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CORONA EN REIZEN

TERUGBETALING
TANDARTSEN 

MINDULLNESS 

DE ZOMER KOMT ERAAN 



Corona en Reizen 
1.Wat heb je nodig als je op reis vertrekt? 



2.Waar kan je je laten testen?



Een tandartsbezoek kan snel heel duur zijn, maar wist je dat er een heel goede terugbetaling
is in België en dat kinderen onder de 18 jaar zelfs recht hebben op een GRATIS basistandzorg!  
Zie hieronder meer uitleg over de terugbetaling. 

Wil je hier graag meer uitleg over of vind je geen tandarts in Vilvoorde, dan helpt onze
gezondheidspromotor, Seline jullie graag verder!

Terugbetaling tandartsen 

-18 JAAR
Basistandzorg is gratis

Geconventioneerde* tandarts? 

           JA                                                                                                  NEE
 

3de betaler regeling**?                                                                         3de betaler regeling?
 
 

  JA            NEE                                                                           JA                      NEE  
 Je moet niets

betalen 
Je betaalt de
tandarts en krijgt
achteraf ALLES
terug van de
mutualiteit 

Je betaalt enkel het
ereloonsupplement

(deze wordt niet
terugbetaald)

Je betaalt de tandarts
en krijgt achteraf
alles (behalve het
ereloonsupplement)  
terug van de
mutualiteit 

+18 JAAR
Wettelijke terugbetaling

Geconventioneerde* tandarts? 

           JA                                                                                                  NEE
 

3de betaler regeling**?                                                                         3de betaler regeling?
 
 

         JA            NEE                                                                         JA                                  NEE  
 Je betaalt

enkel het
remgeld 

Je betaalt de tandarts
het volledig bedrag, je
krijgt een groot deel
terug van je
mutualiteit (behalve
remgeld)

Je betaalt enkel het
remgeld en het

ereloonsupplement

Je betaalt de tandarts het
volledig bedrag, je krijgt
een groot deel
terugbetaald (behalve
remgeld en het
ereloonsupplement)



Ga in begin van de maand naar de tandarts (of wanneer je loon net gestort is),
breng dan je getuigschrift meteen naar je ziekenfonds en binnen de week is je geld
terug gestort. Zo merk je er niet veel van.
Als je elk jaar naar de tandarts gaat, heb je een betere terugbetaling 
Als je elk jaar naar de tandarts gaat, blijven je tanden langer goed en zullen er
minder grote behandelingen nodig zijn 
Poets je tanden 2x per dag en reinig tussen je tanden met een flosdraad. Een
goede mondhygiëne zorgt ook voor  mooiere en betere tanden.

Enkele tips zodat je tandartsbezoek geen financiële gevolgen heeft 

*Geconventioneerde tandarts: gebruiken officiële tarieven 

**3de betalersregeling: Tandarts ontvangt het te betalen bedrag meteen van de
mutualiteit. Da patiënt moet niets (-18 of verhoogd tegemoetkoming) of enkel het
remgeld betalen. 

Tandarts Adres Geconventioneerd? 3de betaler?

Vilvoorde Dental Witherenstraat 34 Ja Ja

Dentael BVBA Leuvensestraat 149 Ja Vragen aan tandarts

Sidi Yacoub, Abdelhak Kasteelstraat 4 Ja nee

Sokol Edmond Vissersstraat 14 1 Ja Vragen aan tandarts

Verbesselt Francis F. Rooseveltlaan 42 Ja nee

AZ Jan Portael Gendarmeriestraat 65 ja ja

Heb je recht op een verhoogd tegemoetkoming? Dan krijg je ook alles terugbetaald of
moet je niets betalen als de tandarts de 3de betaler regeling toepast. 



Mindfulness bij emo-eten
We hebben momenteel een stagiaire diëtiste, Liesa. Zij heeft voor jullie onderstaand artikel geschreven over
mindfulness.

Je gevoelens opeten
Emotioneel eten of “emo-eten” wordt gekenmerkt door het eten van voedsel na het ervaren van bepaalde
gevoelens (bv. stress, angst, maar ook blijdschap, …). Hierbij maakt je lichaam geen onderscheid tussen dat bepaald
gevoel en een hongergevoel. Je eet dus als reactie op een fout signaal waardoor je vaak te veel of minder gezonde
voeding eet. 
Dit problematisch eetgedrag kan men aanpakken door bewuster te worden van hongersignalen en een gevoel van
verzadiging. Hier komt mindfulness van pas!

Mindfulness?
Bij mindfulness sta je stil bij het moment, bij gedachten en gevoelens met een open, niet-beoordelende aanpak.
Mindfulness wordt meer en meer gebruikt als behandeling voor verschillende eetproblemen. Door hierop te
trainen a.d.h.v. bepaalde oefeningen, mediteren enz. kan je een verhoogd besef krijgen van emotionele en
zintuiglijke signalen. Deze signalen spelen een rol in het leren omgaan met je gevoelens en het positief veranderen
van je relatie met voedsel. 

Doe het zelf!
De volgende keer dat je bv. naar een koekje, wat chips, een chocoladereep enz. grijpt na het voelen van een
bepaalde emotie, volg dan dit stappenplan:

   1e keer invullen 2e keer invullen

Vraag 1 Heb je honger? JA/NEE
Indien "JA", ga naar vraag 2
Indien "NEE", ga naar deel 2

Indien "JA", ga naar vraag 2
Indien "NEE", ga naar deel 2

Vraag 2 Knort je maag? JA/NEE
Indien “JA”, ga naar vraag 3

Indien “NEE”, ga naar vraag 3
Indien “JA”, ga naar vraag 3

Indien “NEE”, ga naar vraag 3

Vraag 3 Voelt je maag leeg? JA/NEE
Indien “JA”, ga naar opdracht 1

Indien “NEE”, ga naar deel 2
Indien “JA”, ga naar vraag 4
Indien “NEE”, ga naar deel 2

Vraag 4
Is je eten een gezonde

keuze? 
JA/NEE

Indien “JA”, ga naar opdracht 5
Indien “NEE”, ga naar opdracht 4 /

Deel 1: Honger

Deel 2: Emoties

Voel je stress/angst/vreugde/verveling/... ? JA/NEE

Klopt je hart sneller dan normaal? JA/NEE

Voel je je onrustig? JA/NEE

Voel je je niet goed? JA/NEE

Indien 4x "NEE", ga naar opdracht 2
Indien 1-4x "JA", ga naar opdracht 3

OPDRACHT 1: Drink een groot glas water en wacht 5 minuten. 
                          Ga daarna terug naar vraag 1 en antwoordt bij “2e keer invullen”.
OPDRACHT 2: Leg het eten weg en ga iets leuks doen.
OPDRACHT 3: Leg het eten weg en denk na over de oorzaak van je gevoelens.
OPDRACHT 4: Zoek een lekker, gezonder alternatief. Ga daarna naar opdracht 5.
OPDRACHT 5: Beeld je in dat je je eten voor de eerste keer in je leven tegenkomt. 
                         - Wat zie je?                   - Wat hoor je?
                         - Wat voel je?                 - Wat proef je?
                         - Wat ruik je?



Smeer je in OM DE 2 UUR (zeker als je sport of zwemt) 
Gebruik factor SPF 30 of 50 en smeer een dikke laag 
Zie dat op de verpakking altijd een logo van UVA en UVB staat 

Drink meer water dan gewoonlijk: minstens 1,5 liter in rust.
Drink regelmatig en vóór je dorst hebt. Kleurt je urine donker of plas je minder dan
gewoonlijk? Dan drink je te weinig.
Vermijd alcohol en gesuikerde dranken. Je lichaam verliest sneller vocht als je
alcohol drinkt. En gesuikerde dranken neem je minder snel op. 

Droog je lakens in het seizoen niet buiten, om pollen uit je slaapkamer te weren.
Pas je vakantiebestemming aan: kies bijvoorbeeld voor de zee, want daar zijn
minder pollen.
Draag buiten een zonnebril.
Verlucht je huis ’s morgens vroeg, ’s avonds laat, of nadat het geregend heeft, want
dan zijn er minder pollen in de lucht. Kies ook die momenten om te wandelen of te
sporten.

ZONNEBESCHERMING 
Zonnestralen bevatten schadelijke UV-stralen, deze kunnen huidkanker veroorzaken. 
Daarom is het BELANGRIJK om zonnecrème in te smeren! 

De UV- index geeft aan wat het effect is van de zonnestralen op je onbeschermde huid.
Hoe hoger de index, hoe schadelijker. 

               
                                  
                                    Vanaf hier insmeren! 

GENOEG WATER DRINKEN 
Te weinig drinken is samen met het te warm hebben een van de belangrijkste oorzaken
van gezondheidsproblemen op erg warme dagen.
Drinken bij warm weer:

SEIZOENSGEBONDEN ALLERGIEËN: POLLENALLERGIE 

Deze eenvoudige tips kunnen je leven tijdens het pollenseizoen draaglijker maken:

De zomer komt eraan 



Duw een angel meteen uit de huid met uw nagel of de botte kant van een mes. Neem
hem niet tussen de vingers, want dan spuit u het resterende gif de huid in. Blijft de
angel achter, dan kan de gifklier nog een tijdje gif spuiten. 
Koel de gestoken plek met ijs of een koud, nat kompres. Dan vernauwen de
bloedvaten en verspreidt het gif zich minder snel. 
Werd u in de mond- of keelholte gestoken, gebruik dan ijs of koude drank om de
zwelling te verminderen en ga zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. 
Gebruik geen azijn of prikkelende stoffen op een beet.
Raadpleeg een arts als de zwelling sterk toeneemt.

Gebruik een fijn pincet of tekentang. 
Neem de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast zonder erin te knijpen.
Trek zacht aan de teek totdat hij lost – met een pincet trekt u in een rechte beweging,
met een tekentang volgt u de gebruiksaanwijzing.
Kijk goed na dat er geen delen van de teek in de huid achterblijven. 
Ontsmet de beet pas nadat u de teek hebt verwijderd. 
Markeer of noteer de plaats op het lichaam waar de teek zat en de datum. Vertoont
zich rond de beet na enkele dagen tot weken een lichtrode ronde vlek die langzaam
groter wordt of maakt u koorts, raadpleeg dan een arts. 

EERSTE HULP BIJ INSECTENBETEN 
Insectenbeten kan je niet vermijden in de zomermaanden. De meeste steken zijn
onschuldig, maar de jeuk of de pijnlijke zwelling die ze veroorzaken kunnen wel vervelend
zijn. Wat kunt u eraan doen, en wat doet u beter niet?

Krab niet aan een insectenbeet, want dan verergert de jeuk en kan de beet infecteren. 

Tekenbeten 

De zomer komt eraan 



Op de planning

START TO WALK
Donderdagen om 13u30

Wil je meer wandelen, wil je nieuwe mensen leren kennen, wil je
Vilvoorde beter leren kennen? Doe dan mee met onze 2 wekelijkse
wandeling door Vilvoorde.  Bij elke wandeling zal er ook steeds een

Vilvoordse organisatie meewandelen om meer uitleg te geven over hun
werking en activiteiten.

 
Een wandeling van 3 tot 5 km (30minuten). 

Meer informatie kan je vragen aan het onthaal. 
 

Voor wie: Iedereen die ingeschreven is in WGC De Vaart 
Wanneer: 05/05 - 19/05 - 02/06 - 16/06
                  van 13u30 tot 14u 
Startplaats: WGC de vaart
Prijs: gratis
Inschrijving: Niet nodig

Datum Organisaties die mee komen wandelen

05/05/2022

Avansa: Samen naar beter! Workshops, lerende netwerken en vernieuwende
projecten. Ook bij jou in de buurt.

 19/05/2022 SAAMO: Ze bouwen aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

 02/06/2022
Warmkracht: (W)arm-kracht vzw is een vereniging waar mensen met en
zonder armoede-ervaring elkaar ontmoeten.

 16/06/2022
Peuterspeelpunten: Het peuterspeelpunt is een gezellige ontmoetingsplek
voor kinderen tussen 0 en 3 jaar en hun ouders of andere begeleiders
(oppas, grootouders,…). Ook toekomstige mama’s zijn welkom.



Wist je al dat we een facebookpagina hebben?  Volg ons en zo ben je
ook altijd op de hoogte van alle nieuwigheden.

          https://www.facebook.com/wgcdevaart 

          https://wgcdevaart.be/ 
 WGC De vaart 

 Bergstraat 4, 1800 vilvoorde 
02 252 57 77

info@wgcdevaart.be 

- 5jaar: geen dokters attest nodig bij ziekte
+5 jaar

Je mag als ouder zelf 4 keer per schooljaar een ziektebriefje schrijven. Telkens
voor maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen. 
Is je kind langer dan 3 dagen ziek of  meer dan 4 keer?  -->  doktersattest nodig
Is je kind ziek tijdens examens --> doktersattest nodig 
Is je kind ziek geworden OP SCHOOL? --> geen doktersattest nodig

Voor kinderen 

Voor volwassenen
Dit is afhankelijk van jouw werknemer, vraag dit dus zeker na. Het kan zijn dat je geen
doktersattest nodig hebt als je 1 of 2 dagen ziek bent. 

Met deze informatie willen we de werkdruk van onze artsen verlichten.

Wanneer heb je een doktersattest
nodig?

https://www.facebook.com/wgcdevaart
https://wgcdevaart.be/

