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NIEUWS

Lezing prof. dr. Lieven Annemans

In september 2019 bestaat het 
Gezondheidscentrum 10 jaar. 
In het kader hiervan organiseren we 
op dinsdag 26 november ‘19 in samen-
werking met Vormingplus een lezing door spreker 
prof. dr. Lieven Annemans. 
Deze lezing zal een onderdeel zijn van de lezingen-
reeks ‘De Laatste Dinsdag’ en gaat door in het Cul-
tuurcentrum te Lokeren.

COPC-week

In de week van 6 tot 10 mei bezochten 25 studenten uit het 2de jaar 
geneeskunde onze praktijk. Dit in kader van de COPC-week (Com-
munity Oriented Primary Care). Het doel van deze week was om de 
studenten kennis te laten maken met onze wijk/stad en de patiënten 
erin.  
Ze bezochten in groepjes van 5 elk een patiënt en vervolgens 3 
hulpverleners van deze patiënt. Op deze manier vormden ze zich 
een beeld van het hulpverlenersnetwerk rond de patiënt. Ze leerden 
over hoe het leven er buiten de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis 
uitziet en zagen in dat “gezondheid” door veel meer bepaald wordt 
dan louter het medische. Zo spelen sociale voorzieningen, transport-
mogelijkheden, netwerk, financiële mogelijkheden en zoveel meer 
zaken een rol in de gezondheidsbeleving.
In 2 tutorsessies (onder begeleiding van dr. Suy) koppelden de stu-
denten hun bevindingen terug en formuleerden ze een “gezondheids-
profiel van de wijk/stad”.  
We bedanken bij deze graag nog eens de patiënten en hulpverleners 
die deelnamen aan deze studieweek, alsook de studenten voor hun 
inzet!
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Wat meer over onze huisartsen

De artsen in het gezondheidscentrum hebben naast huisartsge-
neeskunde nog bijkomende medische opleidingen gevolgd  
of hebben nog andere taken binnen het  
gezondheidscentrum.

Zo is dokter Piet Van De Sype naast huisarts ook zorgco-

ordinator. Hij evalueert de kwaliteit van de zorgverlening 

en zet het beleid van de zorgverlening uit in samenspraak 

met de coördinator en het team. Ook coördineert hij de 

multidisciplinaire samenwerking.

Dokter Van De Sype is ook praktijkopleider voor huis-

artsen in opleiding (haio’s). Zo begeleidt dokter Van De 

Sype nog tot maart 2020 dokter Laurens De Boeck.

Dokter Laurens De Boeck is afgestudeerd als arts en 

werkt 1,5 jaar, tot maart 2020, in het gezondheidscen-

trum als huisarts in opleiding (haio) onder begeleiding 

van dokter Van De Sype.

Hij volgde de basisopleiding palliatieve zorgen alsook 

de opleiding tropische geneeskunde. 
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Dokter Chantal Nyiraguhirwa volgde een opleiding voor 

het plaatsen van spiraaltjes en heeft een uitgebreide 

kennis van anticonceptiemiddelen.

Tevens kan je dokter Chantal regelmatig terugvinden als 

collecte arts bij bloedinzamelingen van het Rode Kruis 

en als arts bij Kind en Gezin.

Heb je een sportblessure of gaat het sporten niet zo vlot? 

Wil je weten hoe je je prestaties kan verbeteren? Heb je 

een chronische aandoening en wil je beginnen sporten of 

ben je al een fanatieke sporter en wil je weten wat je trai-

ningszones zijn? Dan kan dokter Thijs Suy als sportarts je zeker helpen.

Hij is ook duikarts en mag zowel sport- als professionele 

duikers medisch keuren. Ook voor duik-medisch advies kan je bij dokter Suy terecht.

Dokter Suy is ook erkend arts voor politie en defensie.
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PREVENTIE

Reisapotheek

Wat neem ik allemaal mee?
 persoonlijke geneesmiddelen  kleefpleisters
 steriele kompressen  ontsmettingsmiddel
 snelverbandtape  blarenpleisters
 insectenwerend middel  verzachtend middel bij insectenbe-

ten
 pijnstillend en koortswerend  
    middel

 middel tegen diarree

 middel tegen krampen  middel tegen reisziekte
 gel tegen gewrichtspijn  middel tegen spierpijn
 wondhelende / brandwonden 
    zalf

 keelpijntabletten

 middel tegen allergie  veiligheidsspelden
 schaar  steriele naalden 
 pincet – tekentang  koortsthermometer
 zonnecrème / aftersun /  
    lippenbalsem

 neusspray / antibioticum / hoestsi-
roop (indien aanbevolen door arts) 

Vraag bij verre reizen aan de huisarts of verpleegkundige of er 
extra aanvullingen of vaccinaties nodig zijn. 

Fijne reis!
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 insectenwerend middel  verzachtend middel bij insectenbe-

ten
 pijnstillend en koortswerend  
    middel
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 pincet – tekentang  koortsthermometer
 zonnecrème / aftersun /  
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Vraag bij verre reizen aan de huisarts of verpleegkundige of er 
extra aanvullingen of vaccinaties nodig zijn. 

Barbecueën doe je veilig!

Laat de show, do it slow!
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Zonnebrand

!
Een melanoom is een type huidkanker die ontstaat 

vanuit pigmentcellen.  
Indien dit niet tijdig herkend en behandeld wordt,  

kan deze kanker  
levensbedreigend zijn.  

Bescherm kinderen extra!

Hou baby’s uit de zon. Hou hen in de schaduw,  
bijvoorbeeld met behulp van een parasol. 
Bescherm kinderen met een wijde, droge T-shirt. Natte 
kleding laat UV-straling sneller door.

Vermijd de zon tussen 12 en 16 uur.

Gebruik een zonnecréme met hoge beschermingsfactor op 
lichaamsdelen die direct in contact komen met de zon.

Zonnebrand is een belangrijke factor 
voor melanoom. Tijdens de kinderjaren 
meer zonnebrand oplopen is een  
risicofactor op latere leeftijd.

Neem je voorzorgen in functie van je huidtype. 
Ook getinte huidtypes moeten zich beschermen.

Maak gebruik van een zonnehoedje of pet. 
Laat kinderen een zonnebril dragen.
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Smeer je een half uur voor je in de zon gaat 
in en herhaal dit bij voorkeur om de 2u.

Laat voldoende water drinken.

Glas laat UV-stralen door, plaats zonnescher-
men in de auto.

Laat kinderen onder de 16 jaar nooit gebruik ma-
ken van een zonnebank.

Gebruik een waterbestendig zonneproduct bij 
het zwemmen en als je veel transpireert. 

Draag de juiste kledij, polyester is beter dan 
katoen. Donkere kledij beschermt beter dan 
witte.

Kijk naar de vervaldatum van zonneproducten.

Kies producten met zowel UVA- als UVB-filter en 
met hoge beschermingsfactor. 

Hoe hoger de beschermingsfactor hoe langer je   
beschermd bent tegen de UV-straling.
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Eerste hulp bij brandwonden

Eerst water, de rest komt later  
 
• Binnen de 20 minuten na het oplopen van de brandwonde
• Gedurende 20 minuten afkoelen
• Met lauw stromend water van ongeveer 20 graden

Is de brandwonde kleiner dan een muntstuk van 2 euro?
=> Verzorg de wonde volgens de algemene werkwijze hieron-
der beschreven
Is de brandwonde groter dan een muntstuk van 2 euro 
en vertoont de wonde blaren?
=> Blijf koelen.
=> Raadpleeg jouw huisarts.

Is de brandwonde groter dan een hand?
=>Blijf koelen.
=>Bel het dichtstbijzijnde brandwondencentrum.  
     Een opname is waarschijnlijk noodzakelijk.
=>Verwijder zelf geen ingebrande kleding.

 
Verzorging van brandwonden - Eerste graad
 
Kleine wonden 
•Koel 20 minuten af onder fris, stromend water.
•Kijk de vervaldatum van de tube Flamigel na.
•Breng een laag van 5 mm Flamigel aan: eerst op het  
  gaaskompres in plaats van rechtstreeks op de wonde. Zo vermijd je  
  bacteriële besmetting van de tube zalf. Dek de wonde af met het  
  gaaskompres met hydraterende zalf. 
•Bevestig het gaaskompres eventueel met een kleefpleister of  
  met een hydrofiele windel.

Bron: https://www.brandwonden.be/index.php/ehbo/nl
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Tekenbeten

Van een tekenbeet kun je ziek worden, doe daarom 
de tekencheck!

Controleren
 
Maak er een gewoonte van om jezelf en anderen te controleren 
op tekenbeten nadat je bent gaan wandelen in de natuur, op 
kamp bent, wanneer je veel last hebt van teken in je tuin, ...  
Een teek kruipt op je lichaam én onder je kleren op zoek naar 
een warm plekje. Dat kan overal op je lichaam zijn. Controleer 
je dus ook overal!

Verwijderen
 
Trek de teek er in één beweging uit met een tekenverwijde-
raar. Elke manipulatie kan de teek doen braken. Je verhoogt 
zo het risico op besmetting. Knijp een teek niet plat, smeer 
geen producten op een teek en verbrand ze niet! 
 
 

Opvolgen
 
Volg een maand lang de mogelijke symptomen op. Ga naar 
je huisarts als je na een tekenbeet 1 van de onderstaande 
symptomen opmerkt:
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Ademhalingssessies

Dit was onze leuze van de twee ademhalingssessies die we in januari 
organiseerden.
Aangezien we ons binnen ons centrum ook sterk inzetten voor preventie, 
wilden we dit jaar iets doen rond ontspanning en relaxatie. 
Daarom nodigden we Leen Seijnhaeve uit, psychomotorisch therapeut 
onder andere in de PAAZ afdeling van het AZ Sint-Lucas, om dit te be-
geleiden. Gedurende een uurtje kregen onze ingeschreven patiënten 
de kans om kennis te maken met enkele ademhalingsoefeningen. Deze 
werden door Leen begeleid zodat de patiënten dit op een correcte manier 
thuis verder kunnen toepassen in het dagelijks leven.
Omwille van het succes zullen de sessies herhaald worden in het najaar 
van 2019. Meer informatie volgt in onze wachtzalen of via onze website. 
Indien je graag persoonlijk op de hoogte gehouden wordt van de nieuwe 
data, kan je je naam opgeven aan ons onthaal.

We geven jullie alvast een oefening voor een diepe ontspanning: 
Deze ademhalingsoefening wordt gecombineerd met het aanspannen 
van verschillende spieren. 
Om de spanning te verliezen in je lichaam, is het de bedoeling om je 
ogen dicht te doen (als dat mogelijk is) en vervolgens al je spiergroepen 
kort aan te spannen om ze vervolgens weer te ontspannen. Start met 
de voeten, ga door naar de kuiten, knieën, buik, borsten, armen, han-
den, nek en eindig bij de spieren die in je hoofd zitten. Wanneer je dit 
aan het doen bent zorg je dat je rustig en diep ademhaalt. Wanneer je 
die spieren aanspant adem je door de neus in. Adem uit door de neus 
wanneer je de spieren ontspant.
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10 000 stappen

Begin april zijn we naar goede gewoonte opnieuw gestart met onze 
wandelingen.  
Onze wandelaars blijven gemotiveerd door weer en wind! 
Zo is het al het tweede jaar op rij dat wij samen met enkele wande-
laars zelfs onze regenjas en paraplu meenemen tijdens ons tweewe-
kelijks uurtje ontspanning. 
 
Voor dit jaar staan er nog 3 wandelingen op onze agenda. We nodi-
gen je van harte uit om met ons mee te wandelen! 
We komen steeds samen om 13u30.
                   
                               Vertrek- en aankomstplaats
  22 augustus  Café De Standaard, Oude Heerweg 34
    5 september Daknam Dorp , aan de kerk
         19 september AVEVE centrum , Eksaardebaan
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INFO

eHealth

Om goede zorg te kunnen bieden, beschikken zorgverleners best over 
juiste gezondheidsgegevens. Meer en meer zullen deze gezondheids- 
gegevens, elektronisch gedeeld worden via het eHealth-platform. 

Wat zijn de voordelen van het elektronisch delen van gegevens? 
 
De bedoeling is uiteraard u, als patiënt beter te kunnen helpen. Zorgver-
leners hebben toegang tot recente en correcte gezondheidsinformatie. Op 
die manier zijn ze op de hoogte van je medicatie, allergieën, medische 
voorgeschiedenis,… Ze kunnen dus zorg aanbieden die beter op jouw si-
tuatie afgestemd is. Daarnaast worden onnodige onderzoeken vermeden.
Dit kan erg belangrijk zijn, bijvoorbeeld bij een specialist, spoeddienst  
of apotheker.

 
  Welke informatie wordt gedeeld? 

  Enkel de belangrijke gezondheidsgegevens worden gedeeld zoals: 

·   Uitwisselen van gegevens tussen huisartsen en specialisten:  
     operatieverslagen, RX-foto’s, verslagbrief specialisten,…  .
·   Delen van medicatievoorschrift tussen huisartsen en apothekers. 
·   Gegevensdeling tussen zorgverleners op de eerste lijn: huisartsen, 
     verpleging, kinesisten, vroedvrouwen,…  Deze zorgverleners kunnen 
     vanuit hun eigen patiëntendossier informatie overdragen naar een  
     centrale databank om uit te wisselen , bv. vaccinatiegegevens,  
     medicatieschema,…
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Wie heeft toegang? 

Op het eHealh-platform geef je ook aan welke zorg- 
verstrekkers gegevens mogen raadplegen. Dit noemt het  
vastleggen van een therapeutische relatie. Enkel zorgver- 
leners waarmee je een therapeutische relatie hebt, hebben  
toegang tot je gezondheidsgegevens. Je kan op elk moment  
beslissen om  de therapeutische relatie in te trekken.  
Artsen die voor je werkgever, een verzekeringsmaatschappij, een  
overheidsdienst of mutualiteit werken hebben geen toegang tot je  
gegevens.
 

Zelf je toestemming registreren en beheren via de website via je 
elektronische identiteitskaart 

Ga naar www.patientconsent.be en klik op ‘geef hier uw toestemming’ 
om je aan te melden met je eID. Op de website staat ook een filmpje 
met stap-voor-stap uitleg.
Activeer je toestemming en bij ‘therapeutische relaties’ kan je   
alle zorgverstrekkers opzoeken welke toegang mogen  
hebben tot gezondheidsgegevens: huisarts, specialist,  
kinesist, tandarts,…  
De elektronische netwerken voor het delen van gezond- 
heidsgegevens zijn strikt beveiligd en elke toegang tot  
de gegevens wordt geregistreerd.
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VU: Peter Strubbe, Patershof 33—9160 Lokeren 

Gezondheidscentrum Lokeren vzw, tel 09 348 66 62, onthaal@gclokeren.be

Zomers receptje

          Benodigdheden voor 4 porties: 

 250gr Griekse yoghurt natuur    
 0,5 mango
 125gr aardbeien
 ijsvormpjes

Was de aardbeien en verwijder de kroontjes. 
Snijd deze in stukjes. Schil en snijd de mango in 
stukjes. Meng de aardbeien en de mango voor- 
zichtig door de yoghurt. Of werk in laagjes afwis-
selend fruit en yoghurt.
Vul de vormpjes met de yoghurt en het fruit. 
Als je een vormpje gevuld hebt tik er dan even mee 
 op het aanrecht zodat eventuele luchtbellen omhoog 
     komen.
      Zet de vormpjes in de vriezer. Minimum 3 uur.

    Tip: mix het fruit onder de yo-

     g
hurt, zo

 wordt de yoghurt 

      o
p een natuurlijke wijze 

       
gezoet. Om de ijsje

s 

       
 gemakkelijker uit de 

       
  vorm te krijgen, 

       
   kan je ze even 

       
    onder warm 

       
     w

ater houden 

       
      e

n een 

       
       

minuutje 

       
       

 laten rusten. 

Bron: www.gezondedrukte.be

Romige ijsjes met yoghurt en fruit


