
 

 

 

 

“Wat doe jij om goed voor jezelf te zorgen?” vroeg een vriendin 
mij nog niet zo lang geleden. 
Ik stotterde een beetje en stammelde iets over me-time. Ze keek 
mij sceptisch aan. 
“Je weet het dus niet, je kan geen drie dingen opnoemen waar-
mee je voor jezelf zorgt?” 
Later nadat de kinderen in bed lagen en ik wat tijd had om na te 
denken probeerde ik alsnog haar vraag te beantwoorden. Verder 
dan een paar algemeenheden kwam ik niet. 
 
Wat is dat eigenlijk, voor jezelf zorgen, hoe doe je dat? Sommi-
gen lukt het precies heel gemakkelijk maar de meesten onder 
ons hebben er wat hulp bij nodig, daarom zal de rode draad in de 
gezondheidskrantjes van 2018 ZELFZORG zijn en alles wat 
daaronder hoort (voeding, beweging, zelfvertrouwen, planning, 
verantwoordelijkheid opnemen…). 
 
Ik had het geluk dat ik vorig jaar een workshop kon volgen geor-
ganiseerd door Impuls vzw en gegeven door Lut Ghaye en Sabi-
ne Meyers. Zij hadden het over zelfcompassie en dit draait vol-
gens Kristin Neff (auteur Zelfcompassie. Stop met jezelf te ver-
oordelen), om drie dingen: 
 
- Begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt. 
- Acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven. 
- Het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder oordelen. 
 
Met zelfcompassie zijn we in staat concrete stappen te zetten om 
voor onszelf te zorgen. We leren regelmatig vrije tijd in te lassen, 
op tijd te gaan slapen, gezond te eten, aandacht te geven aan 
onze hobby’s enz. Met zelfcompassie kunnen we onze interne 
reserves aanvullen en aan onze  behoeften tegemoet komen. 
 



 

 

Een aantal vragen voor jezelf zijn: 
 
- Waar en wanneer ga ik makkelijk over mijn grens? (bv. als er 
een beroep op mij gedaan wordt door familie, werk, vrienden…) 
- Welke overtuigingen nemen de leiding? (bv. ik wil mij inzetten 
voor anderen) 
- Hoe is het voor mij om nee te zeggen? (bv. ik voel mij schuldig) 
 
Zelfzorg is niet zoals fietsen, je kan wel degelijk vergeten hoe je 
het moet doen! Het vergt elke dag bij jezelf stil staan en proberen 
te bekijken, voelen wat je nodig hebt en hierin stappen onderne-
men. 
 
En als het eens niet lukt, blijven ademen en opnieuw proberen ;-)  
 
Manuela 
 
 

 

 

Misschien is jouw kind ook met 4 stippen op zijn handje 
thuis gekomen, het teken tegen pesten dit jaar. Er is veel te 
doen rond pesten de laatste jaren, en terecht, want het laat 
grote wonden achter en geeft je zelfvertrouwen een ferme 
deuk. 

Het is voor elke ouder pijnlijk om te horen dat je kind gepest 
wordt, maar hoe ga je ermee om en vooral hoe maken we onze 
kinderen weerbaar? Op de blog kindercoach en opvoedcoach 
worden er een aantal tips gegeven zodat het zelfvertrouwen van 
kinderen kan groeien. 
 
 Laat je kind weten dat het goed is zoals het is, met alle aange-

name en onaangename trekjes en gewoonten 
 Je kind heeft het recht door iedereen goed behandeld te wor-

den en mag dit uitstralen 
 Leer je kind dat het duidelijk NEE en zijn eigen mening mag 

zeggen 
 Leer je kind verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen gedrag 
 Ieder gedrag roept een reactie op van een ander, leer je kind 

over actie en reactie 
 Stop met de schuld neerleggen bij een ander. Kijk naar het ei-

gen aandeel en beoordeel wat je kind anders had kunnen doen 
 Laat je kind leren van zelfbewuste kinderen, hoe staan ze, hoe 

kijken ze om zich heen en op welke toon praten ze? 
 Laat je kind zich gedragen als een trotse leeuw die brult als de 

koning van de dierenwereld 
 Oefen, oefen, oefen en oefen met situaties en geef extra aan-

dacht en complimenten over dat wat al goed gaat 
 Relativeer en zorg ervoor dat je zelf rustig blijft als ouder en 

niet meegaat in verontwaardiging en afwijzing van plagers en 
pesters, hoe moeilijk dit ook is 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het uiten van gevoelens en zorgen dat je kind bij jou terecht kan 
is een groot punt bij pesten, vaak willen kinderen hun ouders niet 
belasten met hun verdriet of zijn ze bang dat de ouder te heftig 
gaat reageren. Zorg voor voldoende momenten om een gesprek 
aan te gaan, vraag regelmatig hoe het gaat ook al is er niet da-
delijk een aanleiding toe. Geef het kind de ruimte om te vertellen 
hoe zijn (of haar) dag geweest is.  
 
Als je kind met het verhaal van pesten komt, vraag dan of hij wilt 
dat jij het opneemt met de leerkracht, geef het kind de kans om 
zelf te bepalen of je met de leerkracht mag praten. Blijf je kind 
regelmatig bevragen naar zijn dag en ervaringen op school, 
soms loopt de situatie uit de hand en dan kan je als ouder niet 
anders als ingrijpen, een gesprek met de leerkracht en eventueel 
het CLB is dan steeds een optie. 
 
Bron: https://www.kindercoachingfriesland.nl  
 

 

 

 

 
Op 16 maart was het wereld slaapdag en het is nodig want vol-
gens de Gezondheidsenquête 2013 van het Wetenschappelijk 
Instituut Volksgezondheid heeft 13% van de bevolking, ouder 
dan 15 jaar, een slaap- of kalmeermiddel genomen in de 
twee weken voorafgaand aan het interview. Dit percentage 

stijgt nog met de leeftijd. Zo gaat het in de groep van 75 jaar en 
ouder om ongeveer 40% van de vrouwen en 26% van de man-
nen. 
 
De meeste slaap- en kalmeermiddelen zijn benzodiazepi-
nes.  Deze medicijnen kunnen noodzakelijk zijn in bepaalde ge-
vallen, in minimale dosis en tijdens een korte periode. Echter, 
vele patiënten die lijden aan angst, stress of slaapproblemen 
maken hier langdurig gebruik van.  Benzodiazepines hebben tal-
rijke bijwerkingen en vormen risico’s voor de gezondheid : cogni-
tieve problemen, risico op vallen, sufheid tijdens de dag, gewen-
ning en zelfs afhankelijkheid. 
 
In vele gevallen kunnen de problemen ook aangepakt wor-
den zonder geneesmiddelen : gezonde voeding, zich laten 
bijstaan, ontspannen, bewegen, enzovoort. Deze aanpak kan 
ook op lange termijn zeer efficiënt zijn.  Niet-medicamenteuze 
alternatieven moeten dus de eerste keuze zijn. Waar mogelijk, 
moet een ontwenning overwogen worden. In het kader van zelf-
zorg is het belangrijk om ook als patiënt je eigen verantwoorde-
lijkheid op te nemen en te bekijken hoe je zelf tot een goede 
nachtrust kan komen zonder er dadelijk medicatie voor in te ne-
men. 

https://www.kindercoachingfriesland.nl


 

 

Op 9 oktober organiseren we een LEZING met Annelies Smol-
ders die raad kan geven over een GOEDE SLAAPHYGIËNE 
zowel bij kinderen als volwassenen. 
 
De plaatsen zijn beperkt dus schrijf je tijdig in met een mailtje 
naar preventie@derestel.be of via 011/31.31.84 

 

 

en je valt er ook echt van af 

Wandelen is niet alleen bijzonder populair, het is ook de perfecte 
sport om je conditie en gewicht op peil te houden. Wie stevig 
doorwandelt kan er op termijn zelfs meer calorieën mee verbran-
den dan met joggen. 
Is het omdat we vaker op citytrip gaan, omdat we meer dan ooit 
op zoek zijn naar rust of omdat echt iedereen het overal kan, 
maar wandelen heeft zijn stoffig imago ondertussen helemaal af-
gegooid en is populairder dan ooit. Meer nog, het is de populair-
ste sport in ons land en stappentellers verkopen tegenwoordig 
als zoete broodjes.  
 
34% van de Belgen maakt regelmatig een fikse wandeling. Op de 
tweede plaats komen joggen en fietsen (beide 15%), gevolgd 
door wielrennen en mountainbiken (13%). Dat blijkt uit een en-
quête van beursorganisator FISA, die 1000 Belgen ouder dan 
achttien ondervroeg.  
 
Wandelen is wel degelijk sport, zeker als je het goed aanpakt. De 
kans op blessures is minder dan bij joggen en je verbrandt er 
toch wel een pak calorieën mee.  Wie stevig doorwandelt - aan 
zo'n 6km/u - verbrandt 450 kcal per uur. Dat komt aardig in 
de buurt van lopen, waarbij je zo'n 650 kcal verbrandt. Bo-
vendien kan je wandelen veel langer volhouden. Twee uur wan-
delen is niet onrealistisch, twee uur lopen is voor heel veel van 
ons dan wel weer onhaalbaar zonder veel te trainen.  
 
Wandelen is goed voor lichaam en geest en de 
perfecte sport (ja, sport!) om je conditie en ge-
wicht op peil te houden. Stapschoenen aan en 
genieten maar van dat heerlijke winterzonnetje!  
 
bron: https://www.nieuwsblad.be  
verschenen op : 02/03/2018  



 

 

Wat zijn teken? 

Teken zijn bloedzuigende parasieten die 
verwant zijn aan mijten en spinnen. 
 
Wanneer zijn ze actief? 

Teken zijn heel het jaar door aanwezig, maar pas bij tempera-
turen boven de 10 à 12°C worden ze actief. In gebieden met een 
gematigd klimaat en wisselende seizoenen zoals in België zijn ze 
het meest actief tussen het voor- en het najaar (maart tot okto-
ber), wanneer het warmer en vochtig is. 
 
Waar komen ze voor? 
Teken kunnen talrijk aanwezig zijn in bossen en in lage planten-
groei. Omdat ze gevoelig zijn voor uitdroging, komen ze voorna-
melijk voor op schaduwrijke plaatsen met een dikke strooisel laag 
of met een dichte ondergroei bestaande uit struikgewas, varens 
en hoge grassen. Tekenbeten worden bijgevolg voornamelijk op-
gelopen tijdens een boswandeling, maar ook in weilanden, dui-
nen, stedelijke parken en soms in de eigen tuin kan men gebeten 
worden. 
 
Vaccinatie 
We kennen allemaal de ziekte van Lyme, maar ook tekenencefa-
litis is één van de ziekten die door een tekenbeet kan overgedra-
gen worden op de mens. Ze kan een ontsteking van hersenen of 
hersenvlies veroorzaken. Deze ziekte komt minder vaak voor dan 
Lymeziekte. Een andere naam is Tickborne encefalitis (TBE), de-
ze ziekte wordt veroorzaakt door een virus (flavivirus). 
Een inenting is te overwegen als je op vakantie gaat naar de vol-
gende regio’s met name Oostenrijk, Zwitserland, het zuiden van 
Duitsland, Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Polen, Servië, Albanië, 
Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne, Bulgarije, Roemenië, Zweden, 
Denemarken, Litouwen, Letland en Estland. 

 

 

 
Hoe kan ik me beschermen? 
Om een tekenbeet te vermijden bij activiteiten in de buitenlucht 
wordt het volgende aanbevolen:  
 
 draag gesloten schoenen en lichtgekleurde kledij die vooral 

de benen, de armen en de hals bedekt (broekspijpen in kou-
sen, lange mouwen, ...); 

 gebruik een insectenwerend middel met minstens 30% 
DEET op de blootgestelde huid, m.a.w. op lichaamsdelen 
die niet door een kledingstuk worden beschermd, maar ver-
mijd het gezicht en de handen (om de 2 à 3 uur herhalen); 

 vermijd contact met struikgewas en hoog gras en blijf zoveel 
mogelijk op paden; 

 onderzoek het volledige lichaam zorgvuldig op teken na 
eventuele blootstelling; 

 verwijder teken zo snel mogelijk met een aangepaste teken-
tang of pincet, zonder op het achterlichaam van de teek te 
knijpen. 

 Controleer de plaats van de tekenbeet regelmatig geduren-
de enkele weken en let hierbij op roodheid. Het is niet nodig 
met iedere tekenbeet naar de huisarts te gaan. Raadpleeg 
de huisarts wél wanneer na een tekenbeet een rode ring op 
de huid ontstaat of wanneer griepachtige verschijnselen op-
treden. 

Drie redenen om rustig te blijven:  

Niet elke beet is besmettelijk. 
Een besmette teek draagt de ziekte niet noodzakelijk over. 
De ziekte van Lyme kan behandeld worden met antibiotica. 



 

 

 
 

 

 

Bron: www.gezondheidenmilieu.be 

 

 

 

 

 

Maart is de Internationale maand van de strijd tegen dikke-
darmkanker. Elk jaar krijgen meer dan 5.000 mensen in 
Vlaanderen dikkedarmkanker. Het is daarmee de tweede 
meest voorkomende kanker bij vrouwen (na borstkanker) en 
de derde bij mannen (na prostaat- en longkanker).  

 
Bevolkingsonderzoek Dik-
kedarmkanker  
Mannen en vrouwen van 55 
tot en met 74 jaar kunnen zich 
om de 2 jaar gratis laten 
screenen op dikkedarmkanker 
door deel te nemen aan het 
bevolkingsonderzoek met een 
stoelgangtest.  

 
U krijgt gratis een pakket thuisbezorgd waarin een cilindervormig 
buisje met een borsteltje zit. U neemt met het borsteltje een beet-
je stoelgang en stopt dat in het buisje. Dat buisje stuurt u in de 
bijgevoegde en voorgefrankeerde envelop samen met het ant-
woordformulier naar het laboratorium.  
 
Als blijkt dat er meer bloed aanwezig is dan normaal, dan zal de 
huisarts u verwijzen naar een specialist voor verder onderzoek, 
een kijkonderzoek van de darm (coloscopie). Te veel bloed in de 
stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, dit zijn 
de voorlopers van dikkedarmkanker. 
 
Voordelen van het onderzoek 

• Dikkedarmkanker ontwikkelt zich langzaam, het duurt gemid-
deld 10 jaar vooraleer een poliep (een uitstulping in de wand van 
de dikke darm) zich ontwikkelt tot een kwaadaardig gezwel. Hier-
door kan dikkedarmkanker, in veel gevallen vroegtijdig of zelfs 

http://www.gezondheidenmilieu.be


 

 

voor het om kanker gaat, opgespoord worden. Als de kanker in 
een vroeg stadium ontdekt wordt is de behandeling veel minder 
zwaar en is de kans op genezing veel groter.  
• In het begin hebben mensen met dikkedarmkanker geen klach-
ten waardoor de ziekte vaak pas laat ontdekt wordt. Het is dus 
belangrijk deze kanker op te sporen nog voor er klachten zijn.  
• De staalname is gratis, eenvoudig en u kunt dit thuis zelf doen.  
• Het duurt maximum 14 kalenderdagen voordat u en uw (huis)
arts het resultaat van het onderzoek ontvangen. 
• Het bevolkingsonderzoek garandeert de kwaliteit van het on-
derzoek en de opvolging van alle resultaten. 
  
Nadelen van het onderzoek 

• Het onderzoek biedt nooit volledige zekerheid. Het kan zijn dat 
men sporen van bloed vindt, zonder dat er iets aan de hand is. 
Andersom kan het zijn dat men geen bloed vindt en dat er toch 
poliepen zijn of later dikkedarmkanker wordt vastgesteld. 
• De stoelgangtest is een momentopname. Daarom wordt de test 
best om de 2 jaar herhaald. Maar poliepen of dikkedarmkanker 
kunnen ook tussen twee stoelgangtesten in ontstaan.  
• Mensen met een afwijkende test (ongeveer 5 op 100 mensen), 
moeten wachten op de resultaten van het kijkonderzoek 
(coloscopie). Dit kan voor spanning zorgen.  
• Bij een coloscopie kunnen verwikkelingen optreden. Een bloe-
ding komt voor bij 2 op 1000 coloscopieën. Een darmperforatie 
bij 5 à 10 op 10.000 coloscopieën. Meestal kunnen deze verwik-
kelingen ter plekke door de arts die de coloscopie doet worden 
behandeld, maar soms is er een operatie nodig.  
• Het is mogelijk dat u onnodig wordt behandeld. Poliepen, de 
voorlopers van dikkedarmkanker, groeien heel langzaam en wor-
den niet altijd kwaadaardig. Tijdens een coloscopie worden ze 
hoe dan ook verwijderd, ook als ze nooit kwaadaardig zouden 
worden. Dat is er immers niet aan te zien 
  Enkele mensen bij wie het bevolkingsonderzoek kanker ont-
dekt, zullen toch nog aan de ziekte overlijden. De overlevings-
kans hangt af van het stadium waarin de kanker zich bevindt. 
 
Bron: www.gezondheid.be 

 

 

Op 24 april om 19.00u wordt er in het kader van valpreventie een 
workshop Tai Chi gegeven door Valentin Vos in St. Joris-
heem i.s.m DC De Kouter. De tai chi vorm is een vloeiende op-
eenvolging van bewegingen. Vanuit een innerlijke rust krijgen we 
terug connectie met ons lichaam. Het resultaat is dat we ont-
spannen en gecoördineerd kunnen bewegen zonder overbodige 
spierspanning.  
Wie: iedereen is welkom 
Waar: St. Jorisheem 
Bijdrage: gratis/ inschrijven via De Kouter 

 
De gezondheidswandelingen gaan nog steeds door.  
Wanneer: op maandag- en donderdagochtend van 9u30 tot 10u 
Vertrek: Gemeenschapscentrum St. Jorisheem 
Wie: iedereen is welkom 
 
Wil je meedoen aan een groot burgeronderzoek, aarzel dan niet 
om je in te schrijven op www.curieuzeneuzen.be. Dit is een 
grootschalig onderzoek vanuit de universiteit van Antwerpen, De 
Standaard en de Vlaamse Milieumaatschappij waarbij de burgers 
de handen uit de mouwen steken om samen de luchtkwaliteit in 
Vlaanderen te meten.  

Op 9 oktober organiseren we een lezing met Annelies Smolders 
over een goede slaaphygiëne. Lees ook het artikeltje hierover op 
pagina 6. De plaatsen zijn beperkt dus schrijf je tijdig in via pre-
ventie@derestel.be. 

Vrijwilliger gezocht 

Wij zijn op zoek naar een extra vrijwilliger voor onze onthaalwer-
king. Zin om een namiddag of vooravond in de week ons te hel-
pen met het telefonisch onthaal? Heb je basis PC-vaardigheden? 
Neem even contact op met maarten@derestel.be 



 

 

SPREEKUUR OCHTEND 
(8u30-12u30) 

NAMIDDAG/AVOND 
(14u30-19u) 

Maandag Marc 
Joris 

Eva* 
Joris 
 

Dinsdag 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) 
 

Marc* 
Eva 
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 tele-
foonnummer van de regionale wachtdienst (of rechtstreeks 
011/31 54 00). Daar dient u gewoon te betalen. Breng het presta-
tiebriefje met vermelding van je rekeningnummer naar het cen-
trum. Wij zorgen voor de terugbetaling van het deel dat je zou 
terugkrijgen van het ziekenfonds. 

 

 


