. 
 

Patiënten met een onderliggende chronische aandoening; 
 

Personen die in een instelling opgenomen zijn; 
 

Kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar onder chronische behandeling met acetylsalicylzuur; 
 
Personen werkzaam in de gezondheidssector; 
 
 

Voor alle patiënten vanaf 50 jaar ligt het voorschrift voor hun griepvaccin klaar aan het secretariaat. U 
kunt uw voorschrift elke werkdag tussen 7u30-12u15 en 14u-19u ophalen bij onze secretariaatsmede-
werkers. 
 
Patiënten die niet behoren tot de doelgroep kunnen ook een griepvaccin krijgen. Hiervoor is het advies 
van een arts nodig. U kunt hiervoor bellen tijdens het telefoonuur (elke werkdag tussen 13u en 14u). 
 
Het toedienen van de griepvaccinaties gebeurt na afspraak bij de verpleegkundigen. Een griepvaccin 
wordt het beste gegeven vanaf november. 
 

www.griepvaccinatie.be 

“Voor alle patiënten 
vanaf 50 jaar ligt het 
voorschrift voor de  

griepvaccinatie klaar 
aan het onthaal.” 
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Binnenkort komt de warmste week er weer aan. Een week waarin we nog een 
stapje verder gaan om ZORG te dragen voor elkaar en meer specifiek voor zij 
die het wat moeilijker hebben. 
 
Het team van De Bruggen wil graag SAMEN met u deze bijdrage leveren.  
 
We hebben ervoor gekozen om een actie te doen voor Wieder vzw. Dit is een 
vereniging waar mensen in armoede het woord nemen. Mensen in armoede 
ontmoeten er mensen niet in armoede. Ze bundelen hun krachten om mogelijk-
heden voor een betere toekomst te zoeken.  
Meer info vindt u op www.vzwwieder.net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u graag dit goede doel steunen?  
Fantastisch! 
 
 
 
 
 
Van 10 tot en met 21 december zullen wij cakejes verkopen in de wacht-
zaal van De Bruggen. Kom even binnen en koop een cakeje. (U hoeft hier-
voor uiteraard géén afspraak te hebben bij één van onze zorgverleners). 
 
De opbrengst gaat volledig naar Wieder vzw. 
 
Wij danken u alvast voor uw steun! 

De warmste week 

www.dewarmsteweek.be 
 
www.vzwwieder.net 

http://www.vzwwieder.net
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Tip: betrouwbare informatie over gezondheid op het internet 

 
Over gezondheid wordt vaak geschreven in de media. Er gaat 
bijna geen dag voorbij of we lezen erover in de krant, we horen 
iets op de radio en ook in het journaal wordt over verschillende 
gezondheidsthema’s gesproken.  
 
Tot 75% van de mensen haalt wel eens kennis over gezondheid 
via de media. Jammer genoeg is er ook hier veel onjuiste info. Er 
is dus nood aan een betrouwbare en toegankelijke informatie-
bron over gezondheid. 
 
In opdracht van de Vlaamse gemeenschap werd de website 
‘Gezondheid en wetenschap’ opgestart. Deze website wil op een 
heel toegankelijke manier en in begrijpbare taal mensen informe-
ren over gezondheidsthema’s. Wij zijn alvast enhousiast. 
 
Enerzijds vind u er een uitgebreid aanbod van patiëntenrichtlij-
nen, van A tot Z. Een patiëntenrichtlijn is een richtlijn die geba-
seerd is op een artsenrichtlijn. Dit is een leidraad voor een arts 
ten aanzien van een bepaalde klacht of ziektebeeld. Deze richtlij-
nen veranderen regelmatig, want ze zijn gebaseerd op het meest 
recente wetenschappelijk onderzoek, en dat staat niet stil. 
 
De patiëntenrichtlijnen die u online kan terugvinden zijn een ver-
taling van de correcte en begrijpbare medische informatie  
 
Naast de patiëntenrichtlijnen vindt u er een overzicht van recente 
artikelen die in de media verschenen over gezondheid. Deze ar-
tikelen worden verder besproken en er wordt meer uitgebreide 
informatie gegeven over het onderwerp. Het nieuws wordt zo 
nodig genuanceerd en biedt duidelijkheid over hoe u het nieuws 
moet interpreteren. 
 
U kunt ook zelf een vraag stellen naar aanleiding van een krantenartikel over gezondheid. 
 
Voor veilige en betrouwbare medische info surft u dus best naar 
www.gezondheidenwetenschap.be  
 
Opgepast: online informatie zoeken over medische onderwerpen en klachten kunnen nooit een con-
sultatie vervangen. U wendt zich dus in de eerste plaats nog altijd eerst bij een arts om klachten te 
bespreken! 

www.gezondheidenwetenschap.be 
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Vierkant tegen eenzaamheid 

www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid 

In de zomer van 2017 werden in Brugge enkele personen ontdekt die in alle eenzaamheid waren 
overleden. Deze vaststellingen wekten een golf van reacties op. Daarom zette het stadsbestuur een 
anti-eenzaamheidsplan op. Zowel stadsdiensten als verenigingen en buurten gingen met het thema 
eenzaamheid aan de slag. 

  Tegen eenzaamheid, voor meer verbondenheid 

In oktober 2017 vond een eerste brainstormconferentie plaats. Daar werden tien ideeën gelanceerd 
en onder meer op basis hiervan werden acties uitgewerkt.  

Bijvoorbeeld : 

 Kwetsbare buurten en bewoners detecteren. 

 85+ers bevragen op hun risico op eenzaamheid en sociaal isolement. 

 Een centraal meldpunt 050 448000 : Dit meldpunt moet zowel voor de Bruggeling als voor de 
professionele krachten een kanaal zijn om signalen van eenzaamheid te melden. 

 Buurtbanken om het kleine ontmoeten in de buurt te versterken. 

 Buurtcomités blijven ondersteunen en waarderen en uitdagen om ook met burenhulp aan de 
slag te gaan 

 ... 

Op donderdag 29 november 2018 was er een opvolgcongres. Er was opnieuw een groot engagement 
bij stadsdiensten en verenigingen om hier verder mee aan de slag te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/brainstorm-vierkant-tegen-eenzaamheid-op-0310
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Gezond binnen: actieweek 2018 

Hou uw huis gezond 
 

 
Stook slim. Beperk het gebruik van de kachel of haard, want ook hier komen 
er schadelijke stoffen vrij. Indien u stookt, zorg dan voor voldoende  
aanvoer van verse lucht. Ook bij geurkaarsen en wierook komen er  
ongezonde stoffen vrij. Beperk de duurtijd bij gebruik en verlucht voldoende. 
 
Geef de voorkeur aan (schoonmaak) producten die niet in een spray of spuit-
bus zitten, deze kunnen schadelijk zijn bij het inademen. Indien u deze toch 
gebruikt, verlucht dan goed nadien. 
 
Gebruik zo weinig mogelijk producten met een gevaarsymbool. Kies liever 
voor frisse buitenlucht dan een chemisch product die een geur verspreidt. 
 
Bij het herinrichten en/of renoveren van een woning is het vaak nodig om 
exra te ventileren gedurende een aantal maanden. Zeker na het gebruik van 
vernis, verf of andere chemische producten. 
 
Vermijd pesticiden. Deze hebben negatieve gevolgen voor het milieu en voor 
uzelf. Denk hierbij aan onkruidverdelgers, vliegensprays of muggenappa-
raatjes. Probeer zoveel mogelijk alternatieven te gebruiken: gebruik een gaas 
voor het raam om muggen tegen te houden en trek onkruid uit in de tuin… 
Beter voor uw gezondheid én het zorgt voor extra beweging! 
 

 

Van 12 tot 16 november was er de actieweek ‘Gezond Binnen’. Het thema van dit jaar : woon gezond, 
kies bewust. 
 
Over vervuilde buitenlucht wordt er veel verteld… Maar wist u dat de lucht in uw woning zeer vervuild 
kan zijn? Het kan zelfs zijn dat de lucht bij u thuis meer vervuild is dan buiten. 
Zonder dat u het beseft vervuilt u de lucht door het gebruik van bepaalde producten en gewoonten. 
 
Omdat dit een slechte invloed kan hebben op uw gezondheid geven we u graag enkele tips mee om het 
binnen zo gezond mogelijk te houden. 
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Gezond binnen: actieweek 2018 

Binnen roken is nooit oké 
 
Binnen roken is zeer schadelijk voor iedereen waarmee u het huis deelt, 
zeker voor kleine kinderen. Er is de rook die u uitblaast en de rook die 
uit uw sigaret komt. Deze zitten allebei vol giftige stoffen die tot 5uur na 
het roken blijven hangen in de lucht.. Daarna hechten ze zich vast op de 
vloer, gordijnen, meubels, kledij, speelgoed,… Anderen komen hierdoor 
in aanraking met deze giftige stoffen, ook lang nadat de sigaret gedoofd 
werd.  
 
Kinderen zijn extra gevoelig aan deze stoffen want hun longen en af-
weersysteem zijn nog niet volgroeid. Ze hebben ook kleinere lucht-
wegen en ademen sneller, waardoor ze meer giftige stoffen opnemen. 
Hierdoor hoesten ze vaker, lopen ze een grotere kans op om astma, bronchitis of een longontsteking 
te ontwikkelen en kunnen ze ook een oorontsteking of andere gehoorproblemen ontwikkelen. Peuters 
die meeroken hebben vaak ook huidproblemen. Baby’s lopen dan weer een groter risico op wiegen-
dood. 
 
Bovendien hebben kinderen die opgroeien in een huis waar gerookt wordt, drie keer 
meer kans om zelf ook te gaan roken. 
 
Wat u kan doen om uzelf, uw (klein)kinderen en andere gezinsleden te beschermen? 
 
Rook nooit binnen, ook niet aan een open raam of onder de dampkap. 
Rook niet in de auto. 
Ga naar buiten om te roken en doe de deur en het raam in de rookomgeving 
dicht. 
 
Wat wint u erbij? 
 
Gezondere (klein)kinderen en andere gezinsleden; 
Gezondere huisdieren; 
Een schoner en frisser huis, dat gezonder is om in te leven; 
U bespaart geld, want u moet minder vaak nieuwe gordijnen kopen of opnieuw behangen; 
U zult zich er zelf ook veel beter bij voelen. 
Het kan een eerste stap zijn om te stoppen met roken. Dat is een grote winst voor uw gezondheid. 

Nuttige websites 
 
www.zonderisgezonder.be, een site over het gebruik en gevaar van pesticiden  
 
www.stookslim.be, een site over veilig stoken 
 
www.bouwgezond.be, over gezond (ver)bouwen en relevante wetgeving  
 
www.nooitbinnenroken.be, een site van kom op tegen kanker, over mee-roken 
 
www.gezondbinnen.be, een site over de campagne van de actieweek ‘Gezond Binnen’ 
 



 

www.wgcdebruggen.be 


