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Aan de patiënten van
Gezondheidscentrum Lokeren
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Komt u met meerdere personen op consultatie?
Geef dit dan door aan het onthaal, zo kan de nodige tijd voorzien worden.

Voorstelling HAIO dr. De Boeck
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Kom steeds op tijd naar uw afspraak.
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Kan u toch niet naar uw afspraak komen?
Verwittig ons tijdig, dan kunnen we nog iemand anders voorthelpen.
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Wenst u telefonisch contact met de dokter?
Als u voor 17u30 belt, wordt u dezelfde dag teruggebeld. Als u na 17u30
belt wordt u de volgende werkdag teruggebeld.
U kan door ziekte niet naar uw werk of school?
Bel dan zeker voor 11u voor een afspraak.
U verhuist buiten Lokeren?
Gelieve ons dit zo snel mogelijk door te geven, in dit geval dienen we u uit
te schrijven. Gelieve ons ook uw nieuwe adres door te geven wanneer u
binnen Lokeren verhuist, zo kunnen we uw patiëntendossier aanpassen.
Heb je in het weekend of ‘s nachts dringend een dokter nodig?
Dan kan je terecht op het nummer van de huisartsenwachtdienst:
- 09 348 78 78 voor Lokeren
- 09 349 64 74 voor Eksaarde
Let wel: je betaalt aan de dokter van wacht het volledige bedrag en hij/zij
geeft je een doktersattest. Je brengt dat doktersbriefje naar het gezondheidscentrum en het centrum betaalt je het bedrag terug, zonder het remgeld. De huisarts van wacht is er enkel voor dringende zaken.
U wilt zich uitschrijven?
Meld dit zo snel mogelijk aan het onthaal want het duurt minstens een
volledige kalendermaand alvorens u bij een andere dokter terecht kan.
Heb je na een opname nog verpleging nodig?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met het Gezondheidscentrum. Als
de nazorg niet door de dokter of verpleegkundige van het Gezondheidscentrum gebeurt, wordt dit niet terugbetaald.
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Huisartsenwachtdienst
BELANGRIJK BERICHT AAN DE PATIËNT
De huisartsenwacht verzekert de continuïteit van de
medische zorg.
De Orde der artsen stelt een oneigenlijk gebruik van de
huisartsenwacht vast waardoor andere patiënten soms
nodeloos moeten wachten op noodzakelijke zorgen.
WAARVOOR CONTACTEERT U DE
HUISARTSENWACHT NIET?









Voorschrift chronische medicatie, waaronder:
- Slaap- en kalmeermiddelen
- Pijnmedicatie
- Contraceptiepil of zwangerschapstest
- Bloeddrukverlagers
(Verlenging van) ongeschiktheidsattesten
Verkoudheid zonder koorts
Verwijderen van hechtingen
Toedienen vaccinatie
Geven van een second opinion
Niet-urgente problemen

NIEUWS
Dokter Ibrahim Mutebi voltooide eind september zijn 2
jaren als HAIO (huisarts in opleiding) in het Gezondheidscentrum. Sinds oktober is hij werkzaam in zijn eigen
praktijk te Gent. We wensen dokter Mutebi veel succes in
zijn verdere carrière.

Begin november mochten we onze nieuwe onthaalmedewerkster Ilse Van Hauwermeiren verwelkomen.
Voorheen werkte zij in een oogartsenpraktijk te Aalst.

Met het vertrek van dokter Mutebi is begin oktober dokter Laurens De Boeck als HAIO gestart. Hij zal tot en
met maart 2020 het doktersteam in het Gezondheidscentrum vervoegen.

Hallo,
Ik ben Laurens De Boeck, de nieuwe huisarts in
opleiding (HAIO) hier in het centrum. Na een korte
stage in een ziekenhuis op de dienst geriatrie ben ik

Arts op huisbezoek of patiënt naar de arts?
Huisbezoeken tijdens de wachtdienst zijn een dienstverlening voor patiënten die zich moeilijk kunnen verplaatsen.
De arts kan u vragen zelf naar haar/zijn praktijk te komen.
Hierdoor worden wachttijden beperkt en zijn er grotere onderzoeksmogelijkheden doordat alle nodige materialen aanwezig zijn om u te helpen.

vol enthousiasme begonnen aan het huisartsenwerk.
Ik heb bewust gekozen om hier mijn opleiding te doen,
ik sta erg achter het concept en de organisatie van een
wijkgezondheidscentrum. De toffe collega’s kreeg ik er
hier ook nog eens bij. Ik hecht veel belang aan het
persoonlijke contact van de huisarts met zijn patiënten
en geloof dat elk verhaal zijn eigen kantje en oplossing
heeft. Ik kijk er naar uit hier een positieve rol te
kunnen spelen voor jullie!
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Raad van Bestuur

Geïnformeerde toestemming

Bedankt Ivo Van Droogenbroeck
Ivo Van Droogenbroeck is de sturende kracht achter de oprichting en de uitbouw van de vzw Gezondheidscentrum
Lokeren. Bij de start in 2009 werd hij verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Een opdracht die hij steeds
vanuit een groot sociaal engagement opnam.

Gelieve uw identiteitskaart te laten inlezen aan het onthaal.
Hiermee vragen we toestemming voor het elektronisch
delen van uw gezondheidsgegevens.

Reeds vorig jaar gaf hij aan het voorzitterschap in de goede
handen
van een andere
bestuurder
te willen achterlaten en
Kerstavond
maandag
24/12/’18:
lid te worden van de Algemene vergadering.

Het Gezondheidscentrum zal sluiten om 17u
Het Gezondheidscentrum bedankt dan ook zijn
verdienstelijke
voorzitter
voor de
jaren inzet.
Oudejaarsavond
maandag
31/12/’18:

Het Gezondheidscentrum zal sluiten om 17u
Leden van de Raad van Bestuur
Gezondheidscentrum Lokeren werd in 2009 opgericht als een vereniging
zonder winstoogmerk.
De leden van de Raad van bestuur zijn v.l.n.r.:
Marcel Van Damme, bestuurder
Fons Colman, bestuurder-secretaris
Mirjam Van Hoecke, bestuurder
Patrick Van Rijsselberghe, bestuurder-voorzitter
Hilde De Smet, bestuurder
Dirk Raman, bestuurder-penningmeester
Koen de Visscher, bestuurder
Patrick Mertens, bestuurder (niet op foto)
Mie Moerenhout, bestuurder (niet op foto)

Waarom uw toestemming geven?
In de loop van uw leven raadpleegt u
verschillende zorgverleners. Door uw
toestemming te geven, aanvaardt u dat
de personen die u behandelen informatie
over uw gezondheid met elkaar delen.
Deze zorgverleners kunnen u beter
behandelen als ze samenwerken en uw
medische voorgeschiedenis kennen. Ze
kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet
ondergaan.
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INFO
Welkom nieuwe voorzitter Patrick Van Rijsselberghe
Aangepaste openingsuren feestdagen

OPGELET
Kerstavond maandag 24/12/’18:
Het Gezondheidscentrum zal sluiten om 17u
Oudejaarsavond maandag 31/12/’18:
Het Gezondheidscentrum zal sluiten om 17u

Wie is Patrick Van Rysselberghe?
Binnenkort word ik 64 jaar. Reeds als tiener
was ik actief in verschillende sociale
organisaties: de Telebouworde (klussen bij
mensen die leven in armoede), het Woonfonds (huurwoningen renoveren en verhuren
aan behoeftigen),… Na mijn studies heb ik
enkele jaren lesgegeven om daarna over te
stappen naar het ABVV. De laatste 20 jaar
heb ik voor Proximus gewerkt. Als Lokeraar
heb ik mij 12 jaar lang ingezet voor de Lokerse politiek.
Vanwaar komt je engagement voor het Gezondheidscentrum?

Noodnummers
HANDIG BIJ MEDISCHE NOOD
Gezondheidscentrum

09 348 66 62

Huisarts van wacht

09 348 78 78 Lokeren
09 349 64 74 Eksaarde

Apotheek van wacht
www.apotheek.be

0903 99 000

Tandarts van wacht

0903 39 969

Anti-gifcentrum

070 245 245

Ambulance

100 of 112
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Ivo Van Droogenbroeck heeft mij in 2007 gevraagd om mee te werken
aan de oprichting en uitbouw van een Gezondheidscentrum. Als gewezen
secretaris van de CM zag hij de noodzaak in van een kosteloos en kwalitatief gezondheidsaanbod. Hiervoor had hij mensen nodig die bereid waren
om vanuit hun sociaal engagement en ervaring vrijwillig hun schouders
onder dit project te zetten. Het heeft twee jaar geduurd vooraleer het duidelijk was hoe de organisatie er concreet zou uitzien: met welke mensen,
locatie, financiering,… Eind 2009 zijn we gestart met 1 huisarts,
1 huisarts-in-opleiding, 1 verpleegkundige en een deeltijds coördinator.

Wat doet de Raad van Bestuur?
De leden van de Raad van Bestuur hebben een heel verschillende achtergrond. Ieder draagt vanuit zijn achtergrond en ervaring bij tot het beheren van de VZW. Wij zijn geen artsen en bemoeien ons niet met hoe artsen hun job moeten doen. Wij zijn wel de eindverantwoordelijken als het
gaat over de administratie, contacten met de overheid en het RIZIV, personeelsbeheer en de financiën. Wij trachten de werkingsmiddelen te voorzien opdat ons medisch team zich volledig kan concentreren op de patiënt
met niet alleen aandacht voor de “zieke” mens, maar ook voor preventie.

5

Wat wil je nog realiseren in het Gezondheidscentrum?
Onze grootste zorg is de stabiliteit en continuïteit in het artsenteam. In
het Gezondheidscentrum is er steeds 1 huisarts-in-opleiding die sowieso
slechts voor 1,5 jaar blijft. Wij streven ernaar om het team van vaste
huisartsen onveranderd te laten zodat de patiënten en artsen een echte
vertrouwensband kunnen opbouwen. We kunnen echter niet vermijden
dat jonge artsen na enkele jaren bij ons gewerkt te hebben, soms kiezen
voor een eigen zelfstandige praktijk.
Daarnaast denken we ook na over hoe we ons medisch aanbod kunnen
uitbreiden met andere disciplines waar mensen met een beperkt inkomen
nood aan hebben.

YOUCA (Zuiddag)
Op 18/10 was het YOUCA Action Day, vroeger Zuiddag genaamd.
15.000 jongeren, van het vierde tot het zevende middelbaar, engageerden zich om één dag aan het werk te gaan op een schooldag. Op die
manier konden zij van het werkleven proeven. Hun loon, 50 euro,
schonken ze aan projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd, zowel in Ecuador als in België.
Bij ons kwam Laura, zus van onze verpleegkundige
Ellen, een dagje meewerken. Ze hielp ons met
administratieve taken en maakte ‘s middags
heerlijke pompoensoep voor ons.
Dankjewel Laura!
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Sedentaire levensstijl

PREVENTIE

Beweeg jij veel? Mooi zo, want bewegen is gezond. Al even cruciaal is
het dat je niet te lang aan één stuk stilzit. Doorbreek lange periodes
van zitten regelmatig door recht te staan of een rondje te stappen. Je
zult snel merken: dat voelt goed!
Veel zitten is slechter dan we denken. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat heel veel zitten juist zeer gevaarlijk is. Zelf wanneer we daarbuiten sporten, gezond eten en regelmatig bewegen. Mensen met een 'zittend beroep' hebben een grotere kans op lage rugklachten, lagere botdichtheid, overgewicht, diabetes en zelfs op jongere
leeftijd te overlijden aan de gevolgen van hartklachten.
In het Gezondheidscentrum hebben dokter Suy en
diëtiste Kim een ‘standing desk’ uitgetest, een bureau met een mobiel werkblad dat naar boven en
naar beneden kan zodat er afwisselend staand en
zittend gewerkt kan worden. Aan de patiënten werd
telkens gevraagd of ze wilden rechtstaan of zitten
tijdens de consultatie.

Versterk je veerkracht!
Wat is veerkracht?
Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan
stress en tegenslag. Je 'veert' als het ware terug. Zo kan
je de uitdagingen die op ons pad komen beter aan.
Veerkracht is niet 'statisch', dat wil zeggen dat het van
moment tot moment kan verschillen. Een hoge veerkracht
wil niet zeggen dat je onkwetsbaar bent. Net als een lage
veerkracht niet wil zeggen dat je er niets aan kan doen.
Net zoals je een spier traint kan je ook je veerkracht trainen!

Vind je het belangrijk om goed in je vel te zitten? Neem je graag
tijd voor jezelf? Ben je graag veerkrachtig, ook op moeilijke momenten?
Dan is www.fitinjehoofd.be iets voor jou!

Bewegen op verwijzing

Met deze website leer je controle over je eigen leven te
hebben. Je leert jezelf te waarderen. Je kan het hoofd bieden aan stress en tegenslag. Je leert positief in het leven te
staan.

Heel makkelijk meer bewegen.

En dat voelt goed! Via 10 tips kan je zélf aan de slag met je
eigen veerkracht.

Ook nood om meer te bewegen in je dagelijkse leven? Doe een beroep op
een bewegen op verwijzing-coach. Je huisarts kan je doorverwijzen naar
een coach, geen personal trainer, in jouw buurt tegen een erg lage prijs.
Die coach zal samen met jou een beweegplan op maat opstellen om zo
meer te bewegen op jouw eigen tempo. Resultaat? Een actiever leven en
je voelt je beter in je vel.

Deze website is bedoeld voor mensen ouder dan 16 jaar. Ben
je jonger? Neem dan een kijkje op www.noknok.be. Fit in je
Hoofd is een campagne van de Vlaamse overheid.

Ben je patiënt in het Gezondheidscentrum? Goed nieuws: het Gezondheidscentrum betaalt de tussenkomst terug voor het advies van de coach.

Hoe blijf jij Fit in je Hoofd?
Versterk jouw veerkracht!
www.fitinjehoofd.be
Ook als app beschikbaar.
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Rozelintjesactie

Stretchoefening rug en zij
- Ga rechtop zitten op het puntje van een stevige
stoel.
- Probeer je voeten plat op de grond te zetten.
- Hou je rug recht.
- Probeer zo ver mogelijk naar achter te kijken
door met je romp te draaien.
- Hou deze positie 12 seconden aan.
- Herhaal nu, naar de andere kant.
- Voel je pijn? Dat betekent dat je te ver rekt.
- Doe de oefeningen langzaam en blijf steeds
rustig doorademen.

De rozelintjesactie in Lokeren is een initiatief van het OCMW Lokeren,
het is vooral een sensibiliseringsactie voor het preventief opsporen van
borstkanker.
Een mooie mix van evenementen zijn hiervoor georganiseerd in de
maand oktober en als gezondheidscentrum hebben wij hier graag aan
deelgenomen.
Wij hebben bijgestaan op de marktactie met het uitdelen van gratis
roze lintjes en het delen van informatie.

Op de stadionactie hebben wij
een frame bemand waar foto’s
konden genomen worden met
Davino Verhulst en Bart Van
Avermaet.
Alle dames konden die avond
voor 5€ een ticket kopen voor
de match Lokeren-Oostende.
Het was voor ons een aangename ervaring en zeker voor
herhaling vatbaar.

TIJDIG OPSPOREN IS BELANGRIJK
GRATIS ONDERZOEK VOOR VROUWEN
VAN 50 TOT EN MET 69 JAAR

10 000 stappen
Verspreid over gans Lokeren hebben we van april tot september om de 14
dagen gewandeld met onze 10 000 stappen actie. Het was dit jaar de eerste maal dat we 12 wandelingen georganiseerd hadden. In 2018 hadden
we beslist een record aantal wandelingen met een record aantal deelnemers!
Ook volgend jaar zijn we terug van de partij vanaf april.
Meer info volgt nog.

Een echt uurtje
ontspanning waar je
naar uitkijkt!

Doe zo verder,
dit verdient zeker een pluim!

Ontdek hoe ook jij kan
deelnemen via het gratis
nummer 0800 60 160
of op
www.bevolkingsonderzoek.be
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