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NIEUWS

Afscheid dokter Emmylou Nelen

Dokter Emmylou Nelen werkte van 9 september ‘19 t.e.m. 
20 december ‘19 tijdelijk in het Gezondheidscentrum. Ze be-
viel op 9 januari ‘20 van Alix, een derde prachtige dochter.

Welkom dokter Samiha Bouzaiani
Op 6 januari mochten we dokter Samiha Bouzaiani 
opnieuw verwelkomen in het Gezondheidscentrum. 
Dokter Bouzaiani was al werkzaam in het Gezond-
heidscentrum bij de start in 2009, toen nog als HAIO 
(huisarts in opleiding) van dokter Greet Schelfaut. Ze 
was de eerste HAIO van het Gezondheidscentrum. 
Patiënten van het eerste uur zullen haar wellicht nog 
kennen. Na haar jaren als HAIO werkte dokter Bou-
zaiani als huisarts te Boulogne-sur-Mer en nadien in 
een revalidatiecentrum te Duinkerke waarvoor ze een 
aanvullende opleiding geriatrie heeft gevolgd.

Rookstop 2020
Heb ook jij het goede voornemen om te stoppen met roken?  
Dan hebben wij goed nieuws!
Het Gezondheidscentrum organiseert een rookstopprogramma  
van 8 sessies onder begeleiding van erkend tabacoloog Peter Van  
Bockstael. De sessies vinden telkens plaats op  
dinsdagavond in het Gezondheidscentrum.  
Er kunnen maximum 16 personen deelnemen.  
We starten op dinsdag 3 maart 2020 van 19 u. tot 20.30 u.
Deelname aan het rookstopprogramma is gratis voor  
patiënten van het Gezondheidscentrum. Enkel de aan- 
koop van de eigen rookstopmiddelen is voor rekening  
van de deelnemer. 
Inschrijving voor het programma is verplicht en kan  
elke werkdag van 8 u. tot 12.30 u en van 13 u. tot 19 u. aan  
het onthaal of telefonisch op het nummer 09 348 66 62.      
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In 2019 bestond Gezondheidscentrum Lokeren vzw 
10 jaar. We vierden dit met tal van activiteiten: work-
shops ademhaling, workshops feestelijk koken, een 
lezing rond geluk en gezondheid door prof. dr. Lieven 
Annemans en er volgt nog een workshop reanimatie.  
Ook maakten we een multicultureel kookboekje.

10-JARIG BESTAAN GEZONDHEIDSCENTRUM
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Nam u nog geen kookboekje mee in het Gezondheidscentrum?  
Dat kan aan het onthaal zolang de voorraad strekt.

Kookboekje
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Workshops Ademhaling

Voor het samenstellen van het kookboekje vroegen we recepten aan 
patiënten afkomstig uit verschillende landen. Enkele van deze pati-
enten kwamen hun gerecht ook voor ons klaarmaken in het Gezond-
heidscentrum. We willen Ayfilis, Mamiatin, Karima, Maram, Ivette en 
Georges hiervoor nogmaals enorm bedanken.  

Op 24 oktober en 14 november 2019 ging er in het Gezondheidscen-
trum telkens een workshop ademhaling door onder leiding van psy-
chomotorisch therapeute Leen Seijnhaeve. De deelnemers leerden om 
in stressgerelateerde situaties controle te krijgen over hun ademhaling 
en om hun lichaam tot rust te brengen. 

 
De workshop rond ademhaling was interessant.
Ik onthoud vooral de lage buikademhaling. Ik gebruik dit nu in bed om 
mij op die ademhaling te concentreren zodat mijn gedachten ontspan-
nen en ik zo gemakkelijker in slaap val. En het werkt!
Ik heb geleerd dat onze ademhaling meer is dan lucht scheppen om in 
leven te blijven. Ik tracht af en toe de oefeningen die we meekregen 
te herhalen. Dit brengt ontspanning, rust bij stress, je balans blijft in 
evenwicht en je krijgt energie. Het vergt wel wat oefening.
Op het einde van de sessie werd er rustgevende muziek gespeeld en 
bracht de lesgeefster ons in gedachten naar verschillende plaatsen.

Reactie van een deelnemer: 
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Workshops Feestelijk koken

         In november en december kon je in het Gezondheidscentrum  
   terecht voor 2 workshops ‘Feestelijk koken’. Onder begeleiding 
van  onze diëtiste Kim en onthaalmedewerkster Daisy kregen de 
deelnemers alvast veel culinaire inspiratie voor de feestdagen. 

Reactie van een deelnemer: 

Wanneer de dagen korten, begint iedereen stilletjes aan de feestdagen 
te denken, vooral de menu’s beginnen overal ter sprake te komen. Zeg 
nu zelf, verrassend uit de hoek komen met iets gewoons en toch fees-
telijk, weinig werk en toch gezond, dat willen we allemaal. De oplos-
sing kwam vanzelf in onze brievenbus: in ons Gezondheidscentrum kon-
den we een kookles volgen, dus schreef ik mijn zus en mezelf vlug in. 

Op een ochtend tekenden we met 12 present,  eerst wat afwach-
tend, maar zodra we op aanwijzing van Kim aan de slag konden 

was het menu vlug klaar, iedereen kon 
een heerlijke geur in de gangen

waarnemen.                         

Met een lekkere frisse 
aperitief, hapjes (zelfs met 
spruitjes), hoofdgerecht en een 
dessertje kwamen de tips en varia-
ties er zo bij. Zo konden we thuis met 
de feestdagen verrassend uit de hoek 
komen.
Kim heeft dat fantastisch gedaan, ze 
mag dit zeker nog eens herhalen en 
moet daarvoor geen 10 jaar wachten, en 
ik mag Daisy zeker ook niet vergeten te 
danken voor de ondersteuning!
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Lezing door prof. dr. Lieven Annemans

GELUK EN GEZONDHEID VOOR IEDEREEN: EEN UTOPIE? 

Eind november organiseerden we een lezing waarbij gezondheidseco-
noom Lieven Annemans kwam spreken over geluk en gezondheid. Hij 
leerde ons hoe geluk tot stand komt en wanneer in een mensenleven 
men het meest geluk ervaart. Zijn stelling is: we hebben duurzaam 
geluk nodig. Het was een lezing over standvastige tevredenheid, over 
de relatie tussen geld en geluk, over pieken van geluk en verzadigings-
punten. Er werd extra veel aandacht besteed aan ‘gezondheid’ in het 
kader van een gelukkig leven en aan de prijs van gezondheidszorg in 
Vlaanderen.  
Na een korte pauze beantwoordde Lieven Annemans met plezier alle 
vragen van de deelnemers.  
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De 80 aanwezigen werden daarna 
uitgenodigd voor een drankje in de 
foyer van het Cultureel Centrum 
Lokeren.  
 
De lezing van Lieven Annemans 
hebben we geprogrammeerd vanuit 
de reeks De Laatste Dinsdag, een 
samenwerking tussen Vormingplus 
Waas en Dender, Masereelfonds, 
GROS en CC Lokeren. 

Professor Annemans bezorgde ons 
een boeiende avond met veel hu-
mor.
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Workshop Reanimatie

Dagelijks worden 30 Belgen getroffen door een hartstilstand buiten 
het ziekenhuis. Gemiddeld overleeft slechts 5 tot 10% van hen. Een 
onmiddellijke reanimatie verhoogt de overlevingskans. Deze stijgt 
méér, met 50 tot 70%, als je een AED (automatische externe defi-
brillator) gebruikt binnen de 3 tot 5 minuten nadat de hartstilstand 
zich voordeed.

Het Rode Kruis wil met het project ‘Hartveilig’ niet alleen de overle-
vingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten, maar 
ook de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking. Dit doen ze door 
zoveel mogelijk steden, gemeenten, bedrijven en organisaties aan te 
moedigen om AED’s te plaatsen. Daarnaast willen ze ook zoveel mo-
gelijk mensen informeren en opleiden in reanimatie en het gebruik 
van een AED.

Op donderdag 5 maart staat onze infoses-
sie ‘Hartveilig’ gepland in samenwerking met 
het Rode Kruis. De initiële datum, 4 februari, 
hebben we helaas moeten annuleren omdat 
de lesgever opgeroepen werd voor een drin-
gende interventie. De ingeschreven deelne-
mers zullen op 5 maart leren hoe ze iemand 
moeten reanimeren en hoe een AED-toestel 
werkt.

De geplande infosessie 
is reeds volzet. Indien je 
niet ingeschreven bent,  
maar toch interesse hebt 
om te leren reanimeren 
en defibrilleren kan je vrij-
blijvend je naam en tele-
foonnummer mailen naar 
onthaal@gclokeren.be. 
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Handhygiëne

PREVENTIE

ANTIBACTERIËLE HANDGEL

Elke persoon draagt micro-organismen of kiemen op en in het lichaam, ze 
horen bij de mens. De meeste kiemen maken je niet ziek, maar een aan-
tal kunnen infecties veroorzaken. Deze kiemen worden vooral van per-
soon op persoon overgedragen via de handen. Door regelmatig je handen 
te wassen met water en zeep verklein je de kans dat jij of iemand in 
je omgeving ziek wordt. Handalcohol of alcoholgel is een goed 
alternatief om handen te ontsmetten die niet zichtbaar 
of niet voelbaar vuil zijn. Voor een efficiënte 
werking moet er minstens 70% ethanol 
in de gel zitten. Tenzij er ook nog 
propanol in zit, dan volstaat 
een kleinere dosis 
ethanol.

12

30 SEC

Neem een ruime  
hoeveelheid handgel 
en wrijf de handen in

Handpalm tegen handpalm

Rechter handpalm over linker handrug en 
linker handpalm over rechter  
handrug

Handpalm tegen handpalm met de vingers 
van beide handen tussen elkaar

Achterkant van de vingers in de te-
genovergestelde handpalm brengen 
en de vingers heen en weer wrijven

De duim van 
elke hand goed 

inwrijven

De vingertoppen van elke 
hand in de palm van de 

andere hand wrijven

Aan ons onthaal kan u 
gratis een flesje  

antibacteriële handgel 
meenemen, zolang de 

voorraad strekt.
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                                        Tip: Koop mooie rode stengels rabarber om  
                                        een frisse roze mocktail te bekomen.

AAN DE SLAG:
1. Snijd rabarber in schijfjes van 1 cm. Verhit 500 ml water op het vuur 
en voeg hier rabarber, rietsuiker en honing aan toe. Kruid af met een 
snuifje peper en zout.
Laat dit 10 minuutjes pruttelen tot moes.   
2. Pers 3 citroenen. 
 
3. Snijd de venkel in grove stukken, gebruik hiervoor enkel het witte ge-
deelte. Mix of blend deze fijn met 400 ml water.
 
4. Zeef de rabarbermoes en venkelsap door een fijne zeef en voeg ze 
samen. 
 
5. Voeg het citroensap hieraan toe en meng goed.
 
6. Vul een feestelijk glas met ijsblokjes. Serveer de mocktail in het glas 
en werk af met een rabarberkrul en een groen takje van de venkel.

13

TOURNÉE MINÉRALE MOCKTAIL

MET RABARBER EN VENKEL

Ingrediënten
• 2 stengels rabarber (200 gr)
• 900 ml water
• 100 gr ongeraffineerde rietsuiker
• 3 citroenen
• 1 venkel (250 gr)
• snuifje zout
• snuifje peper
• 1 eetlepel honing

Na afloop van Tournée Minérale 2020  

schenken we jullie nog graag het recept van de

Tournée Minérale
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Huisbezoeken

We vragen om zèlf naar het Gezondheidscentrum te 

komen. Enkel als het echt nodig is, komt de huis-

arts aan huis. 

De reden daarvoor is dat een huisbezoek meer tijd 

in beslag neemt door de verplaatsing met auto of 

fiets. Die tijd gaat anders naar patiënten in het 

Gezondheidscentrum. Ook heeft de dokter daar 

veel meer materiaal én uw medisch dossier ter 

beschikking 

Huisbezoeken kunnen uiteraard wel als je echt 

niet zelf naar het centrum kan komen. Een huis-

bezoek vraag je dan het best aan vóór 10 uur ’s 

morgens.

            Parkeerschijf
 

Indien u uw wagen voor 

het Gezondheidscentrum 

parkeert, vergeet dan ze-

ker niet uw parkeerschijf  

te leggen.   
Parkeerwachters contro-

leren meerdere keren per 

dag de parkeerschijven.

14
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Zelf bellen  
voor resultaten 
 
Wil u persoonlijk één van onze dokters spreken 
voor resultaten of een medische vraag? 
-> Dan moet u altijd zelf naar ons bellen. Ook voor 
resultaten belt de dokter u niet automatisch op. 

Belt u vóór 17.30 u.,  
dan wordt u dezelfde dag teruggebeld. 

Belt u na 17.30 u.,  
dan zal de dokter u de dag nadien terugbellen

Ons telefoonnummer: 
09 348 66 62

Uw identiteitskaart

Het is belangrijk dat u regelma-
tig uw identiteitskaart (of kidsID 
of ISI+kaart voor kinderen) laat 
inlezen aan het onthaal. Hiermee 
wordt een therapeuti-
sche link en een geïn-
formeerde toestemming  
geactiveerd (=patient 
consent). Dit houdt in 
dat u instemt met het 
elektronisch delen van 
uw gezondheidsgegevens. 
Zo ontstaat er een bete-

re communicatie tus-
sen de personen die 
u behandelen, en dat komt uw 
gezondheid ten goede.

15
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VU: Peter Strubbe, Patershof 33—9160 Lokeren 

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

Uurrooster artsen

*Dit uurrooster is onderhevig aan wijzigingen

MAANDAG

VOORMIDDAG Dr. Bouzaiani - Dr. De Boeck 
Dr. Suy - Dr. Van De Sype

NAMIDDAG Dr. Bouzaiani - Dr. De Boeck 
Dr. Suy - Dr. Van De Sype

AVOND Dr. Bouzaiani - Dr. Suy

DINSDAG

VOORMIDDAG Dr. Bouzaiani - Dr. Chantal 
Dr. Suy

NAMIDDAG Dr. Bouzaiani - Dr. Chantal 
Dr. Suy

AVOND Dr. Chantal

WOENSDAG

VOORMIDDAG Dr. Bouzaiani - Dr. Chantal 
Dr. De Boeck - Dr. Suy

NAMIDDAG Dr. Chantal - Dr. De Boeck 
Dr. Van De Sype

AVOND Dr. Chantal - Dr. Van De Sype

DONDERDAG

VOORMIDDAG Dr. Bouzaiani - Dr. Chantal 
Dr. De Boeck - Dr. Van De Sype

NAMIDDAG Dr. Bouzaiani - Dr. Chantal 
Dr. De Boeck

AVOND Dr. Bouzaiani 

VRIJDAG

VOORMIDDAG Dr. Chantal - Dr. De Boeck 
Dr. Suy

NAMIDDAG Dr. Bouzaiani - Dr. Chantal 
Dr. De Boeck - Dr. Suy

AVOND Dr. De Boeck

De meest recente versie kan u terugvinden op onze website


