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10.000 stappen 

 

Na het succes van vorige jaren ging ook dit jaar het project ’10.000-

stappen’ opnieuw van start. Wandel jij graag met ons mee?  

Dan kan je alvast volgende data in jouw agenda noteren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vertrekplaatsen zijn ook terug te vinden op onze website, 

    www.gclokeren.be, en kan u navragen aan ons onthaal. 

 

 

 

Onze wandelingen zijn een opstapje naar een gezondere levensstijl.  

Wij kijken er alvast naar uit! 

Steeds op donderdag  

Vertrek: 14u 

Duur: 1 uur 

    
      

 

 

 

23 juni      

7 juli         

18 augustus    

8 september    

15 september    

  

Vertrekplaats 

  

Apotheek Spoele 

 Basisschool Staakte 

 Bezoekerscentrum Molsbroek 

 Sint-Annakapel Heirbrug 
 Kerkhof 

De 5 wandelaars die aan het meest aantal wandelingen 

deelnemen ontvangen een prijs! 

  
 

NIEUWSBRIEF 7 – JUNI 2016 

 

          

Verbouwingen afgerond 

We beschikken nu over een vernieuwd onthaal, 7 consultatieruimtes, 

2 wachtzalen, een polyvalente ruimte, een grote keuken en bureaus 

voor coördinator en administratie. 



Welkom & afscheid 
 

Dr. Stein Bergiers verliet in maart het  Gezondheidscentrum en is nu 

werkzaam als zelfstandig huisarts in een groepspraktijk in Lochristi.  

Van november tot begin mei versterkte dr. Frederick Smet het artsen-

team. Voor sommige patiënten was hij al een bekend gezicht aangezien 

hij voordien ook al had bijgesprongen in de drukke momenten.  

 

Daisy Van Kersschaver startte in juli als onthaalmedewerker.  

Voorheen werkte zij bij de sales in een telecombedrijf.  

In november startte ook Ineke Van den Heuvel als onthaal– en  

administratief medewerker. Zij werkte voordien bij een wetenschappe-

lijke boekhandel/uitgeverij. 

Samen met Medine Kaçar staan zij in voor het onthaal van de  

patiënten en de administratie van het gezondheidscentrum. 

Voedingsdeskundige Kim Den Blauwen-Van Driessche werd mama 

van zoontje Wout. Tot half juni werd zij vervangen door  

Myrthe Cornelis. 

Begin mei mochten we dr. Annick Poppe verwelkomen als nieuwe, 

vaste huisarts in het Gezondheidscentrum. Zij versterkt het team op 

maandag- en vrijdagnamiddag. Vanaf half augustus start dr. Piet Van 

de Sype in ons centrum als arts-zorgcoördinator. 

Hij is eveneens praktijkopleider en zal vanaf september dr. Ibrahim 

Mutebi als HAIO onder zijn hoede nemen.  

Ook dr. Elke Spenninck komt vanaf september ons huisartsenteam 

versterken. 

 

Dr. Greet Schelfaut zal vanaf half augustus niet meer werkzaam zijn 

in ons centrum. Ze stopt als huisarts en wordt adviserend geneesheer 

van een mutualiteit.  

Dr. Thijs Suy gaat vanaf september zijn 2e HAIO-jaar voltooien in een 

wijkgezondheidscentrum in Gent.  

 

Beperkte artsenbezetting van mei tot augustus 

Wij zijn al enkele maanden intensief op zoek naar nieuwe artsen om ons 

centrum te versterken. 

Van mei tot augustus werken we met een beperkte artsenbezetting. Dit 

heeft als gevolg dat het meestal niet meer mogelijk is om een afspraak 

te geven op dezelfde dag dat de afspraak gevraagd wordt. 

Graag vragen we jullie begrip voor de tijdelijke langere wachttijden. 

                                                              Rookstop 2016 
     

                       Proficiat aan alle deelnemers van de rookstop 2015 ! 

We hebben deze enthousiaste groep kunnen afronden met  
een mooi eindresultaat. 

    Ben je ook een roker en wens je ook te stoppen in een groep  
onder begeleiding van een tabacoloog ? 

Praat er over met je arts en geef dit zeker door. Als we voldoende 
deelnemers hebben starten we eind 2016 terug met een groep. 

          Heb je het moeilijk om te stoppen ?  
                    Weet dan " Binnen roken is nooit oké" 

Raadpleeg gerust de beschikbare folder in de wachtzaal 

     Preventie diabetes 

     Graag benadrukken wij via deze weg nog eens het  

      belang van een driemaandelijkse controle bij  

      diabetespatiënten. Heb jij je driemaandelijkse controle 

      nog niet gehad ? Maak dan snel een afspraak bij de   

      verpleegkundige! Vermeld hierbij zeker dat het om een 

      diabetescontrole gaat zodat we voldoende tijd kunnen 

      vrijmaken om jou de beste zorgen te geven. 

                                                   Milieu en Gezondheid 

 

Het Steunpunt Milieu & Gezondheid onderzocht in 2013-2014 281  

pas bevallen moeders en 209 volwassenen tussen 50 en 65 jaar uit de 

algemene Vlaamse bevolking. Men onderzocht of stoffen die ons milieu 

                   vervuilen ook terecht  komen in ons lichaam en wat het 

                       effect daarvan is op de gezondheid. Er werd vastgesteld 

waarden van d    dat de meeste stoffen gedaald zijn doorheen de tijd.  

                          De zware metalen thallium en arseen zijn echter niet 

                          gedaald en blijven dus een aandachtspunt.  

                          Verder bevestigt het onderzoek dat levensstijl en  

                       voedingsgewoonten de aanwezigheid van vervuilende  

                    stoffen in het lichaam beïnvloeden. 

 


