Dan toch nog een laatste krantje van de hand van Mia. Heel
wat nieuwtjes en weetjes, korte of langere artikels, informatie
allerhande, aankondigingen van geplande activiteiten, … passeerden de revue in de voorbije jaren. Vanaf 6 september
neemt Manuela Del Rio de fakkel over van Mia en ze start alvast met de voorbereidingen voor de griepvaccinatiecampagne
2017. We geven je de data van de vaccinatiemomenten mee.
Verder lees je over osteoporose dat voorkomt op oudere leeftijd, maar waarvoor al van jongs af preventief kan opgetreden
worden.

Preventie komt ook niet te vroeg in de strijd tegen kindermisbruik. Een kind weerbaar opvoeden is meer dan het leren ‘nee’
zeggen.
Het goed in je vel voelen, is van alle leeftijden. We besteden
hier ook aandacht aan het gevoel van verlies en eenzaamheid
bij ouderen.
Wij willen nog oprecht Mia bedanken voor haar jarenlange
tomeloze inzet. Dank je wel en geniet van je pensioen!
Het team van De Restèl

WAT MET ANDERE VACCINATIES?
Wat zijn de symptomen?
Griep begint meestal plotseling,
met hoge koorts en koude rillingen. Alles doet pijn, vooral de
keel, het hoofd en de ledematen.
Een droge hoest en een loopneus
horen er vaak ook bij. Wie door
griep wordt geteisterd, kan zich
behoorlijk ziek voelen. Koorts en
pijn verdwijnen meestal na twee
tot vier dagen, maar het kan soms
een paar weken duren voordat je
je weer de oude voelt.
Is griep gevaarlijk?
Sommige mensen lopen meer
kans op complicaties wanneer ze
griep krijgen. Dat is het geval bij
mensen met een chronische ziekte zoals hart-, nier-, lever- of longziekten, suikerziekte of wie een
verminderde afweer heeft als ge-

volg van ziekte, een medische
ingreep of behandeling.
Ook bij gezonde 65-plussers of
zwangere vrouwen kan griep nare
gevolgen hebben.
Daarom wordt je aangeraden je te
laten vaccineren tegen de griep.
En alhoewel het vaccin een zestal
maand bescherming biedt, is uw
weerstand tegen de griep het
grootst in de eerste 3-4 maanden
na de inenting. We zien dat de
grieppiek meestal in februari voorkomt, dus niet te vroeg vaccineren
is de boodschap.

Vaccinatie tegen pneumokokken om longinfectie te voorkomen.
Dit vaccin is niet seizoensgebonden, maar kan eventueel samen
met het griepvaccin gegeven worden. Momenteel zijn er in België
twee vaccins beschikbaar.
Welk vaccin of welke combinatie
van de twee vaccins aangewezen
is, hangt af van uw risicoprofiel.
Bespreek het met de huisarts.


De griepvaccinaties 2017 in het Buurgezondheidscentrum gaan door op:
Dinsdag 31 oktober van 13u30 tot 15u30
Dinsdag 7 november van 13u30 tot 15u30
Donderdag 9 november van 17u tot 19u
Vooraf kom je een voorschrift voor de griepspuit uithalen. Dit kan vanaf 29
september aan het onthaal van het buurtgezondheidscentrum. Niet opgehaalde voorschriften worden midden oktober opgestuurd.
Bewaar de spuit zorgvuldig in de koelkast tot je die meebrengt om gezet
te worden.
Lukt het je niet om je op deze dagen vrij te maken, maak dan een afspraak bij de verpleging, dagelijks tussen 17u en 18u.



Ben je ooit eerder ingeënt tegen longinfectie, dan was dat
in de meeste gevallen met
Pneumovac 23. Is het 5 jaar
geleden sinds je de laatste
vaccinatie tegen longontsteking kreeg, dan is er een
(gedeeltelijke)
terugbetaling
via de ziekenkas. Voor deze
patiënten bezorgen we een
voorschrift waarmee ze de
Prevenar 13 kunnen uithalen
bij de apotheek om die eventueel tegelijkertijd met de griepspuit te laten zetten. Het volstaat om eenmalig Prevenar
13 te laten zetten en zo maximaal beschermd te zijn tegen
longontsteking.
Ben je nooit eerder ingeënt
tegen pneumococceninfectie?
En ben je ouder dan 50 jaar en
lijd je aan een hart-, long-, lever- of nierziekte? Of ben je

65+ en gezond? Bespreek deze vaccinatie tegen longontsteking met je huisarts.


Bij rokers en mensen die te
veel alcohol drinken, kan men
deze vaccinatie eveneens
overwegen.
Voor een maximale bescherming tegen longinfectie is het
aangeraden om eerst Prevenar 13 te laten zetten en
minstens 8 weken later
Pneumovac 23.



Enkel bij een kleine groep patiënten met een verhoogd risico
voor longinfectie is een blijvende hervaccinatie om de 5 jaar
aangewezen.

Vaccinatie tegen mazelen
Er duikt regelmatig een uitbraak
van mazelen op, en niet alleen in
verre landen maar ook hier in België. Onlangs lazen we nog over
300 gevallen van mazelen in Wallonië en een uitbraak in Gent. Mazelen is een besmettelijke ziekte,
met mogelijk ernstige gevolgen,
en is niet enkel een kinderziekte.
Vooral de groep volwassenen,
geboren tussen 1970 en 1990,
zouden mogelijks onvoldoende
beschermd zijn tegen deze besmettelijke ziekte. Veelal hebben
ze de ziekte niet doorgemaakt,
werden als kind slechts eenmalig
gevaccineerd tegen de mazelen
en hebben dus geen levenslange
bescherming.

Ben je nooit of eenmalig gevaccineerd, laat je alsnog vaccineren.
Vaccinatie is ook aangeraden indien het niet duidelijk is of je eerder werd gevaccineerd.
Het vaccin is te verkrijgen op voorschrift en kan door de verpleging
gezet worden.
Tetanus-difterie-kinkhoest
Dit combinatievaccin, Boostrix genaamd, biedt bescherming tegen
klem, kroep en kinkhoest en wordt
best om de 10 jaar herhaald. Dit
vaccin is gratis ter beschikking bij
ons en kan door de verpleging
toegediend worden. Maak hiervoor een afspraak op het verpleegspreekuur dat dagelijks doorgaat tussen 17u en 18u.

Osteoporose betekent broosheid van de beenderen. Het is een proces dat in de loop van een aantal jaren ongemerkt verloopt en geen
pijn doet … tot er een bot breekt. Vooral de heupen, de polsen en de
ruggenwervels zijn kwetsbaar.
Hoe wordt bot gevormd?
Ons beenderstelsel is een levend
weefsel, dat tijdens het gehele
leven een voortdurende ombouw
kent. Bepaalde cellen (osteoclasten) ruimen bot op, terwijl andere cellen (osteoblasten) bot
aanmaken. Het proces van botafbraak en botopbouw is in normale
omstandigheden aan mekaar gekoppeld. Jaarlijks wordt meer dan
10% van het skelet vernieuwd. De
botaanmaak zorgt er onder meer
ook voor dat botbreuken kunnen
genezen.

De maximale hoeveelheid bot (de
piekbotmassa) wordt bereikt rond
de leeftijd van 30-35 jaar. De piekbotmassa is zoals een spaarrekening waar men op jonge leeftijd
kleine hoeveelheden deponeert
en er op latere leeftijd de vruchten
van plukt. Hoe groter dit botkapitaal, hoe meer bescherming tegen
breuken op latere leeftijd.
De botmassa zal na het bereiken
van de hoogste waarde dalen.
Naarmate we ouder worden, gebeurt de botafbraak immers sneller dan de aanmaak van nieuw
bot. Het is een normaal proces
waardoor de beenderen broos
worden en gemakkelijker breken.
Men spreekt van botontkalking of
osteoporose. Je kan dit proces
niet stoppen, maar wel vertragen.
Klachten en tekenen van osteoporose
Bij een botbreuk na een klein trauma moet steeds aan osteoporose
gedacht worden. Osteoporose
komt veelal aan het licht op het
moment dat een bot breekt.
Wervelfracturen komen meer voor
bij vrouwen en kunnen optreden
tijdens gewone dagelijkse werk-

zaamheden zoals bukken, heffen,
opstaan uit een stoel of bed of een
misstap. Dit geeft acute, ernstige
en gelokaliseerde rugpijn die
meestal verdwijnt na enkele
maanden. Soms gaat de pijn over
in chronische pijn.
Wanneer een wervel geleidelijk
inzakt en breekt, kan dit zelfs zonder pijn verlopen en is dit enkel te
zien op een röntgenfoto. Wanneer
meerdere
wervels
inzakken,
‘krimpt’ de persoon en ziet men de
typische bochel.

Bij wie komt botontkalking
voor? Welke zijn de risicofactoren voor osteoporose?
Meerdere factoren spelen een rol:
Geslacht: de piekbotmassa is ongeveer 30% hoger bij mannen dan
bij vrouwen. Dit betekent dat
beenderen bij mannen op de leeftijd van 30 jaar denser en sterker
zijn dan die van vrouwen op dezelfde leeftijd. Mannen starten dus
met steviger beenderen. Daarbij
verliezen vrouwen in de jaren na
de menopauze versneld botmassa. Vroegtijdige menopauze is dus
ook een extra risico.
Leeftijd: botontkalking is een normaal verouderingsproces. Boven
de leeftijd van 50 jaar krijgt één
vrouw op drie en één man op vijf
te maken met botontkalking.
Ras: blanke mensen hebben een
lagere botdichtheid dan zwarte
mensen.

Ook heupfracturen zijn vaak het
gevolg van osteoporose en kunnen verregaande gevolgen hebben. Na een ziekenhuisopname
en revalidatie is een voordien zelfstandige oudere soms aangewezen op hulp van anderen of is een
opname in een verzorgingstehuis
nodig.
Polsbreuken leiden tot een zekere
afhankelijkheid gedurende een
aantal weken maar herstellen
meestal volledig.

Familiaal voorkomen van osteoporose: heb je een naaste familielid
die te kampen had met wervelindeukingen (waardoor de persoon
op latere leeftijd kleiner werd) of
had je zelf voor je 50ste al breuken
bij een kleine stoot of val, heb je
wellicht ook een groter risico op
botontkalking en breuken.
Ondergewicht: personen met een
tengere lichaamsbouw en een
BMI lager dan 19 hebben een groter risico op botontkalking.

Voeding: onvoldoende calciuminname, overmatig alcohol- of frisdrankgebruik (hindert de opname
van calcium in de darmen) verhogen de kans op broze botten.
Activiteitsniveau: immobilisatie en
lange bedrust veroorzaken snel
verlies van botmassa, terwijl het
belasten van het skelet zowel botverlies vermindert als botmassa
doet toenemen.
Ziekten of gebruik van geneesmiddelen: chronische aandoeningen
waardoor de calciumopname minder goed verloopt zoals bv bij
chronische ontstekingsziekte van
de darmen. Langdurig gebruik van
cortisone verhoogt het risico op
botontkalking aanzienlijk. Andere
veelgebruikte geneesmiddelen die
hierop negatieve invloed hebben
zijn: bepaalde maagbeschermers
(pantoprazole,
omeprazole,…),
bepaalde antidepressiva (escitalopram, citalopram, paroxetine,
…).
Kunnen we er dan niets aan
doen? Toch wel!
Als je de lijst van risicofactoren
bekijkt, merk je dat we een aantal
factoren, zoals voeding en activiteitsniveau, zelf in de hand hebben. Hierop is dan ook zowel de
preventie als de behandeling van
osteoporose gebaseerd.
Vooreerst is het belangrijk dat we
met een zo hoog mogelijke piek-

botmassa starten, dit wil zeggen
dat preventie van osteoporose al
in de kinderjaren begint. Calciumrijke voeding op jonge leedtijd is
dus een eerste vereiste. Zuivelproducten, zoals melk, karnemelk,
kwark, yoghurt en kaas spelen
daarbij de hoofdrol. Soyaproducten bevatten op zich weinig
calcium, maar zijn meestal verrijkt
met calcium waardoor ze ook voldoen.
Andere bronnen van calcium zijn
groene groenten (broccoli, groene
kool, spinazie, waterkers), sinaasappel, amandelen en gedroogde
vijgen, sardienen en zalm in blik
en volkoren brood. Ook vinden we
calcium in kalkrijk water (hard
kraantjeswater).
Al deze levensmiddelen vormen
een goede aanvulling bij de zuivelproducten, maar kunnen ze niet
vervangen. Ze bevatten niet alleen
minder calcium, maar bovendien
neemt ons lichaam deze calcium
minder gemakkelijk op dan de calcium in zuivelproducten.
Echter voldoende calciumrijke
voeding innemen is levenslang
van belang. Het lichaam heeft niet
alleen calcium nodig om sterke
botten te vormen, maar ook voor
een goede werking van andere
lichaamsfuncties te verzekeren
zoals bijvoorbeeld bloedstolling of
de samentrekking van ons hart. Is
er hiervoor geen voldoende calcium uit de voeding beschikbaar,
dan zal het lichaam calcium uit de

250 ml bevat dus 240 mg
calcium. Een portie yoghurt
of platte kaas is 150 gr, wat
je 200 mg calcium geeft. In
kazen is er een groot verschil
in het calciumgehalte.

Je merkt dat je toch minimum
een 4-tal porties zuivelproducten per dag moet innemen om aan de nodige calcium te geraken.
Lukt dit niet via de voeding,
dan kan de arts eventueel
calcium voorschrijven.

botten gebruiken. Met verdere
botontkalking als gevolg.
De aanbevolen hoeveelheid calcium per dag varieert met de leeftijd. Een kind tussen 4 tot 9 jaar
heeft dagelijks 800 mg calcium
nodig, tussen 10 en 12 jaar oud
wordt dat 1000 mg calcium per
dag. Een tiener en jong volwassene zou 1200 mg calcium per dag
moeten innemen, evenals vrouwen in de menopauze. Met hoeveel calciumrijke voeding dit overeen komt, zie je op de tabel hiernaast. Let wel: een glas melk van

Een optimale opname van
calcium in de darm kan
slechts gebeuren mits voldoende vitamine D. Deze
vitamine wordt aangemaakt
in de huid bij blootstelling aan
zonlicht. De behoefte aan
vitamine D neemt toe met de
leeftijd.
Bij
onvoldoende
blootstelling van de huid aan zonlicht, bijvoorbeeld bij bewoners
van rusthuizen of personen met
volledige bedekking van de huid
door kleding, is er een verhoogd
risico op vitamine D gebrek. Een
kwartiertje tot een half uur per dag
in de zon volstaat voor de meesten om voldoende vitamine D aan
te maken. Bij een alledaagse
blootstelling verschilt deze aanmaak per huidtype: een lichte huid
maakt meer vitamine D aan dan
een donkere huid.
Afhankelijk van de blootstelling
aan de zon kan het nodig zijn om

extra vitamine D te nemen via
supplementen of verrijkte voeding
om tekorten in bepaalde seizoenen van het jaar te voorkomen.
Te hoge dosis is echter ook gevaarlijk, dus beter navragen bij de
huisarts vooraleer op eigen houtje
te beginnen. Het wordt niet aangeraden vitamine D te bepalen in
het bloed.
Als derde pijler in de preventie
van botontkalking hebben we regelmatige lichaamsbeweging.
Als we onze spieren gebruiken,
kunnen we na verloop van tijd
sterkere spieren waarnemen. Dat
is ook zo voor ons beendergestel,
alhoewel we dit niet van buitenaf
kunnen zien. Het skelet past zich
aan en reageert op een stijging
van de belasting door een toename van de botmassa.
Tieners en jongvolwassenen die
regelmatig bewegen, hebben een
beduidend hoger piekbotmassa.
Gewicht dragende oefeningen,
zoals lopen en wandelen, tennis
en gymnastiek, hebben een grotere invloed dan bijvoorbeeld zwemmen of fietsen.
Denk er dus ook aan om in de
komende wintermaanden regelmatig buitenshuis te komen om te
bewegen.
De gezondheidswandelingen op
Sint-Joris zijn nog steeds aan
de orde. Op maandag en donderdag wordt er een half uurtje
gewandeld in groep. We vertrek-

ken aan het Sint-Jorisheem om
9u30. Wie opdaagt, wandelt mee.
Iedereen welkom!
Hoe wordt de botmassa gemeten?
Hoe sterk je beenderen zijn, hangt
dus af van de botdichtheid. Zoals
al vermeld zijn er geen uitwendige
tekenen van botontkalking, noch
doet botontkalking pijn.
Het is alleen vast te stellen met
een botdichtheidsmeting, waarbij
een geringe dosis röntgenstralen
wordt gebruikt. De meting gebeurt
ter hoogte van de pols, de heup
en de wervels.
De huisarts kan op basis van een
evaluatietest en gegevens uit uw
medisch dossier uw risico op
breuken ten gevolge van osteoporose bepalen en al dan niet een
botmeting aanraden.
Je kan ook zelf een kijkje nemen
op de website van de Belgium
Bone club en de evaluatietest
‘Een-minuut Osteoporose Risicotest’ invullen. Wijst dit op een risico, bespreek het met de huisarts.
Toont het resultaat van de botmeting een effectieve botontkalking,
dan is een medicamenteuze behandeling noodzakelijk indien volgende maatregelen niet toereikend zijn: verhoogde inname calcium/vitamine D (via voeding,
eventueel aangevuld met tabletten) én voldoende bewegen.
Bron: Osteoporose (Belgian Bone club)

'slecht geheim' voor jezelf te houden.'

Als ouder verlang je dat je kind sterk in het leven staat. Je wil dat het
zelfvertrouwen heeft, zijn eigen grenzen kan aangeven, zijn mening
kan zeggen, kan omgaan met emoties ... Maar wat als dat niet zo is?
Of je kind weerbaar is, hangt deels af van het karakter van je kind.
Zijn weerbaarheid wordt ook beïnvloed door de wijze waarop de omgeving, ook als ouder, omgaat met het kind.
Weerbaarheid gaat over meer dan
alleen maar ‘nee’ kunnen zeggen,
maar heeft ook te maken met:
 Een positief zelfbeeld en vertrouwen in eigen kunnen
 Durven uitkomen voor je mening, kunnen verwoorden wat
je leuk of niet leuk vindt
 Voor jezelf opkomen, maar ook
voor anderen in de bres durven
springen. Assertief zijn is niet
gelijk aan agressief zijn, het is
een evenwicht vinden tussen
respect voor jezelf en respect
voor anderen.
 Eigen grenzen bewaken
 Zelf oplossingen kunnen bedenken voor problemen, maar
eveneens hulp kunnen en durven vragen.
Ook seksuele opvoeding is in het
kader van weerbaarheid erg belangrijk: relaties, lichamelijkheid
en seksualiteit horen bij het leven.

Hoe leer je een kind ‘nee’ zeggen?
Leer je kind bijvoorbeeld om 'nee'
te zeggen op aanrakingen of situaties die het niet leuk vindt.
'Nee' zeggen tegen een volwasse-

ne is moeilijk voor een kind, zeker
tegen zijn ouders. Help je kind om
stil te staan bij wat het voelt en om
dat te verwoorden. Vindt je kleuter
het niet leuk als papa zo hard kietelt? Moedig hem dan aan om duidelijk 'stop' te zeggen en niet gewoon weg te lopen.
Wil je kind niet bij opa op schoot?
Laat het dan zo, ook al vind je zijn
weigering misschien onbeleefd.
Dwing je kind niet om lichamelijk
contact te ondergaan. Zo steun je
je kind om 'nee' te zeggen tegen
aanrakingen die het niet leuk
vindt. Ook al zijn ze niet seksueel
bedoeld.
Vertel hoe een geheim 'leuk' of
'niet leuk' kan zijn en maak afspraken over noodsituaties. Als
hen dan iets naars overkomt, zullen ze makkelijker hulp zoeken.
Je kan uitleggen dat er verschillende soorten geheimen zijn. 'Een
cadeautje voor moederdag verstoppen op je kamer is een leuk
en spannend geheim. Maar er zijn
ook nare geheimen die pijn doen
en die zijn niet oké. Daarover
moet je met iemand praten. Niemand mag je verplichten een

Leer je kind om vertrouwenspersonen te zoeken, ook buiten het
gezin. Want als ouder ben je niet
altijd de meest geschikte persoon.
Voor je kind kan het makkelijker
zijn een leerkracht aan te spreken,
bijvoorbeeld omdat een familielid
betrokken is. Of omdat je te boos
zal reageren.
Denk ook na over je reactie als
ouder. Stel, je tienerdochter ging
stiekem bij een vriendje thuis en
die is veel te ver gegaan. Nu voelt
ze zich rot. Kan ze bij jou terecht
met haar verhaal, ook al heeft ze
je regels overtreden? Hoe boos je
ook bent, laat haar op de eerste
plaats voelen dat ze bij jou terecht
kan als haar iets overkomt. En
maak dan afspraken voor de toekomst.

Je kunt kinderen aanleren wat
normaal seksueel gedrag is, en
wat niet. Zo kunnen ze situaties
beter inschatten en op een veilige
manier relaties beleven, met respect voor zichzelf en voor anderen. Daar kunnen zes eenvoudige
basisregels bijhelpen.

Op basis van deze zes basisregels ontwikkelde Sensoa richtlijnen -een vlaggensysteem- om
gepast om te gaan met seksueel
gedrag bij kinderen en jongeren.
Het helpt de ouder of iedereen die
professioneel bezig is met kinderen en jongeren om gepast te
reageren op seksueel gedrag van
het kind of jongere.
Meer info en relationele en seksuele ondersteuning bij kinderen en
jongeren:
www.Sensoa.be
www.jongenvanzin.be
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Psychisch welbevinden is het zich goed voelen in zijn vel: een gevoel
dat zowel jongere als oudere mensen nastreven. Welbevinden wordt
individueel zeer verschillend ervaren: het gaat om het evenwicht tussen uw draagkracht en de last die u moet dragen en tussen uw verwachtingen en de werkelijke situatie. Het is een gevoel van vrede met
uw verleden, een gevoel van controle over de omgeving, een gevoel
van geluk.
“Oud worden is niets, maar oud zijn is moeilijk’ zei mijn buur.
Vanaf 1 september zullen onze artsen ook tijdens de weekdagen meedoen
met de regiowachtdienst, zoals nu reeds in het weekend gebeurt. Vanaf
19u belt u gewoon naar het nummer van de praktijk (011/31 31 84) en dan
wordt u doorverbonden met de wachtdienst. We hebben er vertrouwen in
dat de continuïteit en de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft.
Heeft u tijdens de week een dokter van wacht geconsulteerd, dan kan u
het prestatiebriefje bij ons binnen brengen. Belangrijk is wel dat u in eerste
instantie zelf de dokter van wacht betaalt. De dokter van wacht zal ook onze huisartsen op de hoogte brengen van het consult.

In het weekend verandert er niets. Indien u een arts of verpleging nodig
heeft belt u naar onze praktijk en hoort u op ons antwoordapparaat de nodige instructies. Ook prestatiebriefjes van het weekend kan u bij ons binnen brengen.

Ouder worden gaat gepaard met verlies:
Door fysieke veranderingen zijn er activiteiten die men niet meer zelf kan
doen, men verliest het gevoel van controle over zijn omgeving. Hulp inroepen voor alles en nog wat is niet altijd gemakkelijk. Men moet zijn verwachtingen bijstellen.
Door een minder goede gezondheid, minder mobiliteit of een gevoel van
onveiligheid, ga je minder vaak het huis uit. De sociale contacten nemen
ook af doordat mensen uit je omgeving zelf minder mobiel worden,
(noodgedwongen) verhuizen of ziek worden. Door het verlies van de partner, familie of mensen uit de directe omgeving raak je nog meer geïsoleerd. De eenzaamheid slaat toe...
Omgaan met verlies en je verwachtingen bijstellen is een hele opgave, en
meestal kan je hierbij best wat hulp gebruiken. Ook de huisarts kan je hierbij helpen. Het is belangrijk dat je het probleem van eenzaamheid erkent
en kenbaar maakt. Praat erover zodat je met de hulp van anderen een
oplossing kan vinden.
Zich gesteund weten, stimuleert ook al het gevoel van welbevinden.
Onderhoud banden met anderen. Positieve interacties geven je een goed
gevoel.
Probeer zo lang mogelijk actief en betrokken te blijven.

Er zijn een aantal initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid. Ook hier in Alken.
Zo kan je wekelijks meerdere keren terecht in het lokale dienstencentrum
‘De Kouter’ voor allerhande activiteiten of een babbel.
Heb je problemen om er te geraken, dan kan je beroep doen op het vervoer van het OCMW. Je belt hiervoor, liefst 2 dagen op voorhand, naar
het OCMW op het nummer 011/59 06 70. Je wordt bij je thuis opgehaald
en teruggebracht en betaalt 34 cent/km.
Samenzijn met anderen geeft je ook een mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen of vriendschapsbanden aan te knopen.
Hier is al een eerste uitnodiging!

In kader van de werelddag Geestelijke Gezondheid brengt het Dienstencentrum De Kouter
het toneelstuk ‘Geluk op grootmoeders wijze’
op 18 oktober 2017 om 14u.
Dit toneelstuk door en voor senioren onderstreept het belang van een
goede geestelijke gezondheid aan de hand van de 10 tips uit de 'Fit in je
hoofd'-campagne.
Gratis inkom.
Het toneel zet je aan tot nadenken en de vele tips helpen je op weg om je
eigen geestelijke gezondheid op peil te houden
Hoop dat je erbij bent!

www.gezondedrukte.be is een nieuwe online platform met handige tools,
tips, advies en natuurlijk lekkere recepten voor actieve gezinnen met kinderen. www.gezondedrukte.be is een initiatief van vier moeders met voedingsexpertise en met een missie: lekker, gezond, haal- én betaalbaar
elke dag koken voor het gezin.
Gezonde Drukte geeft concrete antwoorden op de dagelijkse vragen van
moeders en vaders met kinderen zoals: “Wat geef je ‘s middags als alternatief voor boterhammen met choco? Iets lekkers gezond waar ik ‘s morgens geen uren tijd voor nodig heb, want dat houd ik het toch niet vol!
Wat zijn gezonde snacks voor ‘on to go’, als je bijvoorbeeld een hele dag
in de auto onderweg bent. Vaak heb ik vooraf geen tijd of zin om veel
voor te bereiden. Waaraan herken ik dat producten effectief écht gezond
zijn zonder me te laten misleiden door reclame. Mijn kind lust écht geen
groenten. Hoe pak ik dat aan, ik kan toch niet altijd 2 aparte potjes koken?...”.
Het uitgangspunt van Gezonde Drukte is om deze vragen te beantwoorden met lekkere recepten met pure, verse, onbewerkte ingrediënten en
veel seizoen groenten.
In de vaste rubriek ‘Food Talk’ worden de recepten toegelicht met concreet voedingsadvies over onder meer de juiste verhouding tussen koolhydraten, groenten, vlees en vis.
De formule van Gezonde Drukte is een combinatie van eenvoudige, snelle en lekkere recepten met oog voor de juiste verhoudingen op het bord,
een weekplanner die helpt om alles georganiseerd te krijgen en food talks
die uitleggen wat gezond eten is. De initiatiefneemsters, waaronder een
licentiate voedings- en dieetleer met jarenlange praktijkervaring en 2 voedingsconsulenten, zijn in de eerste plaats ervaringsdeskundigen.
Bron: www.gezondheid.be

Vanaf eind september gaat Mia Verdonckt op pensioen. Bijna 20 jaar heeft
zij zich voor onze praktijk en onze patiënten ingezet, en ze heeft de aandacht voor preventie en gezondheidspromotie met al haar kunnen levend
gehouden. Op die manier is preventie in het DNA van onze praktijk gaan
zitten. Dank je wel daarvoor!
Mia haar taak zal grotendeels worden overgenomen door Manuela Del
Rio. Manuela zal zich ook inzetten voor preventie en gezondheidspromotie
en zal daarbij bijzondere aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid
van onze patiënten. Welkom Manuela!

SPREEKUUR

OCHTEND
(8u30-12u30)

NAMIDDAG/AVOND
(14u30-19u)

Maandag

Marc
Joris
Annelies

Eva*
Joris

Dinsdag

Annelies
Marc (vanaf 10u)
Eva (tot 11u)

Joris*
Marc (tot 18u)

Woensdag

Marc (tot 11u30)
Joris (tot 10u30)

Joris*
Eva

Donderdag

Joris
Eva (tot 10u30)

Marc*
Eva (tot 18u)

Vrijdag

Joris (tot 10u30)
Eva (tot 11u30)
Annelies (tot 11u30)

Marc*
Eva
Joris (tot 18u)

Weekdagen na 19u
en weekends

Wachtdienst
Via 011/31 31 84

Wachtdienst
Via 011/31 31 84

* geeft aan welke arts te bereiken is op het telefonisch spreekuur tussen 17u en 18u

