
 

NIEUWSBRIEF 5 - SEPTEMBER 2014 

www.gezondheidscentrumlokeren.be 

Ontdek onze nieuwe website! 



Welkom & afscheid 

Verpleegkundige Miriam Van Cleemput is in maart gestart 

in ons centrum. Zij werkt halftijds. Miriam heeft ruime erva-
ring in de thuiszorg. Samen met Ellen zal zij instaan voor de  
verpleegkundige zorgen van de patiënten. 
 

 
Dr. Eline Dewilde verlaat in september 
het gezondheidscentrum. Eline startte in 
2012 in ons centrum als huisarts in opleiding en werd aan-
sluitend één van de vaste artsen. Ze start een huisartsen-
praktijk in Brugge. Wij danken Eline voor de inzet voor ons 

centrum en wensen haar veel succes in de nieuwe praktijk. 
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Woon gezond: geef lucht aan je huis! 

Wist je dat de gemiddelde Vlaming 20 uur per dag binnenshuis doorbrengt? 
 
Je huis gezond en leefbaar houden is dus van groot belang. Hoe je dit het 
beste doet, kom je in het gezondheidscentrum te weten tijdens de speciale  

actieweek van 24 tot 30 november.  
 

Maak alvast kans op een “Gezond in huis-verrassingspakket” door een  
originele foto van jouw geopende ramen te nemen!  

 
Meer informatie over de wedstrijd vind 
je op onze website:  

 
www.gezondheidscentrumlokeren.be 
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Wat is griep? 
 

Echte griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt 

veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen.  
 
Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door 
een verkoudheidachtige ziekte met wat koorts worden getroffen, maar 
hierbij gaat het meestal om een gewoon verkoudheidsvirus.  
 
Echte influenza leidt bij de meeste mensen tot aanzienlijke ziektever-

schijnselen en een niet te verwaarlozen sterfte, vooral bij ouderen en 
personen met een chronische aandoening.  
 
Wat zijn de symptomen van echte griep? 
 

Kenmerkend aan echte griep of influenza zijn koorts, hoofdpijn, hoesten, 

keelpijn, spierpijn, verstopte neus, gevoel van zwakte en verlies van eet-
lust. Deze symptomen komen vrij snel opzetten. 
 
Wie moet zich laten vaccineren? 
 
Een vaccinatie is ten zeerste aangeraden voor personen van minstens 60 
jaar, voor zwangere vrouwen, hartpatiënten, longpatiënten, diabetici, 

personen met verminderde afweer,... 
 
Wanneer vaccineren? 
 
U laat zich best tussen 13 oktober en 21 november vaccineren. Het 
vaccin beschermt pas na twee weken en is maar goed voor één winterpe-

riode.  

 
Indien u tot de risicogroep behoort, 
kreeg u van het Gezondheidscentrum 
reeds een voorschrift opgestuurd. Hier-
mee kan u het vaccin bij uw apotheker  
kopen. Vergeet niet het vaccin steeds in de 

koelkast te bewaren.  
 
Maak een afspraak om het vaccin te laten 
toedienen door de verpleegkundige. Na de 
toediening dient u nog 15 minuten in het 
centrum te blijven. Geen brief ontvangen? 

Bel naar het centrum om een voorschrift te 

vragen. 
 

Vergeet uw griepvaccin niet! 



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

Vormingsaanbod 

Gezondheidscentrum Lokeren en Ontmoetingshuis De Moazoart slaan de 

handen in elkaar om vormingen aan te bieden. In samenwerking met  
Vormingplus Waas en Dender worden 3 informatiesessies aangeboden. 
Een sessie duurt telkens 2 uur. 

Waarvan krijg je kanker? 
 
Aan de hand van vragen praten we samen over ge-

zondheid en gezond leven. Je leert wat feiten en fa-
beltjes zijn in verband met kanker en wat je kan 
doen om je kans op een gezond leven groter te ma-
ken. Inschrijven vóór 1 oktober. 

Iedereen kan vereenzamen 
 
Vanuit levensechte verhalen kijk je naar de verschil-

lende kanten van eenzaamheid. Zo leer je jezelf en 
anderen beter begrijpen en tegen eenzaamheid be-
schermen. Inschrijven vóór 15 november. 

Seksualiteit als je ouder wordt 
 
Seksualiteit kan in elke levensfase belangrijk zijn. 

Bij het ouder worden kunnen dingen veranderen. In 

deze vorming bespreken we een aantal aspecten 
van seksualiteit die hierbij een rol spelen. Inschrij-
ven vóór 12 december. 

Iedereen is welkom, ook niet-patiënten! 
 
Toegangsprijs voor patiënten van het Gezondheidscentrum: 1 euro 

Toegangsprijs voor niet-patiënten: 5 euro 
Toegangsprijs voor niet-patiënten met omniostatuut: 1 euro 
 

Afspraak in Ontmoetingshuis “De Moazoart”, Krekelstraat 9 in Lokeren. 
 
Vergeet zeker niet op tijd in te schrijven aan het onthaal of  
telefonisch op 09-348.66.62. 


