De school is weer begonnen en de blaadjes beginnen van de bomen te
vallen. Samen met de herfst komt ook weer de griep in het vizier. Gelukkig
kunnen we ons daartegen wapenen! De data van de griepvaccinaties vindt
u verderop.
Weet u wat te doen wanneer u zich verbrandt? Eerst water, de rest komt
later. Lees even meer tips hierover. Hopelijk hoeven ze nooit van pas te
komen.
Wij wensen jullie een fijne, kleurrijke en niet al te natte herfst!

Het team van De Restèl

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 gevolg 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 maanden 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.

WAT MET ANDERE VACCINATIES?
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.
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.

Of je het nu zegt met “thanks” of “merci”: dankbaar zijn is goed voor
je mentale gezondheid. Dat toont een nieuwe studie aan, gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad Psychological Science.

Onderzoeker Amit Kumar, verbonden aan de universiteit van Texas, en
zijn team voerden een experiment uit met een groep vrijwilligers. Ze lieten
mensen een brief naar iemand sturen waarin ze hun dankbaarheid uitten.
Voor de brieven in de bus gingen, werd aan de schrijvers van dienst gevraagd hoe ze zich voelden en hoe de ontvanger volgens hen zou reageren. In een volgende fase polsten de onderzoekers naar de werkelijke reacties van de ontvangers.
De vorsers merkten hierbij enkele opvallende zaken op. Zo waren de
schrijvers na het neerpennen positiever ingesteld, waardoor hun stemming
verbeterde. En aan de ontvangende kant? Zolang iemand oprecht vriendelijk is, komt zo’n brief vol gratitude goed binnen met als resultaat dat ook
de ontvanger er gelukkiger van wordt.

De griepvaccinaties 2018 in het Buurgezondheidscentrum gaan door
op:
Dinsdag 23 oktober van 13u30 tot 15u30
Dinsdag 6 november van 13u30 tot 15u30
Donderdag 8 november van 17u tot 19u

Simpel, ware het niet dat de schrijvers dachten dat hun brieven raar zouden overkomen. De conclusie van het onderzoek is duidelijk: mensen onderschatten de kracht van dankbaarheid uiten en overschatten de
mogelijk vreemde reacties van anderen. Dat weerhoudt hen vaak om
effectief iemand te bedanken. Volgens Kumar moeten we nu niet weer
massaal brieven gaan versturen. “De bredere boodschap hier is dat we
onze medemens wat vaker mogen bedanken. Hoe je dat precies doet,
maakt eigenlijk niet veel uit.”
Bron: gezondheid.be en het nieuwsblad

Bewaar de spuit zorgvuldig in de koelkast tot je die meebrengt om gezet
te worden.
TIP: Draag gemakkelijke kledij (T-shirt, losse bloes) zodat onze verpleegkundigen het vaccin makkelijk kunnen zetten.
Lukt het je niet om je op deze dagen vrij te maken, maak dan een afspraak bij de verpleging op het dagelijks verpleegspreekuur tussen 17u
en 18u.

Vrijwilliger gezocht
Wij zijn op zoek naar een extra vrijwilliger voor onze onthaalwerking. Zin om ons op maandag van 16-19u te helpen met het telefonisch onthaal? Heb je basis PC-vaardigheden?
Neem even contact op met maarten@derestel.be

De herfst is het seizoen bij uitstek waarin veel mensen het gebrek aan zonlicht voelen en dit ervaren als een moeilijke periode. Ook in deze periode
blijft het belangrijk om, ondanks het weer, buiten te komen. De frisse lucht
doet veel voor ons gemoed, een wandeling met de hond of een vriend(in).
Maar er zijn momenten in ons leven dat een wandeling of een babbel niet
helpt en er meer hulp nodig is. Vaak denken mensen dat ze de enige zijn
maar een greep uit de cijfers van denktank Itinera Institute uit een onderzoek van 2013 leert ons iets anders…
Als je willekeurig 3 Belgen rond een tafel plaatst, zal gemiddeld één van
hen doorheen zijn leven ooit geconfronteerd worden met een psychische
stoornis. (Dit zijn hoge en confronterende cijfers, maar België bevindt zich
hiermee in de internationale middenmoot). Doorheen diverse bevragingen
blijkt ook dat ongeveer 26% van de Belgen zich slecht in zijn vel voelt.
Psychische stoornissen staan met 34% op nummer 1 als oorzaak van invaliditeit, met depressie, alcohol en dementie in de top 10.
Met 19,1% is het gebruik van psychofarmaca opvallend hoog in vergelijking met andere landen. Wat betreft kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen
is er duidelijk sprake van een overconsumptie.

Ondanks de cijfers heerst er nog een groot taboe op psychische problemen, daarom worden er jaarlijks campagnes georganiseerd om het probleem in de kijker te zetten. Dit jaar draait het rond “Samen Veerkrachtig”.
Tussen 1 en 10 oktober worden
er verschillende activiteiten georganiseerd in Limburg, die draaien
rond veerkracht. Het gaat van
lezingen over borderline, mindfulness of positieve communicatie.
Via www.samenveerkrachtig.be
kan je alle activiteiten vinden.
Bron: VVGG.be

Wat is het?
Een brandwonde is een beschadiging van de huid en eventueel van
onderliggende weefsels die veroorzaakt wordt door warmte, elektriciteit,
chemische producten, straling (bv
zon) of stoom.
Dit doe je
* Veiligheid eerst: is de oorzaak van de brandwonde weggenomen?
* Eerst water, de rest komt later! Koel de brandwonde zo snel mogelijk af met lauw leidingwater.
* Richt de waterstraal boven de wonde en laat het water eroverheen
vloeien.
* Leg geen ijs op een brandwonde!
* Koel minstens 10 minuten. Blijf koelen tot de pijn verlicht is.
* Prik blaren niet open.
* Handel volgens de ernst van de brandwonde.
- Is het een kleine eerstegraadsbrandwonde waarbij de huid in
tact is? Dek de wonde af.
- Is het een grote tweede- of is het een derdegraadsbrandwonde? Neem meteen contact op met de hulpdiensten of raadpleeg
een arts. Leg na het koelen een natte, zuivere handdoek aan als
afdekking tijdens de transporttijd.
*Raadpleeg een arts bij grote eerstegraads- en kleine tweedegraadsbrandwonden, of als het slachtoffer een kind is.
* Alarmeer 112 bij grote tweedegraads- en derdegraadsbrandwonden,
bij brandwonden in de mond, keelholte, op gezicht, handen, voeten of
geslachtsdelen, en als het slachtoffer een baby of oudere persoon is.
Bron: Bodytalk juni 2018

De geplande lezing van 9 oktober over een GOEDE SLAAPHYGIËNE bij kinderen en volwassenen kan helaas niet doorgaan. We plannen dit opnieuw in volgend jaar. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur een mailtje naar preventie@derestel.be of geef het door aan het onthaal.

Vanaf oktober zal dokter Joris tijdelijk minder consultaties doen.
SPREEKUUR

OCHTEND
(8u30-12u30)

NAMIDDAG/AVOND
(14u30-19u)

Maandag

Marc
Arjen
Joris (tot 10u30)

Arjen*
Brenda

Dinsdag

Arjen
Brenda (tot 11u)
Marc (vanaf 9u30)

Joris*
Arjen
Marc (tot 18u)

Woensdag

Marc (tot 11u30)
Brenda (tot 11u30)

Brenda*
Arjen

Donderdag

Arjen (tot 11u)
Brenda (tot 10u30)

Marc*
Brenda (tot 18u)

Vrijdag

Joris
Arjen (tot 10u30)

Arjen*
Brenda
Joris (tot 18u)

Weekend
(zat 8u tem ma 8u)

Wachtdienst
Via 011/31 54 00

Wachtdienst
Via 011/31 54 00

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

Heeft u op weekdagen na 19u of in het weekend een arts nodig, dan krijg
je via het antwoordapparaat van het centrum het telefoonnummer van de
regionale wachtdienst (of rechtstreeks 011/31 54 00). Daar dient u gewoon
te betalen. Breng het prestatiebriefje met vermelding van je rekeningnummer naar het centrum. Wij zorgen voor de terugbetaling van het deel dat je
zou terugkrijgen van het ziekenfonds.

