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September – November 2018: Griepvaccinatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zwanger, 65+, diabetes of chronisch ziek? Dan behoor je tot één van de risicogroepen 

voor de griep. Laat je daarom zeker in oktober 2018 vaccineren voor de griep! 

Spreek je arts of verpleegkundige hier tijdig over aan in het wijkgezondheidscentrum 
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Voorwoord   

 

Begin juli. Tijd voor vakantie. Ik hoop dat de meeste onder jullie kunnen genieten van minstens 

één weekje rust en zon. In het wijkgezondheidscentrum zijn de zomermaanden klassiek de 

rustigere maanden en ook onze medewerkers nemen dan graag een weekje of meer vakantie. 

Om jullie goed voor te bereiden op de zomermaanden schreef dokter Fabrice alvast een artikel 

over het belang van zonnebescherming om zo huidkanker te vermijden.  

Daarnaast introduceren we in dit nummer voor het eerst een nieuwe rubriek. Elke vaartkrant 

zetten we een medewerker in de kijker om jullie zo wat dichter bij het 

wijkgezondheidscentrum te brengen. Wil je graag weten wie deze editie in de kijker staat? Kijk 

dan op pagina 9. 

Aangezien de volgende vaartkrant pas zal verschijnen begin december 2018 willen we jullie in 

dit nummer toch al het volgende meegeven: 

Vergeet niet tijdig je griepvaccin te komen halen. Je zal hiertoe een uitnodigingsbrief krijgen 

eind september.  

Daarnaast zal dit najaar ook opnieuw een 

rookstopbegeleiding plaatsvinden, als ook voor het eerst 

een goed-gevoel-stoel. Dit is een praatgroep waarbij we 

uitgaan van je sterktes en kwaliteiten. Tot slot plannen we 

ook een nieuwe sessiereeks van de vorming ‘eenvoudig 

geld besparen’. Deze vorming werd bijgewerkt en is nu nog 

beter en interessanter.  

We heten jullie ook deze zomermaanden en in het najaar  

graag welkom in het Wijkgezondheidscentrum. 

 

Veel leesplezier met deze Vaartkrant!  

Het team van De Vaart.  
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Nieuws 

MEDEWERKERS   

TEKST: JORIS, COÖRDINATOR 

 

►    VOORLOPIG GEEN DIËTISTE IN DE VAART  

Dank aan CHRISTA DE GEEST, die sinds oktober vorig jaar 

voedingsadvies heeft gegeven aan patiënten van De Vaart.   In het 

najaar weten wij u te vertellen waar u terecht kan voor een 

dieetconsultatie.  

 

►    PSYCHOLOGISCHE HULPVERLENING – VERANDERING OP KOMST  

Het verscheen al in de pers:  binnenkort zal een consultatie bij een (klinisch) psycholoog 

terugbetaald worden door je mutualiteit.   In afwachting van meer duidelijkheid over de 

reglementering, zijn er geen consultaties meer in De Vaart bij MALIKA ZARIOUH.  Zij heeft 

ondertussen een eigen praktijk in Mechelen geopend.  Bedankt Malika, voor al die tijd dat 

patiënten door jou werden geholpen in het Wijkgezondheidscentrum. 

 

  ►   NIEUWE VRIJWILLIGER AAN HET ONTHAAL  

We hebben er een nieuwe onthaalvrijwilliger bij.  Marijke Thomas komt 

elke vrijdagnamiddag een handje toesteken.  Dank u wel! 

 

 

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

Dat kan op pagina 15 en 16, zo spreek je meteen de juiste persoon aan! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjart7V8MvbAhULZFAKHYSbDkgQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.depositphotos.com/108894050/stockillustratie-de-pictogrammen-van-het-dieet.html&psig=AOvVaw3PrKR6HZGRVRHkW-SIaKQj&ust=1528815687006517
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IN HET WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM 

 

TEKST: ELIAS, GEZONDHEIDSPROMOTOR 

►  In Vilvoorde is het … gezond wonen! 

 

Dit seizoen is het thema in onze wachtzaal: gezond wonen. 

Op het scherm en aan de muren vind je informatie omtrent 

een gezonde woonst. Met deze informatie kan je een quiz (10 

vragen) invullen die je aan het onthaal kan krijgen. Hierdoor 

maak je kans op het winnen van mooie prijzen. 

 

In dit artikel wil ik jullie graag nog enkele tips meegeven omtrent schoonmaken. Dit aangezien 

we allemaal wel eens moeten schoonmaken. Tips om dit op een gezonde manier te doen zijn 

daarom altijd nuttig. 

 Bleekwater (javel) is geen schoonmaakmiddel: het bleekt het vuil en kan ontsmetten, maar 

maakt niets schoon. Het is een gevaarlijk en ongezond product. Als je het ondanks de 

gezondheidsrisico’s toch wil gebruiken, gebruik het dan zeker nooit samen met of net na 

andere producten zoals ontkalker of ontstopper, anders komen er giftige chloordampen vrij! 

 Een herbruikbare vochtige microvezeldoek is een uitstekend hulpmiddel om schoon te 

maken: doeltreffend, effectief en milieuvriendelijk.  

 Verdrijf geurtjes door verluchting! Vermijd spuitbussen en luchtverfrissers! Ze verstuiven het 

product in fijne druppels die je gemakkelijk inademt en die zo je gezondheid schaden. 

 Verlucht goed tijdens en na het stofzuigen, vegen, schoonmaken met nat of afstoffen! 

 Gebruik voor de schoonmaak niet te veel water zodat 

de hoeveelheid vocht in huis beperkt blijft. Maak 

schoon met een vochtige dweil in plaats van met 

veel water. Droog de vloer na het schoonmaken. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrzNe_8cvbAhVBa1AKHTwgDZYQjRx6BAgBEAU&url=https://logobrugge-oostende.be/content/babbelmoment-gezond-wonen-welzijnsschakels-de-springplank&psig=AOvVaw03U9wUfI8YJSQEhNZUMoXH&ust=1528815977348820
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEjfrQ8cvbAhXRZFAKHVayArIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/projecten/babbelmoment_gezond_wonen-2773.html&psig=AOvVaw03U9wUfI8YJSQEhNZUMoXH&ust=1528815977348820
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►  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. In de 

zomervakantie zijn er jammer genoeg geen activiteiten. We hernemen weer met 

onderstaand programma vanaf september 2018. Allen welkom! 

 

 

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

ENKEL VROUWEN 

 

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

 

woensdag van 16u tot 16u 30: Fitness in De Vaart (begeleiding: Ise-Kinesiste) 

GEMENGD 

woensdag van 16u 30 tot 17u: Fitness in De Vaart (begeleiding: Ise-Kinesiste) 

ENKEL VROUWEN 

      

  

Geen activiteiten in de schoolvakanties 

 

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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►   Dromen van een mooier Vilvoorde 

 

TEKST: ELIAS, GEZONDHEIDSPROMOTOR 

 

In het kader van de verkiezingen van 2018 loopt er in Vilvoorde het traject ‘Ieders 

stem telt’. Hiermee trachten we de politiek bewust te maken van de bezorgdheden 

en dromen waar de meeste kwetsbare Vilvoordenaren mee rondlopen. Hier lees je 

het verslag en vind je foto’s van de eerste bijeenkomst op het stadhuis.  

 

Op een lente avond in het jaar 2018, kwam een fijne 

groep mensen samen op het Vilvoordse stadhuis. De 

aanleiding van hun samenzijn waren de lokale 

verkiezingen in oktober van datzelfde jaar. Deze 

mensen praatten, ze namen foto’s, ze lachten, ze 

dachten, ze tekenden en schreven, ze aten en dronken, ze 

discussieerden, ze plakten en krabbelden, een ganse 

avond lang.  

Ze droomden van een mooie toekomst voor hun stad. Een 

mooie toekomst voor iedereen, voor kleine en grote 

Vilvoordenaars, voor nieuwe, oude en toekomstige 

Vilvoordenaars. Ze droomden van een Vilvoorde zonder armoede, een Vilvoorde zonder 

racisme en een Vilvoorde zonder 

samenlevingsproblemen. Ze droomden van goed 

wonen, van veel en leuke vrije tijd, van een lang en 

gezond leven, van fijn en zinvol werken en leren, van 

een goede mobiliteit en van een propere en groene 

leefomgeving.  

Zin om ook je stem te laten horen voor een beter Vilvoorde? Neem dan zeker een 

kijkje op pagina 22. 

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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►  Medewerker van de Vaartkrant 

TEKST: ELIAS, GEZONDHEIDSPROMOTOR 

 
In deze rubriek wordt elke editie van de Vaartkrant een medewerker in 

de kijker gezet door middel van enkele korte vragen.  
Medewerker van deze vaartkrant is onze poetsvrouw Najiba. 

 

 

Najiba, hoe lang werk je al voor het wijkgezondheidscentrum? 

4 jaar. Ik ben nog gestart in het eerste gebouw, toen we nog in de 

Kasteelstraat zaten. Dat was toen nog maar een paar uur per week. Dat 

is nu al uitgebreid naar 19u per week. 

 

Hoe ben je hier terecht gekomen? 

Via de vrouw van Joris (coördinator). Ik volgde een opleiding 

‘schoonmaaktechnieken’ bij haar, ze werkte voor Groep Intro. Ze sprak mij aan aangezien ze 

wist dat ik graag nog extra werk zou willen doen, naast het kuisen dat ik al bij de mensen thuis 

deed.  

 

Werk je hier graag?  

Ja, heel erg graag. Ik kan moeilijk anders dan dat zeggen hé [glimlach]. 

 

Wat maakt je job hier zo leuk? 

De collega’s. De manier waarop er hier met elkaar wordt omgegaan voelt aan als thuis. Ik voel 

mij hier enorm gewaardeerd voor het werk dat ik doe. Het is fijn dat ze mijn werk hier ook 

appreciëren en mij daar regelmatig complimenten over geven, dat geeft écht veel voldoening. 

 

Wat zijn je toekomstplannen bij De Vaart? 

Ik zou hier graag nog meer uren werken, zodat ik het kuisen bij de mensen thuis kan afbouwen 

en op termijn enkel hier nog kan werken. 
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►   Verslag vorming ‘eenvoudig geld besparen’ 

TEKST: ANNEMIE, MAATSCHAPPELIJK WERKSTER 

 

Op 24 april en 8 mei ging de vorming ‘eenvoudig geld besparen’ door. Annemie geeft ons een 

kort verslag. 

Er werden tussen de deelnemers en de lesgevers tips gegeven om geld te besparen. 

Verschillende documenten werden ingevuld om geld te besparen zoals documenten voor een 

sociale woning, maar ook hoe goedkoper een lijnabonnement aan te vragen. Er werd ook 

ingezoomd op elektriciteit- en waterverbruik. Kortom: boeiend voor iedereen!  

Deze sessie gaat opnieuw door op 6 en 20 november. Iedereen 

welkom! 

 

►   Zwangerschapsbegeleiding in De Vaart 

TEKST: STEFANIE, VERPLEEGKUNDIGE/VROEDVROUW 

 

Sinds kort hebben wij ook een vroedvrouw in ons 

multidisciplinair team. Zij kan jou mee begeleiden en 

ondersteunen tijdens je zwangerschap in nauwe 

samenwerking met je huisarts en je gynaecoloog. Ook tijdens 

de kraamperiode staat zij voor jouw klaar tot één jaar na de 

bevalling. 
Wat kunnen we doen?  

Harttonen beluisteren van je baby, bloeddruk meten, 

suikertest, ligging van de baby bepalen, informeren 

hoe de zwangerschap verloopt, voorbereiden op de 

bevalling, helpen bij de keuze borst- of flesvoeding, 

voorbereiding op de kraamperiode 

  

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
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Medische informatie   

►   Bescherm je voor de zon! Voorkomen is beter dan genezen.. 

TEKST: FABRICE, HUISARTS (HAIO) 

 

In aanloop naar de zomer geeft Dr. Fabrice ons nog enkele adviezen mee ter preventie van 

huidkanker. 

 

Adviezen ter preventie van huidkanker:  

 overmatige blootstelling aan zonlicht en 

zonverbranding zijn de belangrijkste oorzaken van 

premaligne en maligne huidafwijkingen (huidkanker). 

 beperk blootstelling van de huid aan de zon en gebruik 

een zonnebrandcrème met minimaal 

beschermingsfactor 30 en een dagcrème met 

beschermingsfactor 15. 

 inspecteer elke drie tot zes maanden de volledige huid en consulteer de huisarts bij 

verandering van een huidafwijking. 

 

Een moedervlek bijvoorbeeld is niet te vertrouwen als hij: 

 een onregelmatige vorm heeft 

 een onscherpe begrenzing heeft  

 een niet-egale kleur heeft, zeker ook bij andere 

kleuren dan bruin (zoals blauw, zwart, wit of rood) 

 als de afmeting 6 millimeter is of groter 

 verandert, bijvoorbeeld als hij groeit, verandert van 

vorm of kleur, jeukt of bloedt 

 

 

  

Heeft u een moedervlek die u niet vertrouwt? Neem dan contact op met uw huisarts. 
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Gezonde betaalbare recepten 

►   Marokkaanse wortelsalade 

TEKST: ELIAS, GEZONDHEIDSPROMOTOR  

 

Reeds een vaste rubriek in deze Vaartkrant. De gezonde, betaalbare 

receptjes! 

 

Nodig voor 4 personen  

 500 g wortelen 

 2 sinaasappelen 

 2 eetlepels oranjebloesemwater 

 1 eetlepel citroensap 

 1 eetlepel azijn 

 1 koffielepel kaneel 

 Peper (en zout) 

 

Bereidingswijze 

 Maak de wortelen schoon en rasp ze fijn. 

 Schil de sinaasappelen tot op het vruchtvlees en verdeel in partjes. Snij het vruchtvlees in blokjes. 

 Meng de wortelen en de sinaasappelblokjes in een saladekom. 

 Meng in een kom de azijn, het citroensap, het oranjebloesemwater, peper (en zout) goed door 

elkaar. Giet de dressing bij de salade. 

 Plaats de salade voor minstens 1 uur in de koelkast. 

 Breng de salade verder op smaak met kaneel en meng alles nog eens goed 

door elkaar vlak voor het opdienen. 

Kostprijs per persoon:  

 

Zin om hier in het wijkgezondheidscentrum samen met een diëtiste te koken? Zij kan je 

dan meteen in de praktijk laten zien wat de gezondeste keuzes zijn. In het najaar van 

2018 vindt er opnieuw een kookatelier plaats. Volg de website en facebookpagina voor 

de laatste informatie 

 

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
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Aankondigingen 

VERSLAVING 

 

‘Stoppen met roken is leuker in groep’. Onder dat motto 

organiseren we jaarlijks een reeks rookstopsessies, aangeboden 

door een professionele tabakologe.  

 

Waar?  Wijkgezondheidscentrum De Vaart 

Wanneer? September – december 2018 (exacte data volgen via facebook en website) 

Kostprijs? Tussen 1 en 4 euro per sessie 

Inschrijven? Verplicht via arts, verpleegkundige of gezondheidpromotor 

Taal? Nederlands en Frans 

 

VORMING 

 

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

 

Waar?  Wijkgezondheidscentrum De Vaart 

Wanneer?  

Dinsdag 6 november 2018:  9u 30 – 11u 30  

Dinsdag 20 november 2018:  9u 30 – 11u 30 

Kostprijs? Gratis 

Inschrijven? Verplicht via maatschappelijk assistente of de gezondheidspromotor 

Taal? Nederlands en Frans 

Rookstopbegeleiding 

Eenvoudig geld besparen 

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&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT2smw8arbAhWLL1AKHTKbDQ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160315_02183716&psig=AOvVaw1wgizkHemsKKx3JPPIIbrY&ust=1527682066117203
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=2ahUKEwjrwoefks7bAhUJZlAKHc-WC60QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.wielerherberg.nl%2Factie%2Fvulkanbike%2Findex.php&psig=AOvVaw1hnTVRUsjqbZhSaaubmSqm&ust=1528893493750155
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrwoefks7bAhUJZlAKHc-WC60QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.wielerherberg.nl%2Factie%2Fvulkanbike%2Findex.php&psig=AOvVaw1hnTVRUsjqbZhSaaubmSqm&ust=1528893493750155
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT18Lhls7bAhXCaVAKHQ8YDrAQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/kaal-professoren-praten_726611.htm&psig=AOvVaw2bLdcfLQyUx_oCsJkZmhp5&ust=1528894706140871
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT18Lhls7bAhXCaVAKHQ8YDrAQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/kaal-professoren-praten_726611.htm&psig=AOvVaw2bLdcfLQyUx_oCsJkZmhp5&ust=1528894706140871
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WERKEN AAN VEERKRACHT 

 

1 op de 7 mensen in onze maatschappij heeft het moeilijk, iedere dag. Ze ervaren problemen 

met geld, gezondheid, erbij horen, werk vinden, goed wonen… De ‘Goed-gevoel-stoel’ helpt 

met het versterken van mentale veerkracht. Het traject is een laagdrempelige manier om met 

lotgenoten aan een goed gevoel te werken en het vast te houden. ‘Goed-gevoel-stoel’ staat 

symbool voor ‘Geef je goed gevoel een stevige stoel’ en is de verzamelnaam voor 3 

bijeenkomsten. 

Wil je zelf graag je goed gevoel versterken? Meld het aan één van onze zorgverleners. 

Waar?  Wijkgezondheidscentrum De Vaart 

Wanneer?  

2 – 9 – 16 – 23 oktober 2018 van 9u 30 tot 12u. 

Kostprijs? Gratis  

Inschrijven? Verplicht via maatschappelijk assistente 

of de gezondheidspromotor 

Taal? Nederlands   

 

FACEBOOKPAGINA 

 

Lees jij graag mee over wat er allemaal gebeurt in 

en rond Vilvoorde, jouw wijkgezondheidscentrum, 

en zelfs de wereld? Blijf je graag op de hoogte over 

hoe je gezond wordt en ook blijft? 

Dan is onze facebookpagina iets voor jou!  

Hierop vind je allerlei informatie, updates, tips van de week, receptjes, nieuws in en rond het 

centrum, en leuke artikels over en rond het thema gezondheid. 

Stay healthy en neem snel een kijkje op de pagina: www.facebook.com/wgcdevaart 

Goed-gevoel-stoel 

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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Isabelle 
Onthaal 

Sofie 
Onthaal 

Katharina 
Onthaal 

Ingrid 
Onthaal 

Dr. Byona Kamara 

HAIO Dr. Kashefi 
Huisarts 

Dr. Najib 
Huisarts 

Nic 
Kinesist Ise 

Kinesist 

Stefanie 
Verpleegkundige/ 

Vroedvrouw 

Patricia 
Verpleegkundige 
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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. 

 

 

 

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  

(zomervakantie tot 19u) 

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! 

 

 

Laat het weten aan onze gezondheidspromotor Elias en schrijf alvast 

bovenstaande data in je agenda! 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018   

Donderdag 20 september 2018 

Vorming 

Meer weten over de verkiezingen? Waarom gaan stemmen? 

Zennelab (10 -12 uur) & ’t Pallieterke (18 - 20 uur) 

Woensdagavond 3 oktober 2018 

Dromendialoog 

We gaan in dialoog met de kandidaten over wat ze na de 

verkiezingen zullen doen met onze dromen 

Stadhuis Vilvoorde 
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Nuttige telefoonnummers  

 

 

 

 

 

  

  

 

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) 
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Afzender:  

Wijkgezondheidscentrum De Vaart vzw  

Bergstraat 4  

1800 Vilvoorde  

Tel: 02/25.25.777 

www.wgcdevaart.be 

www.facebook.com/wgcdevaart 

 

http://www.wgcdevaart.be/

