
  
 

NIEUWSBRIEF 14 – JULI 2022 

          

Verlof artsen 

Vacature huisarts 

Wij zijn op zoek naar een extra huisarts om ons team te  

versterken. Kijk op www.gezondheidscentrumlokeren.be. 

Mondmaskers 

Ter herinnering: het is nog steeds verplicht om een mondmasker te  

dragen tijdens uw bezoek aan het gezondheidscentrum. 

Indien u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wenst te ontvangen,  

gelieve dit te mailen naar onthaal@gclokeren.be    



Activiteiten 

   ADEMHALINGSSESSIES 

We organiseren in het najaar opnieuw ademhalingssessies in het  

gezondheidscentrum Lokeren onder begeleiding van psychomotorisch 

therapeute Leen Seijnhaeve. 

Deze sessies zullen doorgaan op volgende data: 

• donderdag 13 oktober ‘22 om 19u  

    • donderdag 20 oktober ‘22 om 10u30 

Wil jij ook graag aanleren hoe je jouw lichaam terug tot rust kunt bren-

gen tijdens stressvolle situaties? Schrijf je dan zeker in! 

Inschrijven is verplicht. Dit kan per mail: onthaal@gclokeren.be  
of telefonisch op het nummer 09 348 66 62. 

PREVENTIE 

   ROOKSTOPSESSIES 

Ook dit najaar organiseert het gezondheidscentrum Lokeren met bege-

leiding van tabakoloog Peter Van Bockstael een programma met 8 rook-

stopsessies. Deze sessies gaan door op donderdag om 19u.  

Eerste sessie: 

  • donderdag 1 september ‘22 om 19u 

Inschrijven is verplicht. Dit kan per mail:  
onthaal@gclokeren.be of telefonisch op het nummer 
09 348 66 62. 



Zonnecrème : Kies de juiste beschermingsfactor 

   10 000 STAPPEN 

Zin om in groep op een rustig tempo een uurtje te wandelen doorheen 

Lokeren? Wandel op donderdag met ons mee. We starten telkens stipt 

om 14u en zijn een uurtje later terug.  

 

Voor de wandelingen hoef je je niet in te schrijven. 

 

  
 

14 juli  

28 juli 

18 augustus 

1 september 

15 september 

29 september       

 Vertrekplaats  

 Kerkhof, Bleekmeersstraat 

 Veerstraat, Sint-Anna Kerk Heirbrug 

 Café De Standaard, Oude Heerweg 34 

 Daknam Dorp , aan de kerk 

 Kerk Kop Kapel 

 gezondheidscentrum Lokeren 

 

 Matige blootstelling  Extreme blootstelling  

Kinderen  

>1jaar  

Zonnecrème factor 30-50 + UVA  Rechtstreeks zonlicht vermijden, anders 

zeer hoge bescherming 50+ + UVA  

Huidtype 1  melkwitte huid, rood of blond haar, veel sproeten, verbrandt snel en bruint nooit, 

geen aanleg om te bruinen en/of huidkanker in de familie.  

 Zonnecrème factor 30-50 + UVA Zonnecrème factor 50+ + UVA  

Huidtype 2  blanke huid, blond tot donkerblond haar, huid is gevoelig aan zon maar kan lichtjes 

bruinen en vaak verbranden.  

 Zonnecrème factor 15-25 + UVA  Zonnecrème factor 50+ + UVA  

Huidtype 3 matte huid, donkerblond tot bruin haar, huid is licht gevoelig voor zon, verbrandt 

soms, bruint makkelijk.  

 Zonnecrème factor 6-20 + UVA  Zonnecrème factor 30-50 + UVA  

Huidtype 4 getinte huid, donkerbruin tot zwart haar, bruint zeer gemakkelijk en verbrandt vrij-

wel nooit.  

 Zonnecrème factor 6-20 + UVA  Zonnecrème factor 15-25 + UVA  



Onderzoek van dokter Vandenberghe 

naar seksueel geweld 

Dokter Anke Vandenberghe deed in het kader van haar huisartsenoplei-

ding stage in het gezondheidscentrum van mei 2020 tot en met septem-

ber 2021. Na haar opleiding vervoegde zij ons artsenteam en begon ze 

ook te werken als onderzoeker naar seksueel en intrafamiliaal geweld 

aan de Universiteit Gent.  

De bevindingen van dit onderzoek leidden tot een 

nationaal onderzoek in Vlaanderen, Brussel en Wal-

lonië naar de rol en noden van huisartsen in de aan-

pak van seksueel en intrafamiliaal geweld.  

In het kader van haar mas-

terproef huisartsgeneeskun-

de, ging dokter Vandenberg-

he na wat de nood is van 

huisartsen voor de aanpak 

van seksueel geweld in de 

eerste lijn in Oost-

Vlaanderen. Hieruit bleek 

dat huisartsen nood hebben 

aan bijkomende opleidingen 

en richtlijnen om patiënten 

de juiste zorg te bieden. 

De resultaten werden beschreven in een artikel  

gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift voor  

huisartsen genaamd ‘Huisarts Nu’.  

Heb je interesse om dit artikel te lezen of wil je meer 

weten? Stuur gerust een mail naar  

onthaal@gclokeren.be en we helpen je graag verder.  

1—Schapansky E, Depraetere J, Keygnaert I, Vandeviver C. Seksueel 

geweld in België : aard, omvang en risicofactoren van slachtofferschap 

van seksueel geweld in een nationaal representatieve bevolkingssteek-

proef. Panopticon 2021;42(3).  
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