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De Vaart… verzet elke dag 10.000 stappen 

“ Want bewegen is gezond! ” 

 

  

In de maand mei neemt De Vaart samen met vele andere Vilvoordse organisaties deel aan de 

10.000 stappen-wedstrijd.  

Zelf zin om meer te bewegen? Dan kan je bij onze gezondheidspromotor een stappenteller 

ontlenen of deelnemen aan één van de activiteiten van SaBOEGe (zie p.7). 



 Vaartkrant >> april 2018 3 

Inhoud 

 

Inhoud ........................................................................................................................................ 3 

Voorwoord ................................................................................................................................. 4 

Nieuws ........................................................................................................................................ 5 

Medewerkers .......................................................................................................................... 5 

In het wijkgezondheidscentrum ............................................................................................. 6 

Medische informatie .................................................................................................................. 9 

Gezonde betaalbare recepten .................................................................................................. 11 

Aankondigingen ........................................................................................................................ 12 

Bewegen in Vilvoorde ........................................................................................................... 12 

Vorming in het wijkgezondheidscentrum ............................................................................ 14 

Ontstressen in het wijkgezondheidscentrum ....................................................................... 15 

Gezicht ...................................................................................................................................... 16 

Raadplegingen .......................................................................................................................... 18 

Afspraken ................................................................................................................................. 19 

Wat als je andere zorg nodig hebt? ......................................................................................... 20 

Medische zorg in het weekend? .............................................................................................. 21 

Spoeddienst .......................................................................................................................... 21 

Informatie ................................................................................................................................. 22 

Nuttige telefoonnummers ........................................................................................................ 24 

 

  



 Vaartkrant >> april 2018 4 

Voorwoord   

 

Met het begin van de maand april staat de lente helemaal voor de deur. De dagen worden 

weer langer en de zon komt al sneller door de wolken. Ideaal om wat meer buiten te komen, 

of het nu is om naar de markt te gaan, iets te gaan drinken op een terrasje of voor een stevige 

zondagswandeling. De zon en buitenlucht geven weer energie om te bewegen, te ontmoeten, 

te genieten,…  

De afgelopen wintermaanden kregen we weer te maken met een stevige griepperiode. Voor 

risicopatiënten blijft het belangrijk om je hiervoor tussen oktober en november te laten 

vaccineren. Hopelijk zijn jullie er volgend jaar allemaal op tijd bij. Onze artsen en 

verpleegkundigen zien jullie graag komen voor een griepvaccin. 

Verder staat er in de lentemaanden heel wat op het programma. We bieden samen met 

(W)armkracht, het CGG en het CAW een cursus ‘mindfulness’ aan. Deze cursus kan patiënten 

helpen die last hebben van een grote hoeveelheid stress. Daarnaast voorzien we  in april en 

mei een vorming over ‘eenvoudig geld besparen’. 

Tot slot, er staan in oktober van dit jaar weer gemeenteraadsverkiezingen op het programma. 

Op 14 oktober kiezen de inwoners van Vilvoorde een nieuw lokaal bestuur. Als 

wijkgezondheidscentrum willen we samen met andere onafhankelijke organisaties de stem 

van de burger tot bij de politiek brengen, om zo tot democratische partijprogramma’s te 

komen. Hiervoor gaan we in mei met de Vilvoordse burgers en organisaties samen met de 

politiekers rond de tafel zitten.  

Maar bovenal heten we jullie ook deze lentemaanden graag welkom in het 

Wijkgezondheidscentrum. 

 

Veel leesplezier met deze Vaartkrant!  

Het team van De Vaart.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSx5OV-4_KAhWC2RoKHaiwCqcQjRwIBw&url=http://favim.com/image/1713313/&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNGPQe7KDFLDTIcBHOgPfVAYyyHM1w&ust=1451990163727700
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Nieuws 

MEDEWERKERS   

TEKST: JORIS, COÖRDINATOR 

►  HUISARTS-IN-OPLEIDING  

Vanaf 1 februari is Fabrice Byona Kamara in dienst gekomen als arts.  

Fabrice heeft al heel wat ervaring opgedaan bij 

Wijkgezondheidscentrum De Brug. Hij komt voor 1 jaar ons 

doktersteam versterken, met Dr. Kashefi als praktijkopleider.  Welkom 

Fabrice!  

 

►  VEEL GELUK DIMITRI, WELKOM ISE  

Wie een kine-behandeling nodig heeft in De Vaart,  kan niet alleen terecht 

bij onze vertrouwde kine Nic, maar tevens bij Ise Parmentier. Ise is een 

jonge kracht uit het Leuvense.  Zij komt in de plaats van Dimitri Leclair, die 

België verlaten heeft voor een ‘American beauty’.  

 

►   NIEUW VOLK AAN HET ONTHAAL  

Aan het onthaal kan je vanaf nu Isabelle Karangwa ontmoeten.  Zij helpt 

je met de glimlach aan een afspraak.  Deze jongedame uit Vilvoorde 

koos onze organisatie uit voor een werktraject van een jaar.  Fijn dat je 

voor De Vaart gekozen hebt, Isabelle.  

We hebben er ook een nieuwe onthaalvrijwilliger bij.  Wacila Mourfik 

komt elke woensdag- en donderdagvoormiddag een handje toesteken.  

Dank u wel! 

Wil je meer te weten komen over wie wat doet in het wijkgezondheidscentrum?  

Dat kan op pagina 16 en 17, zo spreek je meteen de juiste persoon aan! 
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IN HET WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM 

►  De Vaart gaf een tournée minérale 

TEKST: ELIAS, GEZONDHEIDSPROMOTOR 

 

De hele maand februari konden jullie in De Vaart 

proeven van verschillende drankjes. Met deze kleine 

actie deden we mee aan Tournée Minérale, waarbij we 

hebben geprobeerd een maand lang minder of 

helemaal geen alcohol te drinken. Hopelijk hebben 

jullie de positieve effecten ervan ervaren (verhoogde 

concentratie, minder slaperigheid, gewichtsverlies,…). 

Eveneens blijkt dat, als je eens probeert op je 

alcoholgebruik te letten, je er in de toekomst bewuster 

mee zal omgaan.  

 

De drankjes die we jullie aanboden zijn eigenlijk nog lekkerder op een warme zomerdag. Het 

meest gesmaakte recept uit de maand februari bleek dit zeer gemakkelijk zelf te maken 

drankje: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Vaartkrant >> april 2018 7 

►  SaBOEGe! 

TEKST: ELIAS, GEZONDHEIDSPROMOTOR 

 

 

Met SaBOUGe proberen we zo veel mogelijk mensen in De Vaart en Vilvoorde aan het bewegen te krijgen. SaBOUGe staat 

voor Samen Bewegen Op Eigen Gevoel. De activiteiten voor de lente zien er als volgt uit: 

 

 

maandag van 19u tot 20u: Zumba voor vrouwen in Mechelsestraat 8  
(begeleiding: Khadija) 

 

dinsdag van 17u tot 18u: Badminton in Sporthal Hazeweide  
(begeleiding: Bea en/of Jacques) 

 

woensdag van 10u tot 11u: Beweegexpressie in De Vaart (begeleiding: Elias of Ise) 

 

woensdag van 16u tot 16u 30: Fitness in De Vaart (toezicht: Elias of Ise) 

woensdag van 16u 30 tot 17u: Fitness in De Vaart (toezicht: Elias of Ise) 

       

Geen activiteiten in de schoolvakanties! 

 

 

Inschrijven is verplicht. Maak hiervoor een afspraak bij Elias. 

 

In Vilvoorde kan je, als je – 19 jaar bent en recht hebt op verhoogde 

tegemoetkoming, via de vrijetijdspas een korting krijgen bij sportclubs, 

sportkampen, in het zwembad van Vilvoorde en bij jeugdverenigingen! 

  

TIP 

! 
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►  De Vaart ging shoppen met diëtiste Christa 

TEKST: ELIAS, GEZONDHEIDSPROMOTOR 

 

Op dinsdag 30 januari gingen we samen met Christa, de diëtiste van het 

Wijkgezondheidscentrum, ‘shoppen’ in de supermarkt.  

 

Waarom? 

We deden dit omdat we merken dat niet alle patiënten 

gemakkelijk de weg vinden naar de goedkoopste en 

bovenal gezondste producten. Daarnaast is er tussen sommige producten een 

groot verschil in aantal kilocalorieën. Bij andere producten maakt het dan weer 

niet veel uit.  Om hier helemaal wegwijs in te geraken kregen enkele patiënten 

van het wijkgezondheidscentrum een shopvoormiddag aangeboden in de 

supermarkt. 

 

Nudging 

Ooit al van nudging gehoord? Nudging zorgt ervoor dat ons keuzegedrag op een subtiele wijze 

in een bepaalde richting wordt geduwd. Wist je trouwens dat de 

goedkopere producten in de supermarkt steeds onderaan te vinden 

zijn? Hetzelfde geldt voor drankautomaten. Let er maar eens op. Het 

gezondste (water) zal je vaak onderaan vinden, terwijl de frisdranken 

zich op ooghoogte bevinden. 

  
Water 

De volgende activiteit van Christa is het kookatelier op 29 mei 2018 van 9u 30 tot 12u, 

hier in het wijkgezondheidscentrum. Meer info hierover bij Christa of Elias. Tot dan! 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigr8fj_dnZAhVLsKQKHSwNDAcQjRx6BAgAEAU&url=http://www.contrastleiden.nl/life-in-leiden-4-grocery-shopping/&psig=AOvVaw3tSd5dO4vA5GPDKN754o_R&ust=1520504196382778
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2q8KX_9nZAhXG16QKHRNIDDkQjRx6BAgAEAU&url=http://taalvaardigheden.blogspot.com/2013/07/nudging.html&psig=AOvVaw0Mhxftv5GTFUEsNAY1VpCd&ust=1520504534400664
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1v-iahtrZAhWK2qQKHYEqCfcQjRx6BAgAEAU&url=http://www.verbeek-westerlo.be/machines/automaten/drabev4-45-drankautomaat_crane_bevmax_4_-_45_sel.html&psig=AOvVaw1fxncT6YwMY4T65jLemOXf&ust=1520506444468340
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Medische informatie   

►   Therapietrouw: wat is het en waarom is het belangrijk? 

TEKST: PATRICIA, VERPLEEGKUNDIGE 

 

Therapietrouw is het gewillig en blijvend volgen van de door je huisarts voorgeschreven behandeling.  

 

Aanvaarden van ziekte en behandeling zijn belangrijke 

voorwaarden voor therapietrouw. Het is in het belang van de 

patiënt dat hij zijn voorgeschreven behandeling blijft volgen. 

Doet hij dat niet, dan is dat mogelijk in het nadeel van zijn 

gezondheid.  

 

 

Doordat de voorgeschreven behandeling niet volgens voorschrift 

wordt toegepast, krijgt de patiënt niet de kwaliteit van behandeling 

die mogelijk is. Hij loopt bijvoorbeeld zonder het te beseffen een 

grotere kans op een herseninfarct of hartinfarct. Bovendien zijn er 

medicijnen waarbij onregelmatige of onvoldoende inname extra 

riskant is.  

 

  

 

  

Heb jij problemen/vragen om je medicatie correct in te nemen? 

Je huisarts kan je doorverwijzen naar onze verpleegkundige die voor jou een aangepast 

plan opstelt om je geneesmiddelenbehandeling zo getrouw mogelijk op te volgen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Therapie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gezondheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herseninfarct
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hartinfarct


 Vaartkrant >> april 2018 10 

►   Tips van uw kinesiste 
TEKST: ISE, KINESISTE 

 

Ise Parmentier is onze nieuwe kinesiste. Met manuele behandelingen, oefeningen en advies staat ze je bij om je 

pijnklachten, bewegingsbeperkingen en/of functionele beperkingen te verminderen. 

 

Wist je dat…  

Ten minste 5 dagen per week, 30 minuutjes bewegen met een verhoogde 

ademhaling zorgen voor een beter humeur, betere conditie, beter 

immuunsysteem, betere levenskwaliteit, minder pijnklachten en minder 

kans op diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, dementie, en 

vroegtijdige dood.  

Dit hoef je niet in 1 keer te doen, als je dit half uurtje opsplitst in 

blokken van 10 minuutjes bekom je dit effect ook al! Voor 

iedereen die helpt in het huishouden, poetsen kan ook bijdragen tot je 

gezondheid! 

 

Enkele tips om je dagelijkse leven actiever te maken… 

 Sta recht of wandel wat rond als je wacht op de bus of tram. 

 Doe kleine verplaatsingen te voet of met de fiets.  

 Loop gerust ook eens een blokje om als je thuiskomt, of stap een halte vroeger af van 

de bus, in plaats van steeds de kortste weg te nemen. 

 Pak altijd en overal de trap in plaats van de lift of roltrap. 

 Spreek af met iemand om te sporten, zo sla je minder snel een beweegsessie over. 

 GENIET van het bewegen! 

  
Vergeet niet dat je steeds je arts, kiné of gezondheidspromotor kan raadplegen als het je 

alleen niet lukt om je levensstijl aan te passen of je klachten ondervindt bij het bewegen. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCu9iV19zZAhWpAMAKHVVMBisQjRwIBg&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bewegingsdriehoek&psig=AOvVaw1DFA_kHg_4MVGCFhTr7Clf&ust=1520596915040327


 Vaartkrant >> april 2018 11 

Gezonde betaalbare recepten 

►   Peren en mango met plattekaasroom 

TEKST: ELIAS, GEZONDHEIDSPROMOTOR  

 

Vanaf nu een vaste rubriek in deze Vaartkrant. De gezonde, betaalbare 

receptjes! Meer zin om dit lekkere tussendoortje samen met anderen te 

maken? Kom dan zeker eens naar het kookatelier op 29 mei, van 9u 30 tot 12u.  

 

Nodig voor vier personen:  

250 g  magere platte kaas, 2 peren, 1 mango, 3 zakjes Canderel met vanillesmaak, 1 ei 

 

Kostprijs per persoon:  

 

Bereiding: 

- Was en snij de peren in stukjes 

- Pel de mango en verdeel in stukjes 

- splits de eidooier van het eiwit 

- meng de platte kaas met de eidooier en het kunstmatig zoetmiddel 

- klop het eiwit stijf en meng het onder het plattekaasmengsel 

- verdeel het fruit in potjes en schep er de plattekaasroom over 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPqvnejdrZAhVIjqQKHRUOCOsQjRx6BAgAEAU&url=http://www.landidee.nl/onderwerp/a/recepten/?page%3D2&psig=AOvVaw06enPil_wrpDmDT5JRYHnk&ust=1520508490484269
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD1t6DjtrZAhUO66QKHejzDAQQjRx6BAgAEAU&url=https://www.aliexpress.com/item/Fashion-Characters-Words-Restaurant-Kitchen-Stickers-Bon-Appetit-Wall-Stickers-Home-Decoration-Blace-30-15CM-HG/32637804803.html&psig=AOvVaw0U-I4be-abws6lsvV20kmm&ust=1520508581263197
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA5qmZgufZAhXB66QKHdPVDAEQjRwIBg&url=https://en.wikipedia.org/wiki/1_euro_coin&psig=AOvVaw1ixtYzwKKBsFfkACzS7CVd&ust=1520952079678460
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Aankondigingen 

BEWEGEN IN VILVOORDE 

 

Wandelen doet je hartslag verhogen en heeft een positieve invloed op 

je gezondheid. Sinds kort is Magda Van Stevens,  een Vilvoordse 

vrijwilligster, gestart met begeleide wandelingen elke derde dinsdag 

van de maand. Ideaal om de mooie plaatsjes in Vilvoorde en omstreken 

te leren kennen. De wandelingen eindigen steeds om 16u op de plaats 

van vertrek. 

Waar & wanneer? 

Dinsdag 17 april: vertrek om 14u op de parking van het Fenikshof – Abdijstraat – Grimbergen 

Dinsdag 15 mei: vertrek om 14 ingang Brabantse Golf – Steenwagenstraat – Melsbroek 

Dinsdag 19 juni: vertrek om 14u aan de kerk van Eppegem 

 

 

Samenlevingsopbouw Vilvoorde start binnenkort weer met tuinieren. 

Op hun site is er  voldoende grond om met een hele groep mannen en 

vrouwen te tuinieren en dit onder begeleiding van een specialist in 

het telen van groenten. Tuinieren kan na een tijdje soms belastend 

worden voor de rug, daarom zullen we tijdens het tuinieren voldoende aandacht schenken 

aan onze rug. 

Waar & wanneer? 

Vrijdagen van 15u 30 tot 17u 30: 16/3, 30/3, 27/4 

Zondagen van 10u 30 – 12u 30: 11/03, 25/03, 22/4 

Harensesteenweg 174, Vilvoorde 

Begeleide wandelingen 

Tuinieren  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkKndldTLAhVBExoKHdBaDb8QjRwIBw&url=https://dialysispracticetest.com/your-local-board-of-nursing/&psig=AFQjCNGpxYjfZ0Iz6gQVLAPD8sL8W1aj9Q&ust=1458731786740981
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjErvm7o9rZAhXD2KQKHUSvCt4QjRwIBg&url=http://freevector.co/vector-icons/animals/man-carrying-a-dog-with-a-belt-to-walk.html&psig=AOvVaw2qmdVWXIxrDlh7gVpfpIG5&ust=1520514274607405
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkKndldTLAhVBExoKHdBaDb8QjRwIBw&url=https://dialysispracticetest.com/your-local-board-of-nursing/&psig=AFQjCNGpxYjfZ0Iz6gQVLAPD8sL8W1aj9Q&ust=1458731786740981
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkKndldTLAhVBExoKHdBaDb8QjRwIBw&url=https://dialysispracticetest.com/your-local-board-of-nursing/&psig=AFQjCNGpxYjfZ0Iz6gQVLAPD8sL8W1aj9Q&ust=1458731786740981
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Week van de valpreventie 

In de week van 23 tot 27 april 2018 kan je in Vilvoorde deelnemen aan tal van 

beweegactiviteiten in het kader van valpreventie.  

Meer informatie hierover vind je bij Tamara.Vennix@Vilvoorde.be (02/255.79.20) 

mailto:Tamara.Vennix@Vilvoorde.be
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VORMING IN HET WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM 

 

 

 

Wil je graag leren fietsen ? Dat kan! In mei zal de stad Vilvoorde 

weer fietslessen aanbieden. Voor verdere praktische info en 

inschrijvingen dien je eind april bij Elias, de 

gezondheidspromotor, te zijn. De geschatte kostprijs voor de 

lessenreeks zal ongeveer 15 euro bedragen.  

 

 

 

 

 

Wat gaan we doen? 

We maken werk van het zoeken naar je rechten en we bekijken ook hoe je je uitgaven kan 
beperken. 

 

Wanneer? 

Dinsdag 24 april 9u 30 – 11u 30  

Dinsdag 8 mei 9u 30 – 11u 30 

 

Waar? 

Wijkgezondheidscentrum De Vaart 

 

Deze sessie is gratis en gaat door in het Nederlands en in het Frans 

Inschrijven (verplicht) kan bij de maatschappelijk assistente of de gezondheidspromotor 

  

Vorming ‘eenvoudig geld besparen’ 

Fietslessen 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg2c_lt9fZAhUQ-6QKHZvoDlcQjRx6BAgAEAY&url=http://www.thekindtips.com/tips-on-daily-budget-planning/&psig=AOvVaw3UUZmsyzWDtj1BXi7e2o6L&ust=1520416644417048
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkKndldTLAhVBExoKHdBaDb8QjRwIBw&url=https://dialysispracticetest.com/your-local-board-of-nursing/&psig=AFQjCNGpxYjfZ0Iz6gQVLAPD8sL8W1aj9Q&ust=1458731786740981
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkKndldTLAhVBExoKHdBaDb8QjRwIBw&url=https://dialysispracticetest.com/your-local-board-of-nursing/&psig=AFQjCNGpxYjfZ0Iz6gQVLAPD8sL8W1aj9Q&ust=1458731786740981
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ONTSTRESSEN IN HET WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM 

 

 

Soms heb je last van stress. Thuis, op het werk,... Mindfulness is een manier om van deze 

stress los te komen en meer in het ‘nu’ te leven. In het wijkgezondheidscentrum starten we 

vanaf 18 april met een cursus van 8 sessies gegeven door een erkend mindfulness trainster. 

Inschrijven is verplicht (betalen voor 8 sessies = ingeschreven) en kan bij de 

gezondheidspromotor Elias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: University of Michigan 

Waar?  

Wijkgezondheidscentrum De Vaart 

Wanneer?  

Woensdag 18 april 2018 van 9u 30 – 11u 30 (1e sessie) 

Woensdag 20 juni 2018 van 9u 30 – 11u 30 (laatste sessie) 

Kostprijs?  

64 euro (8 sessies) 

Tarief verhoogde tegemoetkoming: 24 euro (8 sessies) 

Mindfulnesscursus 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4taje-L3XAhXOh7QKHWKWDp4QjRwIBw&url=https://www.uhs.umich.edu/mindfulness&psig=AOvVaw1iLnnpxaaAmIAiibxSfBQ0&ust=1510744679028150
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkKndldTLAhVBExoKHdBaDb8QjRwIBw&url=https://dialysispracticetest.com/your-local-board-of-nursing/&psig=AFQjCNGpxYjfZ0Iz6gQVLAPD8sL8W1aj9Q&ust=1458731786740981
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkKndldTLAhVBExoKHdBaDb8QjRwIBw&url=https://dialysispracticetest.com/your-local-board-of-nursing/&psig=AFQjCNGpxYjfZ0Iz6gQVLAPD8sL8W1aj9Q&ust=1458731786740981
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Gezicht 
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Onthaal 

Sofie 
Onthaal 

Katharina 
Onthaal 

Ingrid 
Onthaal 

Dr. Byona Kamara 

HAIO 
Dr. Kashefi 

Huisarts 
Dr. Najib 
Huisarts 

Nic 
Kinesist 

 

Ise 
Kinesist 

Stefanie 
Verpleegkundige 

Patricia 
Verpleegkundige 



 Vaartkrant >> april 2018 17 

 

 

 

Christa 
Diëtiste 

Malika 
Systeemtherapeute 

Annemie 
Maatschappelijk 

assistente 

Najiba 
Poetsvrouw 

Joris 
Coördinator 

Elias 
Gezondheidspromotor 
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Raadplegingen  

 

 

Een afspraak nodig bij de huisarts? 

 

Van maandag tot vrijdag helpen dr. Masoud Kashefi,   

dr. Afsaneh Naijb en dr. Fabrice Byona Kamara je graag.  

Een afspraak kan je maken aan het onthaal, of door te bellen 

naar  02/25 25 777.   

 

 

 Voormiddag Namiddag 

Maandag Dr. Kashefi   

Dr. Najib   

Dr. Byona Kamara (HAIO)   

Dinsdag Dr. Kashefi   

Dr. Najib   

Dr. Byona Kamara (HAIO)   

Woensdag Dr. Kashefi   

Dr. Najib   

Dr. Byona Kamara (HAIO)   

Donderdag Dr. Kashefi   

Dr. Najib   

Dr. Byona Kamara (HAIO)   

Vrijdag Dr. Kashefi   

Dr. Najib   

Dr. Byona Kamara (HAIO)   
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Afspraken 

 

 Je bent bij ons ingeschreven. Dat 

betekent dat je in Vilvoorde woont 

en je correct aangesloten bent bij een 

mutualiteit. Ken je iemand die zich 

graag wilt inschrijven? Je kan 

hiervoor even langskomen of bellen 

naar het onthaal. Personen die zich 

bij ons  komen inschrijven, dienen 

ook in Vilvoorde te wonen en correct 

aangesloten te zijn bij een 

mutualiteit. Verder dienen zij enkel 

hun identiteitskaart mee te brengen 

voor de inschrijving.  

 

 We werken enkel op afspraak. Dit 

geldt voor alle zorgverleners in huis. 

Je kan hiervoor bellen naar het 

nummer 02 25 25 777 of even 

langskomen bij het onthaal. Dat kan 

van maandag tot vrijdag, tijdens de 

openingsuren.  

 

 

 Heb je een huisbezoek nodig? Dat kan. 

Zowel de verpleegkundigen als artsen 

kunnen tot bij jou aan huis komen. 

Samen zoeken we naar een geschikt 

moment.  

 

 Is er wat veranderd in je 

administratieve gegevens? Ben je van 

mutualiteit veranderd, verhuisd of is er 

een kindje geboren? Misschien heb je 

je telefoonnummer gewijzigd? Een 

nieuw mailadres? Laat het ons dan 

spoedig weten! 

 

 We vinden het erg fijn dat je op tijd 

komt. Reken op zo’n 5 minuten op 

voorhand. 

 

 Kom je met meerdere personen op 

afspraak? Laat ons dit weten  

wanneer je de afspraak maakt. Het is 

belangrijk voor de artsen dat er 

voldoende tijd voorzien wordt voor 

elke patiënt.  

 

  
Kan je niet op afspraak komen? 

 
Niet erg, maar we willen wel dat je ons dit op tijd laat weten. Zo kunnen wij 

jouw vrijgekomen afspraak aan een andere patiënt geven. 
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Wat als je andere zorg nodig hebt? 

 

>> Niet medische zorg  

 

Naast de medische zorgen van onze kinesisten, verpleegkundigen en artsen, kan je in het 

wijkgezondheidscentrum ook terecht voor een heleboel andere dingen. Indien je graag 

beroep wil doen op één van deze zorgverleners, praat je hier best eerst met je huisarts over. 

 

Wil je graag meer weten over je voedingsgewoonten? Of zoek je 

naar begeleiding hieromtrent? Dan kan je terecht bij Christa, de 

diëtiste. Je kan een afspraak maken bij het onthaal of telefonisch via 

02/ 25 25 777. Opgelet, je hebt wel een doorverwijzing van de 

huisarts nodig om een afspraak te kunnen maken. Christa is steeds 

beschikbaar op maandag van 14u tot 17u. 

 

Bij Elias kan je vanaf september ook terecht voor beweegadvies. Zou je 

graag wat meer bewegen? Praat erover met je huisarts en samen wordt 

er beslist of je in aanmerking komt om deel te nemen aan de 

beweegactiviteiten van het wijkgezondheidscentrum. 

 

Zit je met enkele (praktische) vragen waar je 

maar geen antwoord op vindt? Zie je het soms 

allemaal niet goed meer zitten, maar weet je niet waar aan te 

kloppen? Onze maatschappelijk assistente Annemie neemt graag 

even tijd om met jou samen eens te kijken waarnaar je op zoek bent. 

Je kan een afspraak maken bij het onthaal of telefonisch via 02/ 25 

25 777. 
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Medische zorg in het weekend? 

 

Indien je ziek wordt in het weekend, kan de huisarts van wacht je verder helpen. We raden je 

echter aan om enkel contact op te nemen wanneer het probleem je dringend lijkt. Zo niet, 

dan kan je op maandag in het wijkgezondheidscentrum terecht bij je vaste huisarts.   

Via het nummer 02 251 36 78 weet je welke arts van wacht is in jouw regio. Je kan op dit 

nummer terecht ’s avonds na 20u en in het weekend.  

 

Let op! De consultaties bij een dokter van wacht moet je zelf betalen. Nadien krijg 

je een deel van het geld terugbetaald van het wijkgezondheidscentrum. 

 

 

SPOEDDIENST 

 

Wanneer je zeer dringende hulp nodig hebt, kan je naar de spoeddienst gaan. Dit bijvoorbeeld 

bij een ongeval, of wanneer iemand bij ziekte plots zeer sterk achteruit gaat. De spoeddienst 

is 24u op 24u beschikbaar, van maandag tot zondag.  

Indien de situatie zo ernstig is dat er een ambulance ter plekke moet komen, bel je naar het 

nummer 112. In Vilvoorde vind je de spoeddienst op het volgende adres: 

 

Spoeddienst AZ Jan Portaels  

Gendarmeriestraat 25, Blok C -  kelderverdieping  

1800 Vilvoorde 
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Informatie

Openingsuren 

Het wijkgezondheidscentrum is open:  

Maandag: 8u tot 20u 

Dins-, woens-, donderdag: 8u tot 19u 

Vrijdag: 8u tot 18.30 u 

Gesloten tussen 12.30 u en 13. 30 u 

 

Inschrijving                                                                                                   

Iedereen die in Vilvoorde woont, kan zich 

bij ons inschrijven. Als je ingeschreven bent 

én je bent in regel met de mutualiteit, kan 

je gratis op consultatie komen. 

 

Prestaties te betalen                                                                                        

Voor sommige prestaties zoals verband en 

zwangerschapstest, kan wel een bijdrage 

gevraagd worden. Het remgeld van een 

bloedonderzoek moet je rechtstreeks 

betalen aan het labo. 

 

 

 

 

 

Specialist 

Consulteer je een specialist? Dan zorgt de 

mutualiteit voor een gedeeltelijke 

terugbetaling. 

Opgelet!  

Consulteer je een huisarts, 

verpleegkundige, kinesist of diëtist buiten 

het wijkgezondheidscentrum? Dan worden 

de kosten niet terugbetaald door de 

mutualiteit of het 

wijkgezondheidscentrum.   

Uitschrijving                                                                                                  

Wanneer je om welke reden dan ook 

beslist om niet meer op consultatie te 

komen bij het wijkgezondheidscentrum, 

dan kan je je uitschrijven.  Meer info bij 

onthaal. 

Dokters in het weekend  

Na sluitingstijd en op zaterdag kan je 

terecht bij de dokter van wacht. Als je de 

huisarts van wacht tijdens het weekend, 

een feestdag of tijdens de nacht 

raadpleegt, dan wordt dit wel terugbetaald 

door het wijkgezondheidscentrum. De 

groene of witte prestatiebrief breng je dan 

nadien binnen in het 

wijkgezondheidscentrum.

 >> Heb je vragen? Kom langs of bel 

naar 02 25 25 77 
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In De Vaart… Telt ieders stem! 

 “Zin om mee te denken over de toekomst van Vilvoorde?” 

Laat het weten aan onze gezondheidspromotor Elias en schrijf alvast 

onderstaande data in je agenda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018  

Meer hierover in de volgende Vaartkrant! 

Woensdag 2 mei 17u – 20u 

Dromentafels:  “Dromen van een Vilvoorde anno 2038” 

Stadhuis Vilvoorde 

Vrijdag 22 juni 18u – 22u 

BBQ: “ Overhandigen dromen Vilvoorde 2038 aan politiekers ” 

Harensesteenweg 174, Vilvoorde 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG-cuSzNrZAhUCuBQKHVNtAcsQjRwIBg&url=http://www.samenlevingsopbouw.be/overons/ieders-stem-telt&psig=AOvVaw1OH-xBTEZb0x8oO5hdKiba&ust=1520525261175387
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Nuttige telefoonnummers  

 

 

 

 

 

 Afzender:  

Wijkgezondheidscentrum De Vaart vzw  

Bergstraat 4  

1800 Vilvoorde  
 

 

Antigifcentrum    

Brandwondencentrum  

 

Noodnummer  

Tele-onthaal   

Zelfmoordlijn 

Meldpunt geweld, kindermishandeling en partnergeweld  

 

Tabakstoplijn 

Lokale politie Vilvoorde – Machelen 

   

Apotheker van wacht 

070/245 245 

02/268 62 00 

 

112 

106 

1813 

1712 

 

0800 111 00 

02 253 33 33  

 

0900 10 500 

 (0,45 euro / min) 

 


