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Dit is het driemaandelijks tijdschrift van wijkgezondheidscentrum
‘t Spoor vzw. Het wordt gratis verstuurd naar alle ingeschreven
leden of gezinnen.
Elk artikel verschijnt onder de verantwoordelijkheid van
de schrijver.

Gelieve adreswijzigingen of dubbele ontvangst van het tijdschrift te
melden.

Wilt u graag op de hoogte blijven, maar krijgt u liever een mail in
plaats van dit boekje, geef uw e-mail adres door aan één van onze
medewerkers.

Voorwoord
Na een fantastische zomerperiode zijn we weer helemaal opgeladen.
Een flinke dosis zonne-energie en extra vitamine D en we zijn weeral
klaar voor het najaar.
U bent nog steeds welkom in ons wijkgezondheidscentrum van
maandag tot vrijdag. De deuren gaan open om 8.30 en sluiten weer
om 18u. Wie een afspraak heeft vóór of na deze uren, kan altijd aanbellen.
We blijven het systeem van 2
vrije raadplegingen hanteren.
In de voormiddag tussen 9u en
10u en in de namiddag tussen
16u en 18u.

Wil u een afspraak boeken? Dat
kan altijd online op
www.wgctspoor.be (afspraak
boeken) of u kan ons bellen op
ons vast nummer 03 2172110

In deze nieuwsbrief vindt u de
uurrooster terug. U kan het middenstuk eruit halen. Zo heeft u
het steeds bij de hand.
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Nieuws van ‘t Spoor
Welkom terug aan dokter Hilke en proficiat met de baby!

Alizé, onze huisarts in opleiding, werkt sinds september niet meer
bij wgc ‘t Spoor. Ze gaat nog verder studeren voor tropische geneeskunde. We willen haar hartelijk bedanken voor haar werk in wgc ‘t
Spoor en wensen haar veel succes in haar verdere carrière.
Ondertussen hebt u misschien Nouzha al gezien aan het onthaal.
Ze vervangt voorlopig Najoua, die er even tussenuit is.

En verder zijn er onze fantastische vrijwilligers: Roger, Chris, Lieve,
Paula en Anne die u telkens opnieuw met een glimlach verwelkomen aan het onthaal.
Op dinsdag zit er iemand van het CAW
wijkteam in ons centrum.
Hebt u zorgen, vragen, problemen over
thuis, familie, kinderen, werk, school, ...
Dan kan u in het wijkgezondheidscentrum terecht bij een hulpverlener van
CAW Wijkteam Borgerhout.
Elke dinsdag van 9.30u tot 12u, zonder
afspraak.
U meldt zich aan bij het onthaal en zegt
dat u voor CAW Wijkteam komt.

?

Preventie
Bent u vorig jaar naar de tandarts geweest?
Nee,
ik ga enkel als ik pijn heb, de tandarts is te
duur, mijn tanden zijn gewoon gezond, ik heb
geen of weinig echte tanden, geen tijd, vergeten, te lang wachten voor een afspraak

Herkent u één van bovenstaande uitspraken?
Dan is het misschien tijd om deze maand eens werk te maken van
een afspraak bij de tandarts.
Vindt u het toch moeilijk?
Weet u niet waar u terecht kan?
Hebt u geen idee hoeveel het zal kosten?
Wijkgezondheidscentrum helpt u graag verder in uw zoektocht en
uw voornemen om binnenkort echt naar de tandarts te gaan!
Heel de maand oktober kan u bij ‘t
Spoor terecht voor YOGA
op MAANDAG van 10u tot 11u.
Deze sessies zijn een samenwerking met
buurtsport Borgerhout.

Betaling volgens systeem van buurtsport.
Inschrijving is nodig. Het aantal plaatsen is beperkt.
Alle info en inschrijvingen bij Liesbet
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Wie is wie?
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dokter
Jo Bernagie

dokter
Veronique Vandermaelen

dokter
Stefan Morreel

Huisarts
in
opleiding
dokter
Hilke Van De Putte

dokter
Jesse Govaerts

verpleging, rookstop en diabetes
Hendrik Roelandt

kinesiste
Aurélie Oosterlynck

Suzanne Frints

kinesiste
Hanne Vervaele

UURROOSTER
vanaf 1 oktober 2018
Wijkgezondheidscentrum ‘t Spoor
Kwekerijstraat 75
2140 Borgerhout
03 217 21 10

Op volgend blad vind je het uurrooster van artsen, verpleging, kinesist en sociale dienst.
(De realiteit kan altijd afwijken
van het vooropgestelde uurrooster)
Om alles vlot te laten verlopen, vragen we u
om 5 minuten op voorhand aanwezig te zijn.
Wie te laat is op zijn afspraak, zal een nieuwe afspraak
moeten maken of wachten voor de vrije raadpleging.
Lees nog even de huisregels na
zodat er geen misverstanden zijn.

In het weekend en op feestdagen kan je terecht bij
huisartsenwachtpost Deurne / Borgerhout
Florent Pauwelslei 31
2100 Deurne
0900 10 512
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Afspraak /
vrije consultatie

maandag

dinsdag

OP AFSPRAAK
9u tot 11u

Veronique

Stefan

Hilke
Jesse

Jesse

Jesse
Veronique

Jo
Jesse

VRIJE CONSULTATIE

(zonder afspraak)
9u tot 10u

OP AFSPRAAK
14u tot 16u

VRIJE CONSULTATIE

(zonder afspraak)
16u tot 18u

OP AFSPRAAK
16u tot 18.40u

Jo
Suzanne

Jesse

Stefan
Veronique

Jo

woensdag

donderdag

vrijdag

Suzanne

Jo
Suzanne

Jesse

Jo

Veronique
Hilke

Suzanne

Hilke

Hilke
Stefan

Veronique
Suzanne

Stefan
Suzanne

Jesse
Suzanne

Hilke
Jesse

Hilke

Stefan

Veronique
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Uurrooster verpleging
maandag		

9u

- 12u		

14u

dinsdag		

8u

- 12u		

-

woensdag		

8u

- 12u		

-

donderdag		

8u

- 12u		

15u

vrijdag		8u

- 16u

- 18u

- 12u		-

Uurrooster sociale dienst
maandag		

9u

- 12u

dinsdag		
9u
- 12u 		
14u
						
woensdag					14u
donderdag		

9u

- 17u
- 19u

- 12u		

vrijdag					12u
			

- 19u

Psycholoog / Kinesist
Famke en Michel zijn de psychologen van het centrum.
Aurélie en Hanne zijn de kinesisten.
Altijd op afspraak: Te bespreken met uw huisarts. de kinesist plant
			
samen met u uw afspraak.
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psychologe
Femke Van Meerbergen

sociale dienst
Finneke Laureys

sociaal verpleegkundige
Katrien Daman

En al onze andere collega’s:
De vaste onthaalmedewerkers: Nouzha en Najoua
De vrijwilligers die mee het onthaal bemannen: Roger, Chris, Lieve,
Paula en Anne

Bianca en Marie die de admistratie van het wijkgezondheidscentrum
in goede banen leiden.
Liesbet die gezondheidspromotie en preventie bewaakt.
Liesbet en Bianca die het team onthaalmedewerkers mee ondersteunen
Redouan, die het geheel fris en proper houdt.

En Gert Devolder, algemene coordinator van het wijkgezondheidscentrum.
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Onze huisregels

Om de werking zo vlot mogelijk te laten verlopen, herinneren we u
graag aan volgende regels:
Voor een afspraak op dezelfde dag nog....
neemt u best contact op tussen 8u en 10u ‘s morgens.

Komt u met meerdere personen op consultatie...
zeg dit aan het onthaal zodat de nodige tijd wordt voorzien.
1 afspraak = 1 persoon.
Kinderen en jongeren tot 14 jaar...
komen samen met een ouder op consultatie.

Verwittig op tijd als u niet naar uw afspraak kan komen...
dan kunnen we iemand anders verder helpen.

Kom op tijd...
als u een afspraak hebt, kom dan 5 minuten vroeger om u in te
schrijven aan het onthaal.

3 keer te laat op afspraak...
dan kan u gedurende 6 maanden niet meer op afspraak komen en
kan u enkel nog op de vrije raadpleging terecht.
Meld je altijd eerst aan bij het onthaal en neem uw kaartje of EIDmee...
dat maakt het voor onthaal aangenaam en vlot werken.
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Als u onvoldoende Nederlands kan...
neem dan iemand mee om te vertalen.
Het onthaal kan niet inspringen om te vertalen.
We komen bij u op huisbezoek...
als u te ziek bent om tot hier te komen.
Bel ons hiervoor tussen 8u en 10u.

U kan niet naar uw werk of naar school, want u bent te ziek...
kom dan naar de de raadpleging tijdens de dag en niet ‘s avonds.

U bent verhuisd...
breng ons hiervan spoedig op de hoogte, dan brengen wij de nodige
papieren in orde zodat u verder bij ons of elders terecht kan.

U hebt graag rust in de wachtzaal...
anderen ook. Zet uw gsm af of stil in de wachtzaal en tijdens de consultatie
Voor kinderen is stilzitten niet gemakkelijk...
maar zorg dat het wel rustig blijft.
U wil zich uitschrijven...
geef het op tijd door, want het duurt minstens een volledige kalendermaand voor u volledig uitgeschreven bent en naar een andere
dokter kan.

U hebt een afspraak nodig bij een specialist...
onze onthaalmedewerkers geven u graag het telefoonnummer mee
zodat u uw afspraak zelf kan plannen en maken.
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Lees ook even dit!

SMS systeem
Als iemand niet op zijn afspraak bij de dokter is, dan wordt er
een sms gestuurd. Op deze sms kan je niet antwoorden. We vragen je dat je volgende keer je afspraak nakomt of annuleert.

De regel bij WGC ‘t Spoor is:
3x niet op afspraak = de volgende 6 maanden kan je geen
afspraak meer maken bij de dokter maar nog enkel op vrije
raadpleging kan komen.
Om dit te vermijden, zorg dat je steeds op tijd op je afspraak
bent. (= 5 minuten vóór jouw afspraak.) Of afbelt als je niet kan
komen.
Is je gsm nummer veranderd? Geef het zeker door aan het onthaal.

Thuisverpleging en kinesist:
Als je thuisverpleging of kinesitherapie nodig hebt, laat het dan
altijd weten aan uw huisarts. Hij bekijkt met jou wat er mogelijk
is.
Als je niets laat weten, heb je misschien achteraf veel kosten
omdat het binnen het forfaitair systeem niet altijd wordt terugbetaald. Dus als men aanraadt om thuisverpleging of kinesitherapie te starten, bel dan eerst naar wijkgezondheidscentrum ‘t
Spoor.
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Terugbetaling
Niet alle consultaties worden door het ziekenfonds of door ons terugbetaald. Wanneer je naar een specialist gaat of je kiest voor alternatieve geneeskunde (bv accupunctuur, homeopathie), bespreek dit dan
eerst even met je huisarts. Dit om latere discussies over terugbetaling
te vermijden.
Vrije raadpleging
Vrije raadpleging betekent: dat je zonder
afspraak bij de dokter kan. We hebben
dagelijks 2 momenten waarop dat kan.
In de ochtend tussen 9u en 10u en in de
namiddag tussen 16u en 18u.
Je meldt je aan bij het onthaal. Ben je bij
de eerste reeks patiënten? Dan moet je
wachten in de wachtzaal tot het jouw
beurt is.
Is er al veel volk voor de vrije raadpleging? Dan kan het zijn dat je een kaartje
meekrijgt en naar buiten kan.

Het uur dat op het kaartje staat is een richt-uur. Dat wil zeggen dat je 5
minuten voor jouw richtuur terug in de wachtzaal moet zijn.
Het kan zijn dat je nog moet wachten voor het jouw beurt is.
We kunnen niet exact inschatten wanneer de dokter klaar is met de
vorige patiënt. Gelieve dit te respecteren en rustig uw beurt af te wachten..
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Nuttige telefoonnummers
100 / 112

Brandweer / ziekenwagen

101

Politie

0800 12312

Blauwe lijn

0900 10500

Apothekers van wacht

0900 10512

Dokters van wacht

0903 99691

Tandartsen van wacht

03 2177595

Brandwondencentrum

070 245245

Anti-gifcentrum

1813

Zelfmoordlijn

03 2386868

Veilig vrijen

078 151020

Druglijn

03 2391415

Anonieme alcoholisten

0800 11100

Tabakstop

0800 15800

Kankerfoon

0800 970 79

Vertrouwenscentra kindermishandeling

0800 17364

Centrum voor gelijkheid van kansen en
racismebestrijding
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Tele onthaal

102

Awel

1712

Vragen over geweld

032322728

JAC jongeren advies centrum
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de Vlaamse Infolijn

