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Wereld Diabetesdag 

1 op de 10 Belgen heeft diabetes
1 op de 3 weet niet dat hij/zij diabetes heeft

Heb jij een risico op type 2 diabetes?
Doe de online risicotest op www.gezondheidskompas.be

14 november is het werelddiabetes dag! Het ideale moment om wat
meer aandacht te schenken aan dit onderwerp. 

Diabetes is een chronische aandoening waarbij het suikergehalte in je
bloed te hoog is. Er zijn een aantal factoren die jouw risico op het
krijgen van diabetes type 2 kunnen verhogen:

http://www.gezondheidskompas.be/


Bel gratis 0800 – 96 333 
 infolijn@diabetes.be 
https://www.diabetes.be/nl 

En ook bij de Diabetesliga kan je terecht voor meer informatie

Wil je graag weten of je zelf een gezonde levensstijl hebt of wil
begeleiding voor een gezonde levensstijl? Dan kan je altijd terecht
bij onze voedings- en gezondheidscoach Seline. Zij zal jou leren
hoe je een gezonde levensstijl kan ontwikkelen. 

Hoe kan je jouw risico op diabetes nu verlagen?
Een gezonde leefstijl vermindert het risico op diabetes type 2 met
meer dan 50%.

mailto:infolijn@diabetes.be
mailto:infolijn@diabetes.be
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Vaccinaties
 

Vaccinatie, een woord dat we sinds maart 2020 heel veel horen. 
Er wordt momenteel vooral gesproken over Covid-19 vaccinatie.
Wist je dat er nog 16 andere infectieziektes zijn, waartegen je je
kan laten vaccineren.Maar weet jij wat vaccins juist zijn, hoe ze
werken en waarom het belangrijk is om je te laten vaccineren? 

Wat is een vaccin?
Een vaccin zorgt ervoor dat je een antistof (een soldaat die vecht
tegen virussen en bacteriën) aanmaakt tegen een bepaalde
infectieziekte. Als je in contact komt met dat virus of die bacterie,  
kan je lichaam er snel tegen vechten en voorkomen dat je (erg) ziek
wordt. Vaccinatie is de meest effectieve en goedkope manier om
bepaalde infectieziektes te voorkomen.

Het is belangrijk om je kind te laten vaccineren om hem of haar te
beschermen tegen gevaarlijke infecties. Hoe langer je wacht, hoe
groter de kans dat je kind de infectie ondertussen oploopt. Een
infectie kan levensbedreigend zijn of ernstige letsels als gevolg
hebben

Antistof (soldaten) Virus/bacterie
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Om ernstige ziekten en epidemieën te voorkomen, nodigt de Vlaamse
overheid alle kinderen in Vlaanderen uit om zich kosteloos te laten
vaccineren tegen 12 infectieziekten volgens het basisvaccinatieschema.

Al op de leeftijd van acht weken wordt de eerste vaccinatie gegeven.

Na de eerste reeks vaccinaties ben je tegen de meeste ziekten een
tijdje beschermd. Daarna is het voor sommige vaccins soms nodig om
het lichaam nog eens te prikkelen door een extra vaccinatie (een
booster) te geven. Zo blijf je je leven lang beschermd.
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Vaccinatie houdt je gezond 
Vaccinatie redt levens 
Vaccinatie beschermt je geliefden 
Vaccins zijn veilig en effectief
Vaccins zijn gratis
Vaccineerbare infectieziekten zijn nog niet uitgeroeid
Je reist graag/vaak
Vaccinatie bespaart je tijd en geld
Vaccinatie geeft gemoedsrust
Vaccinatie beschermt volgende generaties

Afweer opbouwen zonder eerst ziek te worden
Vaccins bestaan meestal uit onderdeeltjes van bacteriën of
virussen, of soms uit geïnactiveerde virussen die de ziekte niet
kunnen veroorzaken. Ze bevatten onderdelen waarop het lichaam
kan reageren, bv. door antistoffen te maken, zonder zelf de ziekte
door te maken. Vaccinatie is dus voor het lichaam een soort eerste
kennismaking met een bacterie of een virus. Het lichaam leert
hoe correct erop te reageren zodat die bacteriën of virussen de
ziektes niet kunnen veroorzaken wanneer je er later mee in contact
komt.

Waarom vaccineren?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Meer informatie over vaccineren vindt je hier:
www.laatjevaccineren.be

http://www.laatjevaccineren.be/


Blijven sporten in de winter
De winter komt er aan: sneller donker, kouder, lekker liggen in de
zetel met een dekentje en een warme chocomelk... Gezellig toch?!
 
Jazeker! Toch is het heel belangrijk om te blijven
sporten/bewegen in de winter. Sporten heeft heel wat voordelen
voor jouw gezondheid, zie hieronder alle voordelen.  
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Blijven sporten in de winter

Plan je sportmoment in je agenda
Spreek af om samen te sporten 
Sport indien mogelijk 's morgens, dan moet je er niet een heel
dag aan denken
Ga niet in de zetel liggen voor je bent gaan sporten 
Denk aan het zalig gevoel na het sporten
Kies een sport die je leuk vindt 
Leg je sportkleren 's morgens al klaar 
Wandelen is ook een perfect vorm van bewegen! 

Hier zijn enkele tips zodat je in de winter gemotiveerd blijft om te
sporten



Ik ben Yeter Yesilgöz en ik ben klinisch psycholoog
voor volwassenen. Je vindt me elke dinsdag in
Wijkgezondheidscentrum De Vaart.

Is je leven moeilijk op dit moment? Heb je depressieve
klachten? Zit je met een bepaald probleem? Je bent
meer dan welkom voor een kennismakingsgesprek. Ik
luister graag naar je en bied je een veilige ruimte
waarin je alles kan bespreken. 

Ik werk heel intuïtief en ben in elk gesprek aanwezig
vanuit mijn hart.

Ik spreek Nederlands, Frans, Engels en Turks. Altijd
handig om te weten!

Florette Pucherie
Kenne Kenne

Welkom, nieuwe collega's!

Yeter
Yesilgöz

Ik ben Florette Pucherie Kenne-Kenne. Ik ben
vroedvrouw van opleiding. Ik werk sinds oktober in het
verplegingsteam in het wijkgezondheidscentrum De
Vaart. Ik heb al een paar jaar gewerkt in het ziekenhuis
en heb besloten om nu hier te komen werken. We
voeren hier consultaties uit en gaan af en toe ook op
huisbezoek. 
Jullie mogen altijd met vragen rond jullie
zwangerschap ook bij mij terechtkomen. 



Wito Leroy

Welkom, nieuwe collega's!
Ik ben Wito Leroy en sinds 1 oktober bij het team als
huisarts-in-opleiding.
De eerste 18 maanden van mijn opleiding heb ik
doorgebracht in een huisartsen groepspraktijk te Leuven
en ik het net 6 maanden op de dienst spoedgevallen in
Tienen stage gelopen.
Naast huisarts-in-opleiding, ben ik ook sportarts, aarzel
dus niet om met je sportblessure of sport gerelateerde
vraag even langs te komen op consultatie!
In mijn vrije tijd hou ik me graag bezig met volleybal en
triatlon.
In De Vaart hoop ik om zoveel mogelijk te leren van de
samenwerking met andere zorgverleners en voor alle
patiënten zorg op maat te kunnen aanbieden.

Nadat ik in september 2022 mijn Master Geneeskunde
behaalde aan de KU Leuven, koos ik voor de
vervolgopleiding Huisartsgeneeskunde.
Begin oktober ben ik gestart als huisarts in opleiding bij
het wijkgezondheidscentrum De Vaart. Vanaf oktober
2023 zal ik mijn opleiding verderzetten in het
ziekenhuis en een andere huisartsenpraktijk.
Ik kijk er alvast heel erg naar uit om samen met het
team van De Vaart en alle patiënten er een fijn,
leerzaam en gezond(er) jaar van te maken!

Silke scheers



YOGA
Wanneer: Elke maandag vanaf 7 oktober
Uur: 18u00 tot 19u00
Waar: Kinezaal 
Prijs: Gratis
Hoe inschrijven: Niet nodig

 

FREE FITNESS
Wanneer: Elke woensdag  
Uur: 15u30-16u30
Waar: Kinezaal WGC De Vaart
Prijs: Gratis
Hoe inschrijven: Niet nodig 

 

BADMINTON
Wanneer: Elke dinsdag
Uur: 17u30-18u30
Waar: Sporthal Hazeweide - Tulpenstraat 2, Vilvoorde 
Prijs: Gratis
Hoe inschrijven: Niet nodig 

 

Projecten/activiteiten

Scan hier voor meer informatie over al
onze activiteiten en projecten!



18 Oktober zijn de zwemlessen  begonnen. 8 Patiënten nemen deel
aan deze 10 weken en leren zwemmen bij onze kinesiste Ise. 

Heb je dit gemist en wil je ook graag leren zwemmen? Laat dit ons
zeker weten, dan nemen we contact op met jou als we een nieuwe
lessenreeks beginnen! 

START TO WALK 
Wanneer: 1 december 
Uur: Start om 14u
Waar: Startplaats: WGC De Vaart 
Prijs: Gratis
Hoe inschrijven: Niet nodig
Pak je vrienden mee en kom mee wandelen met onze wandelclub.  

 

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 

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

