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

NIEUWSBRIEF 8 – Januari 2017

Welkom
Half augustus 2016 startte dr. Piet Van De Sype als nieuwe artszorgcoördinator. Hij werkt ook als praktijkopleider en heeft sinds
oktober dr. Ibrahim Mutebi, als nieuwe HAIO, onder zijn vleugels
voor de komende twee jaar.
Ook arts dr. Elke Spenninck startte dit najaar in ons centrum als
nieuwe vaste arts.
Samen met dr. Annick Poppe maken zij deel uit van ons nieuw
artsenteam.
Ons artsenteam wordt tijdelijk versterkt tot begin maart door
dr. Caroline Simons. Dan start er in ons centrum ook een nieuwe
vaste arts dr. Chantal Nyiraguhirwa.
Onze onthaal– en administratief medewerkster Ineke Van den
Heuvel werd in oktober mama van zoontje Stan en wordt tijdelijk
vervangen door Christine Soetens.
Vanaf 23 januari mogen wij in ons centrum ook een sociaal verpleegkundige welkom heten. Martien De Bock, zij is hiervoor werkzaam
geweest in de thuisverpleging.
In januari hebben we ook afscheid genomen van onze
maatschappelijk werkster Anja Goossens. Wij wensen haar succes
met haar verdere carrière. Voor verdere opvolging kunnen jullie
terecht bij onze sociaal verpleegkundige Martien.

VU: Peter Strubbe, Patershof 33—9160 Lokeren
Gezondheidscentrum Lokeren vzw, tel 09-348.66.62, onthaal@gclokeren.be

Enkele afspraken:

10.000 stappen.
Tweewekelijks, op donderdagnamiddag , waren ook vorig jaar de
wandelingen een vaste waarde. De opkomst verraste ons keer op keer.
Hiervoor hebben we dit jaar een 6-tal winnaars mogen plezieren met
een cadeaubon.

Belkwartier.
Vanaf 2 januari 2017 is ons belkwartiertje in de voormiddag gewijzigd.
Dit wordt vanaf nu om 11u in plaats van om 10u45.
Voor resultaten of dringende vragen aan de artsen kunnen jullie hen
iedere weekdag bereiken van:


11u tot 11u15



17u tot 17u15

Aandacht!


Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Ook dit jaar starten we terug met wandelen.
Hou alvast volgende data vrij in jullie agenda!
Vertrekplaats
6 april
20 april
4 mei
18 mei

Gezondheidscentrum Lokeren, Patershof
Aardeken 3
Veerstraat, Sint-Anna Kerk
Basisschool Staakte

1 juni
15 juni
29 juni
13 juli
17 augustus
31 augustus
14 september

Bezoekerscentrum Molsbroek
Apotheek Spoele
Interflower
Kerkhof, Bleekmeerstraat
Sint-Anna kapel Heirbrug
Café De Standaard, Oude Heerweg 34
Daknam Dorp, aan de kerk

28 september

AVEVE parking, Eksaardebaan

De 5 wandelaars die aan het meest aantal wandelingen
deelnemen ontvangen een prijs!

Gelieve bij een bezoek aan het ziekenhuis of bij een specialist,
de naam van uw huisarts te laten aanpassen naar uw huidige
huisarts in ons centrum.
Piet Van De Sype
Elke Spenninck
Annick Poppe
Ibrahim Mutebi



Indien je een consult wenst en je bent jonger dan 15 gelieve u dan
te laten vergezellen door een volwassene.



Ons medisch team werkt enkel op afspraak!
Dus indien u een consultatie of huisbezoek wenst voor dezelfde
dag, bel dan altijd zo vlug mogelijk, liefst vóór 10u.
Is uw medicatie bijna op ? Bel tijdig om eventueel telefonisch uw
voorschrift aan te vragen.
U kunt deze afhalen de dag nadien vanaf 10u.
Het is echter de bedoeling dat u voldoende voorschriften vraagt
tijdens de consultatie, zodanig dat u medicatie hebt tot aan uw
volgende controle-raadpleging.

