
 

COLOFON : 

De nieuwsbrief is  

een tijdschrift 

uitgegeven door 

Gezondheids-

centrum Lokeren 

Kazernestraat 91 

9160 Lokeren 

 

De nieuwsbrief 

wordt o.a. aan alle 

ingeschreven pati-

ënten gestuurd.  

Oplage : 700 

exemplaren. 

 

Is het adres niet 

correct of krijg je 

deze nieuwsbrief 

meer dan één keer, 

meld dit dan aan 

het onthaal. Wij 

passen de gegevens 

aan. 

 

Verantwoordelijke  

uitgever :  

Stijn Van Acker 

Kon. Astridlaan 19 

9100 Sint-Niklaas 

Tel. 09 348 66 62 

Fax 09 348 08 63 
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Aan Dhr./Mevr. 

Aan familie  

GC LOKEREN VERHUIST !  
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Waarom verhuizen wij? 

Gezondheidscentrum Lokeren groeit en biedt aan alle        

ingeschreven patiënten een uitgebreidere dienstverlening 

aan. 

 

Sedert begin dit jaar werken wij met een team van          

drie artsen, een verpleegkundige, een diëtiste en een maat-

schappelijks werkster.  

 

Al deze diensten pasten steeds moeilijker in onze tijdelijke 

locatie in de Kazernestraat. 

Daarom zijn wij zeer blij nu te kunnen verhuizen. 

 

Het nieuwe gebouw laat ons vooral toe jullie  

(nog) beter te helpen! 

VANAF MAANDAG 2 JULI 2012 

IS ONS NIEUW ADRES : 

PATERSHOF 33 

9160 LOKEREN 
 

Ons telefoonnr. 09 348 66 62 

 blijft behouden. 



Praktisch: Hoe geraak ik in Paterhof 33? 
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Van Kazernestraat naar Patershof: op plan 

Te voet/ met de fiets: U vindt ons makkelijk achter de Pa-

terskerk via de Bosmanstraat of de Veldstraat. 

 

Met de auto: Door de werken in de Luikstraat kunt u best 

via de Veldstraat de wijk Patershof inrijden om ons te berei-

ken. Voor het gebouw is normaal steeds voldoende parkeerge-

legenheid. 

Let wel: u dient nog steeds uw parkeerkaart te plaatsen!  

(de parking náást de Paterskerk is dan weer betalend) 
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Ik heb de dokter van wacht nodig, hoe werkt dit en wordt dit 

terugbetaald?  

Heb je ‘s nachts (van 20 u. tot 8 u.)/ in het weekend (van vrijdag-

avond 19 u. tot maandagochtend 8 u.) dringend een dokter nodig, 

dan kun je terecht bij de Lokerse huisartsenwachtdienst op het 

nummer 09 348 78 78. (Voor Eksaarde: 09 349 64 74) 
 

Je betaalt de dokter van wacht het volledige bedrag en hij/zij 

geeft je een getuigschrift.  Je brengt dit briefje naar het      

Gezondheidscentrum en dus niet naar je ziekenfonds.  
 

Wij betalen de gewone tegemoetkoming terug. Net zoals bij  je 

ziekenfonds, betalen we het remgeld niet terug. 

Deze regeling geldt ook als het een dokter van het centrum is die 

de wachtdienst vervult. 

 Voor meer informatie en nieuws kunt u vanaf nu ook terecht 

op onze website: www.gclokeren.be 

 Op 1 juli 2012 start onze nieuwe coördinator, Gülay Temur. 

De huidige coördinator, Stijn Van Acker, neemt binnenkort 

afscheid om in Bolivia te gaan werken. 

 Wij blijven een opleidingspraktijk voor jonge huisartsen:     

Vanaf 1 sept. vertrekt Dr. Jessica Tilley en wordt vervangen 

door Dr. Eline De Wilde.  

 Heb je zin om buiten te zijn en tegelijk aan je gezondheid 

werken? Dan nodigen we je uit om mee te gaan wandelen.      

Elke dinsdag vertrekken we om 12u vanop de parking van het 

zwembad. Meer info vind je bij het onthaal/onze verpleegk.   
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Weetjes 

En verder: Vaak gestelde vragen... 


