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5-daagse voedingschallenge

We dagen jullie uit om 5 dagen lang onze challenges uit te
voeren! Elke challenge geeft meer uitleg en tips om aan je

gezondheid te kunnen werken. Laat je na de challenges zeker
niet tegenhouden om ze regelmatig toe te passen in je

dagelijkse leven! 

Uitdaging 1
Mindful eten
Ongemerkt stop je veel meer in
je mond dan je doorhebt. En dat
is jammer want het is juist zo
belangrijk om bewust te
genieten van wat je eet. Volg de
volgende stappen, ga weer
bewust om met je maaltijd en
geniet!

Stap 1: Verminder afleidingen door de tv of radio uit te zetten en je
telefoon weg te leggen.
Stap 2: Eet langzaam, doe minstens 20 min over je maaltijd, kauw
grondig en pauzeer regelmatig.
Stap 3: Concentreer je op je eten, hoe elke hap proeft, voelt, ruikt
en welk gevoel krijg je daarbij.
Stap 4: Geniet van je eten en stop met eten als je een voldaan
gevoel hebt.
Stap 5: Herhaal dit bij de volgende maaltijd.

Klik hier voor meer info en tips rond mindful eten

https://www.gezondleven.be/themas/voeding/voedingsadvies-op-maat/levenswijze/hoe-gezond-eten-mindful-eten/mindful-eten


Kies een koek met
Nutriscore A of B

 
Wat is

Nutriscore

Nutriscore is een
afbeelding op je

verpakking die je kan 
 helpen om gezondere
keuzes te maken. Kies
vandaag een koek of

tussendoor met
Nutriscore A of B.

Deze hebben meer
goede voedingsstoffen

dan C, D of F en zijn
een gezond
alternatief!

 
 
 
 

De Nutriscore geeft
een beeld over het

voedingsproduct zelf
maar houdt geen
rekening met het

nadien koken, bakken
of frituren (met

bijvoorbeeld olie of
boter) van het

product!
 
 

Inspiratie en ideeën
vind je hier terug

Uitdaging 2

Opgelet

https://cloudfront.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/landingspaginas/acties/weet-wat-je-eet/tabel-nutri-scores-3.pdf


Uitdaging 3

Eet vandaag 2 tot 3
verschillende soorten fruit

Door fruit te kiezen die dit
seizoen groeit verklein je je
ecologische voetafdruk en
laat je het mileu een beetje

rusten! Meer info?
Klik hier

Fruit zit boordevol
goede

voedingsstoffen
voor je lichaam.
Elk fruit bevat
verschillende

soorten en
hoeveelheden van

deze goede
stoffen. Door veel
af te wisselen van
fruitsoort ben je

zeker dat je
voldoende van

alles binnen hebt
voor een gezond

lichaam!
Variëren dus!

http://www.degezondeapotheker.nl/PDF/kalender.pdf


Vervang je graanproducten vandaag
eens door volkoren varianten

Uitdaging 4

 Bruin brood is niet altijd
volkoren, 

 
 kijk dus altijd

goed op de verpakking!

Dragen bij aan gezonde darmen    
Boordevol vitaminen en
mineralen
Minder snel terug honger                          

Voordelen volkoren:

Bij volkorenproducten  wordt
de volledige graan gebruikt

bij het maken van het
product. Er bestaat

volkorenbrood,
volkorenpasta, volkoren rijst

(zilvervliesrijst) ,
volkorencouscous of bulgur.
Bij niet- volkorenproducten
wordt een deeltje van het
graan er uitgehaald. Wil je
meer weten hoe dit in zijn

werk gaat kijk dan snel even
deze vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=bc7iRDwZ6QQ&list=UUMPR9frSGNHwMTceeuQ12PQ&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=bc7iRDwZ6QQ&list=UUMPR9frSGNHwMTceeuQ12PQ&t=38s


Vervang vandaag 
 vlees en vis door

plantaardige voeding
zoals fruit, groenten,
granen, peulvruchten
en noten, aangevuld
met zuivel, honing en

eieren. 

Uitdaging 5

Met plantaardige voeding help je niet enkel het
milieu, het heeft ook tal van gezonde effecten
op je lichaam. Het bevat over het algemeen

minder slechte vetten, zout  en cholesterol dan
de meeste vleesproducten.

Eet vandaag vegetarisch

Tips voor
gerechten vind

je hier!

https://www.libelle.be/lekker/vegetarische-gerechten/


 
2. Maak je doelen concreet

 

Zeg niet ik ga gezonder eten maar probeer dit concreet en
haalbaar te maken zoals: deze week eet ik bij elke

hoofdmaaltijd groenten, of ik ga 2 keer per week 20min
wandelen.

-> Je kan altijd een afspraak maken bij onze diëtiste: Seline  om
te helpen bij deze tips!

 
     1. Het begint allemaal bij het opmaken van je doelen

 

Kies iets waarmee je begint, in plaats van waarmee je stopt. Niet:
ik drink geen frisdrank meer als ik na werk op de bank plof.

Maar: als ik uit werk kom, drink ik een kop thee. Kortom: wat ga
je wél doen?

Eerste hulp bij je 2023
voornemens 

3. Zoek steun
 

Die goede voornemens hoef je niet alleen te bereiken, dat
kan ook iets zijn wat je samen doet! Sporten is een perfect
voorbeeld daarvan, zoek een leuke activiteit die je ook met

vrienden kan doen.

 4. Gedragsverandering niet rechtlijnig
 

Laat je niet ontmoedigen als het eens niet lukt 
stap per stap, en het is helemaal normaal om af en toe eens een

kleine stap terug te doen! :)



Beste patiënten, 
Dokter Kashefi en Dokter Leroy hebben de samenwerking met WGC
De Vaart stopgezet.  Wij wensen hen veel succes met de nieuwe
richting die ze gekozen hebben.  Hierdoor kan het echter langer
duren voor u op consultatie kan komen.   Onze onthaalmedewerkers
geven u een afspraak bij een zorgverlener naar gelang de urgentie.
Bedankt voor uw begrip en medewerking.  

Drukte bij artsen 

Disciplines in De Vaart

Huisartsgeneeskunde
Verpleging 
Kinesitherapie
Dieetadvies 
Maatschappelijk werk 
Psychologische ondersteuning 
En tal van activiteiten en projecten

In 2022 zijn er een aantal nieuwe disciplines bijgekomen in ons
medisch centrum. 

Waarvoor kan je terecht in De Vaart: 



Vanuit De Vaart merken we dat er veel ongezonde gewoontes
zijn bij kinderen.  Aangezien gezonde gewoontes op jonge leeftijd
de basis vormen voor jouw gezondheid op latere leeftijd , is het
goed om er vroeg mee te beginnen. 

Daarom gaan we in januari starten met een traject voor
kinderen (6 tot 12 jaar) en hun ouders om hen deze gezonde
gewoontes aan te leren. Het is een traject van 3 maanden
waarbij je begeleiding krijgt van de kinesist, diëtist en
gezondheidscoach. 

Wil je graag meer informatie over dit traject? Kom dan naar de
infosessie die we organiseren op 11 januari. Zowel in het
Nederlands als in het Frans (zie voor meer info op volgende
pagina).

Traject gezond opgroeien 

Wij zoeken nog een beweegcoach voor de
beweegmomenten 

beweegmomenten organiseren voor kinderen 
het is een traject van 3 maanden 
start dinsdag 24 januari
beweegmoment elke dinsdag van 17u30 tot 18u30

Wat houdt het in:

Heb je interesse of wil je meer informatie ? Stuur een
mail naar: seline.teke@wgcdevaart.be of bel naar
02.25.25.777



voedingsadvies
beweegmomenten 
kookworkshop
infosessie voor de ouders

Gezonde gewoontes, je begint er best al vroeg mee. Deze vormen
de basis van je gezondheid op latere leeftijd. 
Wil je samen met je kind(eren) (6 tot 12 jaar) deze gezonde
gewoontes leren toepassen? 

Doe dan mee met ons 3 maanden traject met onder andere: 

Wil je hier graag meer informatie over? Kom dan naar ons
infomoment. 

 

GEZOND OPGROEIEN 

Voor wie:
Wat: 
Wanneer:

Prijs: 
Inschrijving: 

Patiënten ingeschreven in WGC De Vaart
Infomoment over het traject
Woensdag 11 januari
17u-18u 
Gratis
Via het onthaal 



Brahim werkt sinds november ook bij ons als
huisarts. Hij zal hier elke dinsdag aanwezig zijn. 

Brahim Chater

Welkom, nieuwe collega's!

Maxim Hellyn

Fouzia Maher

Ik ben Maxim Hellyn en sinds november spring ik
bij in het team van De Vaart. Ik ben in 2022
afgestudeerd als huisarts en heb ook 6 maanden
op de dienst spoedgevallen van het Jan Portaels-
ziekenhuis in Vilvoorde gewerkt. Ik ken de stad dus
al een beetje.
Naast mijn werk bij De Vaart volg ik in Antwerpen
de opleiding Tropische Geneeskunde. Omdat ik
dus ook nog studeer zal je mij vooral ’s avonds aan
het werk zien.

Ik ben Fouzia Maher, ik werk sinds November 2022
in het wijkgezondheidscentrum de Vaart als
Onthaalmedewerker, ons teamwerk is tof, we
proberen onze patiënten tevreden te stellen door
ze met een glimlach te verwelkomen en beheren
hun vragen. Ik doe graag mijn werk !



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

YOGA
Wanneer: Maandag
Uur: 18u00-19u00
Waar: Kinezaal WGC De Vaart
Prijs: Gratis
Hoe inschrijven: Niet nodig

BADMINTON
Wanneer: Dinsdag
Uur: 17u30-18u30
Waar: Sportzaal Hazeweide - Tulpenstraat 2, 1800 Vilvoorde
Prijs: Gratis
Hoe inschrijven: Niet nodig

VILVOORDE WANDELT
Wanneer: Elke laatste dinsdag van de maand
Uur: Start om 14u 
Waar: Startplaats: WGC De vaart
Prijs: Gratis
Hoe inschrijven: Niet nodig

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



Wil je meer wandelen, wil je nieuwe mensen leren kennen,
wil je Vilvoorde beter leren kennen? 

Doe dan mee met onze maandelijkse gezondheidswandeling
door Vilvoorde. 

 
Een wandeling van maximaal 4km (1uur). 

 

Elke laatste dinsdag van de maand
VILVOORDE WANDELT

Voor wie: 

Wanneer:

Startplaats: 
Prijs: 
Inschrijving: 

Iedereen is welkom 

Dinsdag 28 februari
Dinsdag 28 maart 
Dinsdag 25 april  
              

WGC De Vaart om 14uur
Gratis
Niet nodig

Dinsdag 30 mei 
Dinsdag 27 juni          



Je hebt meer energie
je kan beter slapen 
je spaart geld uit
het is goed voor je gewicht 
het is goed voor je huid
je hebt geen kater meer 
het is goed voor je gezondheid 

Tournée minérale
Februari zonder alcohol
Ga met ons de uitdaging aan en drink in februari een maand lang geen
alcohol. Zo ervaar je wat een maand zonder met je doet. Het is niet
zozeer een kwestie van jezelf iets te ontzeggen: je wint er vooral bij.

Wat zijn de voordelen:

Drink je sowieso al geen alcohol? Dan kan je een maand lang geen
frisdrank drinken... Frisdranken bevatten veel toegevoegde suikers.
Deze zorgen voor een hoge energie inname, zonder enige voordelen. 

Nieuw: De Vaart heeft instagram
Heb je het al gezien? Sinds kort kan je ons ook vinden op Instagram. 
Hier zullen we jullie op de hoogte houden van onze verschillende
activiteiten en zullen we ook heel wat tips en weetjes delen over
gezondheid. 

Je kan ons vinden onder de naam @wgcdevaart



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 

          @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/

