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Waarom zelf zoeken naar mooie woorden als iemand 
anders het al zo mooi neergeschreven heeft?  
 

Wat helpt 
 
Als vloeken helpt, dan vloek je maar. 
Maak herrie, stennis en misbaar. 
Scheld schel en luid je goudvis uit 
en schreeuw je scherven bij elkaar. 
 
Als bidden helpt, bid dan gerust. 
Als het je troost of sterkt of sust. 
Of vraag om raad. Als Hij bestaat 
dan is het goed, maar ‘t is geen must. 
 
Als huilen helpt, ga dan je gang. 
Het is niet niks en het duurt lang. 
Het kan geen kwaad als het niet gaat. 
Het mag gezien zijn, wees niet bang. 
 
Als praten helpt, bel me dan op 
en steek van wal, hals over kop 
en van de hak weer op de tak 
of zachtjes sluipend uit je slop. 
 
Als lopen helpt, vertrek meteen. 
Zeer doelgericht of nergens heen. 
Het hoeft niet snel, al mag dat wel. 
Met verre vrienden of alleen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Als zwijgen helpt, wees dan maar stil 
en duik - als dat is wat je wil - 
een tijdje weg van pijn en pech 
- als je weer opduikt, geef een gil. 
 
Als lachen helpt, ken ik een grap 
of val dolkomisch van de trap. 
Denk aan je kat die keer in bad 
of aan het Belgisch staatsmanschap. 
 
Als dansen helpt, is er muziek. 
Als breien helpt, dan hou je steek. 
Als boos zijn helpt, geef ik kritiek. 
Als bakken helpt, let there be cake. 
Als yoga helpt, wees fluks en zen. 
Als slapen helpt, stop ik je in. 
Als schrijven helpt, scherp dan je pen. 
Als poetsen helpt, welaan: begin! 
 
Je voelt je murw en overstelpt 
en snakt naar stranden, wit geschelpt... 
Hou vol. Vat moed.   
Want het komt goed. 
Doe ondertussen maar 
wat helpt. 
 

Stijn De Paepe 
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Wat houdt jou bezig? 
 
Als wijkgezondheidscentrum willen we jou ondersteunen om een gezond leven te 
leiden. Een gezond leven omvat zeer veel verschillende thema’s. Wij zijn benieuwd 
welk thema jou het meeste aanspreekt. 
 
Duid hieronder aan welk thema jou wakker houdt, knip het uit en leg het in de box in 
de wachtzaal. Of vul de google-vragenlijst in. Daarover vind je meer informatie in de 
online nieuwsbrief op Facebook!  

 

 
 
 

 

 Ik wil mijn steentje bijdragen aan 

het milieu in 2021 

 Ik wil graag gezonder eten in 2021 

 Ik wil meer bewegen in 2021 

 Ik wil me gelukkiger voelen in 2021 

 Ik wil gezonder wonen in 2021 

 Ik wil beter slapen in 2021 

 

 Ik wil stoppen met roken in 202 

 Ik wil graag wat meer sparen in 2021 

 Ik wil me minder eenzaam voelen in 

2021 

 Ik wil vrijwilligerswerk doen in 2021 

 Ik wil meer zorg dragen voor mensen om 

me heen in 2021 

 Ik wil me beter voelen op mijn job in 2021 

Heb jij goede voornemens? 
 
En wat hoort bij een nieuw jaar? Nieuwe voornemens natuurlijk! 
We hebben altijd een pak nieuwe voornemens in januari.  
 
“Ik ga gezonder leven, ik ga gezonder eten, ik ga meer bewegen, dit jaar ga ik meer 
sparen, dit jaar ga ik meer tijd voor mijzelf vrijmaken,...”  
 
Het zijn allemaal prachtige voornemens, maar ze zijn heel breed. Als diëtiste ben ik 
er mij van bewust dat een gedragsverandering best in kleine stapjes gebeurt. 
Werken in kleine stappen zorgt ervoor dat je het beter ‘volhoudt’. 
 
Wist je dat je na 30 dagen een gewoonte vormt? Probeer een kleine doelstelling die 
je graag wilt halen 30 dagen uit. Daarna zal deze doelstelling een gewoonte 
geworden zijn. 
Lees snel verder en ontdek hoe jij je voornemens kan waarmaken... 
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Welke gezondheidswissel kies jij? 

 

Zo maak je een eigen Eetwissel 
Met een Eetwissel maak je een kleine doelstelling binnen wat je nu al eet en drinkt. 
Het gaat om een zeer klein stapje. We weten namelijk dat kleine stapjes makkelijk 
vol te houden zijn. En zo’n klein stapje wordt al snel een nieuwe gewoonte. Je hoeft 
er op een gegeven moment zelf niet meer over na te denken.  
 

Wat past bij jou? 
Een Eetwissel is iets zeer persoonlijks. Wat voor de één als een kleine Eetwissel 
voelt, kan voor jou een grote stap zijn. Als je een te grote stap kiest, dan is de kans 
groter dat je het niet doet. Kies daarom een wissel die voor jóu een kleine stap is. 
Eentje waarvan je het gevoel hebt: dit gaat me lukken!!! 
 

Maak je eigen eetwissel 

Ga van ongezond naar gezond 
Ken je de voedingsdriehoek? Daarin staan gezonde producten. Met deze eetwissel 
ga je van iets dat niet in de voedingsdriehoek staat, naar iets dat wel in de 
voedingsdriehoek staat. Vaak maak je dan ook een stapje van iets dat sterk is 
bewerkt in een fabriek, naar iets wat minder bewerkt of vers is. Dat is vaak ook beter 
voor ons milieu.  
 
Denk aan het volgende: van frisdrank naar water, van fruitsap naar thee, van een 
koek naar een stuk fruit of van wit brood naar volkoren- of meergranenbrood. 
 

Ga voor een kleinere portie 
Een eetwissel kan ook een stapje naar een kleinere portie zijn. Van een hele zak 
naar een klein bakje chips. Van ‘large’ of ‘medium’ frisdrank naar ‘small’. Van 
dagelijks een koekje naar enkel een koekje in het weekend. Van een volledige lat 
chocolade naar een klein blokje. Enz…  
 

Wissel van dier naar plant 
Je kunt ook een wissel maken van vlees eten naar alternatieven zoals noten, 
kidneybonen, bruine bonen, kikkererwten, linzen of tofu. Of van vleeswaren op je 
boterham naar iets plantaardig zoals 100% pindakaas, avocado, babaganoush, 
hummus, plakjes komkommer, plakjes banaan. 
 
Je kunt in principe elke dag een nieuwe eetwissel maken. Maar wees in het begin 
niet te streng voor jezelf en kies er ééntje uit om uit te testen in de maand januari.  
Wanneer het je lukt om een eetwissel te maken, geeft dit je het vertrouwen om het 
nog eens te doen. Het zal je helpen om een andere Eetwissel te maken. Kortom, het 
geeft je zelfvertrouwen een oppepper. En dat geeft een goed gevoel!  
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We helpen je even op weg… 
Hieronder enkele voorbeelden van eetwissels die gemakkelijk, haalbaar én gezond 
zijn.  
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Corona vaccinatie 
 
Hoe werkt het virus en hoe beschermt het vaccin? 

 

Hoe werkt een corona virus? 
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Hoe werkt een corona vaccin? 

 

 

Waar kan ik mij laten vaccineren? 
Het vaccinatiecentrum zal zich in het Boudewijnpark bevinden. En er zullen 1000 
vaccins per dag toegediend worden. Als die voorradig zijn natuurlijk. 
 

Kan er ook aan huis gevaccineerd worden? 
Wie bedlegerig is, of ernstig ziek, kan thuis een vaccin krijgen. De organisatie 
hiervan is niet zo makkelijk. De vaccins moeten veilig vervoerd worden. En er moet 
een arts 20 minuten bij de patiënt blijven na de vaccinatie. Daarom zal dit eerder de 
uitzondering zijn.  
 

Wanneer kom ik aan de beurt? 
Hiervoor kijken we best naar het faseplan dat is opgesteld voor België. 
65 plussers en mensen met een chronische ziekte kunnen vanaf maart gevaccineerd 
worden. Eens je gevaccineerd bent, ben je beschermd. Het zou wel kunnen dat je 
het virus kan overdragen naar iemand anders die niet gevaccineerd is. Voorlopig 
zullen we dus nog even een mondmasker moeten dragen. Maar hier wordt nog 
verder onderzoek naar gedaan. 
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Hoe weet men dat ik een chronische aandoening heb? 
De overheid gebruikt gegevens van de mutualiteiten. Ook je medisch dossier bij de 
huisarts is een belangrijke bron van informatie. Bekijk daarom zeker een uitprint van 
je medisch dossier en laat ons weten als er volgens jou belangrijke dingen 
ontbreken. 
 

Hoe weet ik wanneer ik aan de beurt ben? 
Je krijgt een uitnodiging van de overheid per mail, per sms en per brief. In de 
uitnodiging staat een code waarmee je een afspraak kan maken. Als je dit te moeilijk 
vindt, kunnen we je helpen. 
 

Wat als ik geen vervoer heb?  
Voor wie geen vervoer heeft, zoekt de stad een oplossing. Er zal samengewerkt 
worden met de busmaatschappij en taxibedrijven. De kosten hiervoor zal je 
waarschijnlijk gedeeltelijk terugbetaald krijgen. Probeer zoveel mogelijk beroep te 
doen op buren en familie. Je mag ook steeds aan ons melden als je geen oplossing 
vindt.  
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Is dat vaccin wel veilig? 
Het vaccin is veilig. Er kunnen nevenwerkingen optreden zoals spierpijn, hoofdpijn, 
mottigheid. Een beetje vergelijkbaar met het griepvaccin.  
Heel zelden komen allergische reacties voor – net zoals dat met andere vaccins of 
geneesmiddelen kan. Daarom raden we het vaccin af voor mensen die ooit allergisch 
reageerden op een vaccinatie. 
Omdat het vaccin nieuw is en we voorzichtig zijn, wordt het voorlopig niet 
aangeraden voor zwangere vrouwen. 
 
Je hoort wel eens “het vaccin werd zo snel ontwikkeld, dat kan toch niet veilig zijn”. 
Het coronavirus zorgde voor een zo grote gezondheidscrisis, dat er wereldwijd veel 
geld werd geïnvesteerd in onderzoek. De beste wetenschappers werden op het 
onderzoek naar vaccins gezet. Bedrijven met veel ervaring in het ontwikkelen van 
vaccins werkten mee. Daarom is het zo snel kunnen gaan. De controle op veiligheid, 
werking en nevenwerkingen was net zo streng als voor elk ander nieuw 
geneesmiddel. 
 

Heb je nog vragen, dan kun je hier terecht voor meer informatie:  https://www.info-
coronavirus.be/nl/vaccinatie/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/#strategie
https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/#strategie
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Nieuwe medewerkers 

Charlotte – administratief medewerkster  
Kan je jezelf even voorstellen? 
Hallo, ik ben Charlotte 33 jaar en afkomstig uit Brugge. 
Naast mijn job bij de Bruggen ben ik ook mama van 2 
jongens, Lewis 6 jaar en Odiel bijna 3jaar. 

 

Waarom heb je ervoor gekozen om hier te komen werken?  
Ik ben gestart bij WGC De Bruggen op 17 augustus 2020 als administratief/onthaal 
medewerker. Mij zal je vooral aan het onthaal zien zitten of af en toe aan de lijn 
krijgen. 

 
Waarvoor kan men bij jou terecht?  
Wat ik zocht in een job was vooral het menselijk contact, en waar kan je dat beter 
dan in een wijkgezondheidscentrum. 
 

 

Liesbeth – huisarts in opleiding 

Kan je jezelf even voorstellen? 
Ik ben Liesbeth De Spiegeleer, 24 jaar, en in juni 2020 
studeerde ik af in de richting geneeskunde aan de KU 
Leuven. Sedert 1 oktober ben ik werkzaam in het 
wijkgezondheidscentrum als huisarts in opleiding (HAIO). 
In de Bruggen heb ik de kans om gedurende anderhalf jaar 
dit team te vervoegen en te groeien als huisarts. Daarna 
trek ik een half jaar naar het ziekenhuis om vervolgens nog 
een jaar in een andere praktijk als HAIO te werken. Na 3 jaar opleiding ben ik 
zelfstandig huisarts. 
Momenteel woon ik samen met mijn ouders en twee broers in Oostkamp. In mijn vrije 
tijd ben ik vaak terug te vinden op de fiets. Daarnaast trek ik ook graag eens mijn 
loop- of wandelschoenen aan, maar kan ook absoluut genieten van een tasje koffie 
en rustig thuis zijn. 

 
Waarom heb je ervoor gekozen om hier te komen werken?  
In het wijkgezondheidscentrum zijn er vaak studenten die stage lopen. Vier jaar 
geleden was ik ook één van deze studenten die hier een week kijkstage deed. 
Sindsdien heb ik wel een ‘boontje’ voor dit warme team en ben dan ook blij dat ik 
mijn opleiding tot huisarts hier kan starten.  
 

Waarvoor kan men bij jou terecht? 
Als HAIO kunt u bij mij terecht voor allerhande zaken waarvoor u de huisarts wenst 
te raadplegen. Ik wil u alvast bedanken voor het vertrouwen dat u mij hierin wilt 
geven. 
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Medicatievoorschriften 
 
Probeer je zo goed mogelijk voor te bereiden op je bezoek aan de huisarts. Dat gaat 
onder andere over voorschriften voor je medicatie. Tijdens een consultatie schrijft de 
arts normaal gezien net voldoende medicatie voor tot je volgende consultatie.  
 
Is er toch iets misgelopen en kom je medicatie tekort? Dan kun je in uitzonderlijke 
gevallen een extra voorschrift aanvragen. Dit kun je enkele dagen later bij ons komen 
ophalen. Een voorschrift doorsturen per mail, kunnen we om privacy redenen niet 
meer doen. Wel maken we nu gebruik van het online platform ‘Helena’. Dit is een 
beveiligd platform om medische gegevens uit te wisselen tussen arts en patiënt.  Zo 
kunnen bloedonderzoeken, voorschriften en specialisten brieven worden gepost 
zodat je er thuis gemakkelijk aankan.  
 
De voordelen: je kunt snel en eenvoudig 
van thuis uit je voorschrift of document 
opvragen. Een voorschrift hoeft ook niet 
meer uitgeprint te worden; je kan het 
met je smartphone digitaal tonen bij de 
apotheek. 
 
Wil jij ook Helena gebruiken? Je kan 
hiervoor hulp vragen bij het onthaal. Je 
vindt de folder aan het onthaal. Of ga 
zelf naar info.helena.care om een gratis 
account aan te maken.  
 
 

 
 

Activiteiten op Sint-Pieters 

Buurtcentra Mintus 
Heb je behoefte aan een babbel of een helpende hand? De buurtcentra zijn er voor 
jou. 
Neem gerust contact met hen op. 

 
 

https://nl-info.helena.care/helena-voor-patienten
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Activiteiten op Sint-Pieters 
 
Door corona kunnen er momenteel niet veel activiteiten doorgaan. Maar de 
buurtcentra op St-Pieters gaan zo creatief mogelijk aan de slag en bieden toch 
enkele activiteiten aan. 
 

Inspiratie nodig voor een wandeling? 
Ga eens wandelen door de Rustenburgwijk. In de buurtkrant wordt er een stukje 
geschiedenis weergegeven van de straten. 
Of doe mee aan de meerkeuze speurneuszoektocht in St-Pieters van 3 km. En vul 
daarbij de vragenlijst in die in de buurtkrant staat. 
 

Uitwijken 
Uitwijken naar St-Pieters (www.uitwijken.be ) woensdagavond 3 februari 2021 komt 
Compagnie Sprookjes Enzo naar Sint Pieters met het magische en sfeervolle 
vuurspektakel INCONTRI#2. Locatie zal waarschijnlijk de wijk Duivekete zijn. 
 

Goed gevoel schatkist 2021 
Het overkomt ons allemaal wel eens: er gebeurt 
iets waardoor je leven overhoop wordt gehaald 
en je in vrije val dreigt te gaan. Alles waar je 
gelukkig van werd lijkt ineens zover weg. 
 
In deze cursus gaan we aan de slag om jouw 
eigen “Goed Gevoel Schatkist” samen te 
stellen.  
 
Als het ware een op maat gemaakt EHBO-
koffertje om steeds bij de hand te hebben als 
het eens moeilijker gaat.  
 
Samen gaan we op zoek en inspireren elkaar 
door interactief delen en verbinden.  
We gaan vooral praktisch aan de slag met een 
kleine theoretische omkadering. 

 

 
 

 

Goed gevoel schatkist 
 

WANNEER  
Vrijdag 5 maart  
Vrijdag 12 maart  
Vrijdag 19 maart  
Vrijdag 26 maart  
Telkens van 10u tot 12u30.  
 
WAAR  
Buurtcentrum De Dijk  
Blankenbergse Steenweg 221  
8000 Brugge  
 
KOSTPRIJS  
20€ voor de volledige cursus  
 
INSCHRIJVEN VIA  
Het nummer 0492 23 64 95 
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Kaartje schrijven naar een onbekende 
 
Hoeveel deugd kan het doen om een kaartje te krijgen: bemoedigende woorden, een 
grapje, een mooie tekst.  
 
Kaartjes en brieven schrijven, velen deden het de laatste jaren steeds minder. 
Nochtans, het blijft altijd fijn om een verrassing in de brievenbus te vinden. Zeker in 
deze donkere covid-winterdagen kan een kaartje meer zon in je dag brengen. 
  
Daarom organiseren wij de actie ‘schrijf een kaartje naar een onbekende’. Je schrijft 
een kaartje naar iemand die je niet kent en geeft het af aan ons secretariaat. Wij 
sturen het dan naar iemand op met een brief bij met wat uitleg over de actie.  
 
Wil je een kaartje schrijven? Al wie zin heeft, mag 
meedoen. Een inspirerende quote, een mooi 
tekstje, een mooi verhaaltje, enkele lieve woorden, 
een mooie tekening… alles is goed! Je mag eigen 
kaartjes beschrijven, maar wij hebben er in het 
secretariaat ook klaarliggen die je kunt gebruiken. 
Geef je beschreven kaartje af aan het secretariaat 
en wij zorgen dat het terecht komt bij iemand die 
het kan gebruiken. Je weet niet waar je kaart 
terechtkomt, we zijn voorzichtig met jullie privacy. 
Een kaartje terugsturen of beantwoorden, lukt dus 
ook moeilijk.  
 
Wil je een kaartje ontvangen? Kun je een extra glimlach of een sprankel licht 
gebruiken? Je mag je naam gerust opgeven aan het secretariaat en wij zorgen dat er 
iets je richting uitkomt.  
 
Schrijft gerust mee, help zo voor elkaar te zorgen. En wie weet komt er wel een 
kaartje jouw richting uit…. 
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www.wgcdebruggen.be 

http://www.wgcdebruggen.be/

