
 

 

 

 

 
Daar is de zomer! Voor velen het moment om de bbq uit te halen en bin-

nen voor buiten te ruilen. De tijd ook van korte mouwen en korte broeken 

en rokjes. Misschien zelfs een aanleiding om de extra kilootjes van de win-

ter er proberen af te krijgen en de lijn wat bij te schaven? Op naar een six-

pack? Zo ver hoef je het natuurlijk niet te drijven, maar onlangs waar-

schuwde de Wereldgezondheidsorganisatie wel voor een sterke toename 

van obesitas. En de voorspellingen voor België zijn lang niet rooskleuring. 

Daarom in dit krantje enkele belangrijke tips om in de zomer gezond te 

eten. 

 

In de zomer is onze koelkast bovendien een belangrijke vriend. Maar weet 

je hoe je de koelkast optimaal indeelt? Je leest het verderop. 

 

En last but not least: vanaf 1 juli zal ons doktersteam uitgebreid worden 

met dokter Joris Janssen en zal dokter Sis zijn activiteiten een beetje ver-

minderen. 

 

Veel leesplezier! 

Het team van De Restèl 



 

 

Je kan er niet naast kijken. Met de regelmaat worden we met de neus 

op het feit gedrukt: zwaarlijvigheid is in opmars. We lezen dat een op 

de twee mannen te dik is en een op de drie vrouwen, dat er steeds 

meer jongeren zijn met overgewicht … De waarschuwing van de We-

reldgezondheidsorganisatie komt dan ook niet uit de lucht vallen: 

‘Europa zal tegen 2030 te maken hebben met een immense obesitas-

epidemie die nagenoeg alle Europese landen treft’.  

De WHO voorspelt ook dat 89 pro-
cent (!) van de Belgische vrouwen 
overgewicht of obesitas* zal heb-
ben tegen 2030. Daarmee wordt 
België de koploper in Europa. 
Overgewicht dreigt het nieuwe 
normaal te worden. Tenzij we het 
tij keren in de komende 15 jaar 
door er iets aan te doen. Een one-
venwichtig voedingspatroon met 
te veel vet en suiker en te weinig 
fysieke activiteit worden genoemd 
als de belangrijkste oorzaken.  
 
Met een gezonde eet- en leefstijl 

hou je jouw energiebalans onder 

controle. Gezond eten betekent 

niet automatisch minder eten en je 

favoriete recepten van het menu 

schrappen. Kleine aanpassingen 

kunnen het verschil maken. Wie 

volhoudt, zal merken dat alle 

beetjes helpen. De calorie-inname 

beperken helpt de balans in even-

wicht te brengen 

Nice (het voedingsinformatiecen-

trum) formuleerde een aantal tips 

die ons al aardig op weg helpen. 

Algemene tips 
 
• Neem 3 maaltijden per dag, te 

beginnen met een goed ontbijt. 
Met een gevulde maag word je 
minder snel verleid door calorie-
bommen zoals snoep of snacks. 
Maaltijden overslaan resulteert 
meestal in de hele dag door knab-
belen. Je verliest zo al snel het 
zicht op wat je over een hele dag 
eet. De eindsom is meestal een 
onevenwichtig samengestelde 
dagvoeding en op termijn wat ex-
tra kilo’s erbij. Want iedere dag 
net een beetje te veel eten, doet je 
langzaam maar zeker verdikken. 
 
• Een nonchalant gebruik van vet-
rijke voedingsmiddelen, zoetig-
heden en alcoholhoudende 
dranken levert al snel veel meer 
calorieën dan we nodig hebben.  
Idem dito als we systematisch 

voor een tweede portie gaan of 

altijd kiezen voor het “kingsize”-

formaat. Wat het lichaam niet ver-

bruikt, slaat het op als reservevet. 

 

 

• Groenten en fruit zorgen voor 

frisse knapperigheid, vitaminen, 

mineralen, vezels en ze bevatten 

maar weinig calorieën. Perfect 

voor een lijnvriendelijke voeding. 

Breng met verschillende groenten 

kleur op je 

bord en volg 

de seizoenen. 

De beste en 

meest natuur-

lijke manier 

om te varië-

ren. Ook bijzonder geschikt als 

tussendoortje. 

 

• Een portie rauwkost levert am-

per 11 kcal. Met een eetlepeltje 

mayonaise komen er zo’n 185 

kcal bij. Wees zuinig met dres-

sings en vinaigrettes. 

 

• Gekookte aardappelen en 

brood in normale hoeveelheden 

zijn geen dikmakers. Integen-

deel, ze zorgen voor een gevuld 

gevoel zodat je weinig behoefte 

hebt aan calorierijke lekkernijen 

tussendoor. Geef de voorkeur aan 

gekookte aardappelen (in de schil 

gekookt mag ook), bruine rijst of 

volkoren pasta. Sausen en gefri-

tuurde gerechten en veel beleg op 

het brood zijn wel dikmakers. 

  

• Vervang volle melkproducten 

door magere of halfvolle melkpro-

ducten.  

 

• Bepaalde soorten vlees zoals 

rosbief, kippenborst, mager kalfs-

vlees en een varkensmignonnette 

BMI (Body Mass Index) is het gewicht in kg/ lengte x lengte in cm. Een volwassene 

heeft overgewicht als zijn BMI meer dan 25 bedraagt. Vanaf een BMI van 30 wordt 

gesproken van obesitas. Bron: Nutrinews 4/2010) 



 

 

bevatten nog geen 2g vet per 

100g en zijn dus mager. Zij pas-

sen dan ook perfect in een lijn-

vriendelijke gezonde voeding. Let 

evenwel op de portiegrootte (± 

100 g per dag) en de bereidings-

wijze. Bak vlees of vis altijd in een 

pan op maat. Anders moet je te 

veel bereidingsvet aan de pan toe-

voegen om aanbranden te vermij-

den. Gepaneerde producten 

slorpen veel vet op waardoor zij 

ook meer calorieën aanbrengen. 

Vervang vlees 1 tot 2 keer per 

week door vis.  

 

• Een eetlepel bereidingsvet per 

persoon voor de bereiding van de 

warme maaltijd volstaat. Je kan 

extra vet uitsparen door te grillen, 

te pocheren, te stomen of verschil-

lende ingrediënten samen te laten 

garen in papillot.  

 

Enkele concrete tips 

 
 Aardappelbereidingen: 

Een portie (200gr) gekookte aard-

appelen: 150kcal (met 0 gram vet) 

Een portie aardappelpuree: 190 

kcal ( met 8 gram vet) 

Een portie gebakken aardappelen: 

280 kcal (met 8,8 gram vet) 

Een portie aardappelkroketten: 

428 kcal (met 26 gram vet) 

Een zakje frieten van 200gr: 686 

kcal (met 40gr vet) 

Aardappelen op zich zijn geen 

dikmakers, alles hangt af van de 

manier van bereiden. Ter vergelij-

king: een portie gekookte rijst of 

deegwaren levert 260 kcal. 

Let wel op: saus of boter op de 

aardappelen of pasta doet de ca-

lorieteller snel oplopen. 

 

 Slanke slasausjes 

Magere yoghurt is een caloriear-

me en verfrissende basis voor dip-

sausjes en dressings. Een eetle-

pel magere yoghurt bevat 13 kcal. 

Daarentegen: 

Een eetlepel olie, ongeacht de 

soort: 90 kcal 

Een eetlepel room van 35% 40k-

cal; room van 5%: 10kcal 

Een eetlepel zure room: 94 kcal 

Een eetlepel boter: 194 kcal; half-

volle boter: 70 kcal 

 

Meng voor 4 personen 1 eetlepel 

dressing (bevat 50 % minder vet 

dan mayonaise) met 4 eetlepels 

magere yoghurt (of platte kaas) en 

breng op smaak met fijn gehakte 

kruiden zoals peterselie, bieslook, 

oregano en look; dragon, een 

mespuntje geraspte mieriekswor-

tel of kappertjes. 

Op smaak brengen met citroen en 

aromatische kruiden en specerijen 

verhoogt de caloriewaarden niet. 

Door een eetlepel mayonaise te 

vervangen door een eetlepel van 

het slank slasausje spaar je 150 

 

 

kcal uit. 

 Bechamelsaus light 

Los voor ongeveer 250 ml saus 2 

eetlepels bloem op in een deeltje 

halfvolle melk. Breng de rest van 

de 250 ml melk aan de kook. 

Voeg al roerend de opgeloste 

bloem toe en laat de saus even 

doorkoken. Breng op smaak met 

nootmuskaat en peper. 

 

-> Door geen vetstof te gebruiken 

spaar je ruim 100 kcal uit. 

-> Ga je voor kaassaus, kies dan 

voor magere of light kaas. Dit 

scheelt nog eens 150 kcal of meer 

per 100 g kaas. 

 

 Kant en klaar? 

Ook moeten we aandacht hebben 

voor voorverpakte en kant-en-

klare voedingsmiddelen die soms 

een onverwachte calorie-inname 

met zich meebrengen. Op de ver-

pakkingen staat, volgens de Euro-

pese regels, steeds de energie-

waarde van het product te lezen, 

per portie (niet altijd realistisch) en 

per 100 gram van het product. 

Ook staan nauwkeurig de ingredi-

ënten, voedingswaarden (suikers, 

vetten, vezels…) vermeld, in klei-

ne letters weliswaar.  

Een energiebeperking van 500 

kcal per dag resulteert in een ge-

wichtsreductie van 0,5 kg per 

week. Dit advies sluit aan bij het 

streefdoel om 5 tot 10% gewichts-

verlies te bereiken na 6 maanden. 

Sneller gewichtsverlies levert per 

definitie geen betere langetermijn 

resultaten op. 

 

Hou in het achterhoofd dat vet het 

meest bijdraagt tot energiedensi-

teit van een voedingsmiddel. Hier 

een paar voorbeelden van voe-

dingsmiddelen die elk ongeveer 

600 kcal aanbrengen. 

 10 stukken fruit 

 8-9 sneden brood 

 100 gr chocolade 

 1 kleine pizza (300 gram) 

 6 soeplepels olijfolie 

 100 gr noten 

Let op voor snoeptussendoortjes: 

 1 mars (50g) = 250 kcal 

 1 Magnum = 260 kcal 

 

 Water 

Water als dorstlesser past heel 

goed in het caloriebeperkend di-

eet. Leidingwater kan perfect. 

Geef water eens een andere 

smaak met een schijfje citroen, 

sinaasappel of een takje munt. 

  

Fruitsappen, frisdranken en alco-

holische dranken leveren uiteraard 

extra calorieën en moeten dus 

De manier van het bereiden van 
voedingsmiddelen is dus erg bepa-
lend voor het aantal calorieën die 
we binnen krijgen. En dat hebben 
we grotendeels in de hand.  



 

 

met mate verbruikt worden. 

 De leefomgeving 

Ook de leefomgeving beïnvloedt 

het eetgedrag. Als je partner of je 

gezin ongezonde eetgewoonten 

heeft, wordt het moeilijk om in je 

eentje gestoomde broccoli te eten. 

Gezonder eten doe je het best 

samen. Vergelijk het met stoppen 

met roken,: als je partner ook 

stopt, heb je veel meer kans op 

slagen. 

 

Tafeltips 
 

 Eet met kleine hapjes 

 Laat een maaltijd 15 tot 20 mi-

nuten duren 

 Hou je gedachten bij de maal-

tijd: geen tv, krant, gsm of com-

puter 

 Eet uit een klein bord, zo schep 

je ook kleinere porties 

 Laat kookpotten niet staan op 

tafel staan, terwijl je eet. 

 Eet regelmatig en op vaste tijd-

stippen. Routine helpt je eetge-

drag controleren. 

 

Als je tot slot ook wat meer li-

chaamsbeweging tracht in te 

bouwen, zal je je nog sneller op-

nieuw fit en gezond voelen. Vol-

doende lichaamsbeweging is 

vooral belangrijk om het behaalde 

gewichtsverlies te behouden. 

 

Bronnen: www.nice-info.be en bodytalk 

Wie bewust wil eten, kan maar best 

de in het oog springende bood-

schappen op de verpakking nege-

ren. De betrouwbare informatie zit 

in de kleine, verplichte letters! 

 

Wil je meer 

weten over 

hoe etiketten 

te lezen? 

 

Na de zomer nodigen we een dië-

tiste uit om hierover meer te vertel-

len aan de hand van concrete 

voorbeelden. Datum van dit info-

moment is nog te bepalen. Hou de 

aankondiging hiervan in de gaten 

 

 
Bodytalk, mei 2015 

Ja 
2. Water, uit kraan en fles, bevat nul calorieën 
6. In water dat meer dan 12 uur blootstaat aan de lucht, gaan bacteriën groeien 
7. Veel bruisend water kan wel een opgeblazen gevoel geven, maar het is even 
gezond 
9. Vooral in oude gebouwen waar nog loden leidingen zitten, kan leidingwater 
loodrestjes bevatten 

Nee 
1. Veel mineraalwaters bevatten niet meer mineralen dan leidingwater 
3. Je moet drinken als je dorst hebt. Voor de tweeliterregel bestaat geen we-
tenschappelijk bewijs. 
4. Dat is een fabeltje. Tenzij je water drinkt in plaats van frisdrank. 
5. Helaas, extra water zal je huid niet extra hydrateren 
8. Niet noodzakelijk. Beide bevatten calcium (kalk) in wisselende hoeveelhe-
den. 

http://www.google.be/url?url=http://www.phytofar.be/nl/home_gebruikers&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RrpuVeelJsavsQGL-4PgDw&ved=0CCgQ9QEwAw&usg=AFQjCNEA77S1GvU1pkKiI82aufwoOC1Z7g


 

 

 
Volgens het federaal agentschap voor veiligheid van de voedselke-

ten, is 1/3 van de gevallen van voedselvergiftiging te wijten aan het 

onzorgvuldig omgaan met voeding bij de consument. Het koel hou-

den van voeding speelt hierin een belangrijke rol. 

De koelkast is onmisbaar in uw 

keuken. Deze schitterende uitvin-

ding voor uw comfort en voedsel-

veiligheid is eigenlijk nog niet zo 

oud. Maar hoe bewaarde men 

vroeger dan voedsel, voor de 

koelkast bestond? ’s Winters wer-

den stukken ijs uit bevroren vijvers 

losgekapt en in ijskelders be-

waard, dat waren gaten in de 

grond die afgesloten werden met 

een isolerend deksel. Afwisselend 

werden hierin lagen ijs en lagen 

stro gelegd. Omdat de koude lucht 

daalt, bleef de ijskelder koud en 

kon het ijs worden bewaard tot de 

zomer. 

 

De eerste gasabsorptiekoelkast 

dateert van 1922 wanneer een 

zekere Baltaz von Platen in Zwe-

den dit procédé op punt zette. 

Electrolux deponeerde de merk-

naam ‘Frigidaire’ en de huishoud-

koelkast was geboren. Vandaar 

komt de benaming ‘frigo’.  

 

 

Van uw koelkast verwacht u na-

tuurlijk dat hij uw voedsel correct 

bewaart. Daarvoor is het belang-

rijk de temperatuur correct af te 

regelen en in het oog te houden. 

Dat kan alleen met een thermo-

meter. Plaats een goed leesbare 

thermometer en controleer de 

temperatuur regelmatig. Een an-

dere methode is de thermometer 

in een glas water in de koelkast te 

plaatsen. Op die manier meet u de 

temperatuur van het water en niet 

de meer variërende temperatuur 

 

 

van de lucht. O ja, in de zomer 

hebt u het warm en uw koelkast 

ook. Hou dan de temperatuur ex-

tra in het oog. 

 

Welke temperatuur moet in de 

koelkast? 

 

De temperatuur is niet overal in de 

koelkast gelijk. Verplaats uw ther-

mometer eens in de koelkast, hij 

zal u de koudere en minder koude 

zones aanduiden. Meestal is de 

koudste zone onderaan, juist bo-

ven het groentevak, want warme 

lucht stijgt. De temperatuur in uw 

koelkast moet tussen 0 en 7 gra-

den zijn, met 4 à 5 graden als ge-

middelde. Het schema hierbij kan 

u helpen uw voedingswaren op de 

juiste plaats in de frigo te zetten. 

 

 

-18° Diepvriesproducten (in het 

vriesvak) 

+5°  Eieren 

+4°   Melkproducten, boter, kaas, 

gevogelte 

+3°   Bereide gerechten, verse 

patisserie, charcuterie 

+2°   Gehakt vlees 

0 à +2°  Vis, weekdieren en 

schaaldieren 

+7 à 8°  Fruit en groenten (in de 

groentebak)  
 

 

Waarom tussen 0 en 4°? 

 

De kou ‘verdooft’ de bacteriën die 

ons voedsel besmetten. Het is 

goed om weten dat bij kamertem-

peratuur het aantal bacteriën elke 

20 minuten verdubbelt. In die om-

standigheden is een “kolonie” van 

300.000 bacteriën na een uurtje al 

met 2.400.000! 

 

Een temperatuur lager dan 4° 

blokkeert de vermenigvuldiging 

van de meeste bacteriën. Daarom 

kan u voedingswaren dagen en 

zelfs weken in de diepvriezer be-

waren. Bij elke onderbreking van 

de koudeketen worden de bacteri-

ën terug wakker en gaan ze zich 

opnieuw ontwikkelen, zodat uw 

voedsel op de duur niet langer 

geschikt is voor consumptie. 

 



 

 

Hoe pakt u dit aan? 

 

 Als u terugkomt van uw bood-

schappen stopt u uw voe-

dingswaren in de koelkast, een 

uitstekende gewoonte. Maar 

weet u hoe u de voedingswa-

ren best in de koelkast ordent? 

Eerst en vooral moet de lucht 

vrij kunnen rondstromen, an-

ders verkrijgt u nooit een con-

stante temperatuur in de koel-

kast. Stop uw koelkast dus niet 

te vol. Vlees en vis plaatst u 

op de koudste plaatsen (2°), 

zuivelproducten waar het 4-5° 

is…. In functie van de ideale 

bewaartemperatuur va het pro-

duct, kiest u het meest ge-

schikte legplateau. 

Het gemakkelijkste sorteert u 

de aankopen op een werkblad 

in functie van de ruimte waar u 

ze gaat plaatsen. Zo moet de 

deur van de koelkast maar één 

keer open en blijft de koude 

binnenin. Sluit de deur goed 

en let op de dichtheid van de 

rubberafdichting. 

 

 Let ook op de vervaldata: pro-

ducten met de verste vervalda-

tum plaatst u achteraan. Zorg 

dat het etiket van voedingswa-

ren die vlug verbruikt moeten 

worden goed leesbaar is zodat 

u ze niet vergeet. 

 

 Laat bereide gerechten afkoe-

len voordat u ze in de koelkast 

plaatst. Zorg dat het binnen 

twee uur afkoelt, bijvoorbeeld 

door het te verdelen in kleine 

porties of de pan af te laten 

koelen in een bak met ijskoud 

water. In een bereid product 

kunnen bepaalde bacteriën 

sneller groeien. Bewaar deze 

producten daarom afgedekt, in 

een doos met een deksel of 

met cellofaan eromheen.  

 

 Plaats nooit rauwe producten 

boven bereide producten. Ver-

mijd zo overdracht van ziekte-

verwekkende bacteriën van 

rauwe op bereide producten 

door in de koelkast bv. vers 

vlees in een doosje te bewa-

ren, zodat de 'drip' (vocht) niet 

op andere producten kan te-

rechtkomen. 

 

 Bewaar bereide gerechten niet 

langer dan 2 dagen in de koel-

kast (of 3 maanden in de diep-

vries) 

 

 Reinig regelmatig uw koelkast 

met (warm) water en zeep, 

want ijsaanslag is nadelig voor 

de koeling en neemt boven-

dien plaats in. Een keer per 

maand is een goed ritme. 

 
Bron: www.favv.be 

 

 

GMD+ 

Alle personen tussen 45 en 75 

jaar hebben recht op een preven-

tiedossier. Hierbij wordt een pre-

ventieplan op maat opgesteld, re-

kening houdend met je leeftijd, 

medische voorgeschiedenis, fami-

liale gezondheidsproblemen …. 

Alle patiënten die dit jaar 45 en 50 

jaar worden, werden persoonlijk 

aangeschreven. Bij deze nog-

maals een oproep om hiervoor 

een afspraak te maken in de ko-

mende zomermaanden. 

 

Uitstrijkje 

In de maand mei zette de Vlaam-

se overheid de screening van 

baarmoederhalskanker in de kij-

ker. Dat ging gepaard met radio- 

en televisiespotjes. Vrouwen tus-

sen 25 en 65 jaar die de voorbije 3 

jaar geen uitstrijkje lieten afna-

men, zullen in de maand van hun 

verjaardag een uitnodigingsbrief 

ontvangen om dit alsnog te doen. 

Een uitstrijkje is een eenvoudige 

manier om afwijkingen die moge-

lijks leiden tot baarmoederhals-

kanker vroegtijdig en doeltreffend 

op te sporen. 

 

En toch zijn er in België jaarlijks 

600 gevallen van baarmoeder-

halskanker met 200 sterfgevallen 

als gevolg. Jammer, want baar-

moederhalskanker is goed te be-

handelen bij vroeg detectie. Het 

preventief uitstrijkje heeft dus ze-

ker zijn nut. 

 

Onze zorgverstrekkers hebben 

helaas geen duidelijk zicht op wel-

ke patiënten al dan niet geregeld 

een uitstrijkje laten doen. Gebeurt 

dit onderzoek via onze huisarts, 

dan hebben we uiteraard de gege-

vens en wordt er een volgend uit-

strijkje gepland door de arts. Het 

schoentje wringt wanneer het uit-

strijkje via de gynaecoloog ge-

beurt. De huisarts krijgt niet altijd 

de gegevens door en als je als 

patiënt de datum van onderzoek 

niet meedeelt, staan er geen ge-

gevens hieromtrent in uw medisch 

dossier. 

 

 

Gebeurt een uitstrijkje bij jou wel 

degelijk, maar via de gynae-

coloog? Breng ons hiervan op de 

hoogte bij je volgend bezoek aan 

de huisarts. Graag noteren we dit 

in uw medisch dossier en kunnen 

we dit mee opvolgen. 



 

 

Activiteiten in het najaar: 

 
Rugschool 
Dinsdag 8-15-22-29 september telkens om 19u30, in het Sint-Jorisheem 
(duur 1u30min) 

Draag gemakkelijke kledij en breng een matje mee. Het is belangrijk dat je 

voor de 4 sessies aanwezig kan zijn. 

Deelname is gratis. 
 

Etiketten lezen: 
Hoe lees ik de kleine letters op een verpakking? Wat betekent deze infor-
matie voor mijn gezondheid? Hoe koop ik gezonde voeding aan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Datum en plaats nog te bepalen. Hou de aankondiging in de gaten in ons 
volgend krantje en in de wachtzaal. 
 

Gezondheidswandelingen  

gaan nog steeds door in onze wijk Sint-Joris. Tweemaal per week, op 

maandag en donderdag, vertrekt een groepje wandelaars stipt om 9u30 

van de startpunt aan het Sint-Jorisheem. 

Zowel het half uurtje wandelen, als de babbel, is een goeie manier om de 

dag te starten. Je hoeft je hiervoor niet in te schrijven. Wie komt, wandelt 

mee.  

Zijn de georganiseerde wandeltochten te lang en te zwaar voor jou, dan 

zijn de gezondheidswandelingen een aanrader. Probeer het uit!! 

 

 

Nieuwe arts  

Vanaf 1 juli vervoegt dokter Joris 

Janssen het doktersteam. Joris 

komt uit Hasselt en kiest bewust 

om te werken in een multi-

disciplinaire 

praktijk waar on-

derling overleg 

tussen zorgverle-

ners een plaats 

heeft en waar 

preventie een 

belangrijk uit-

gangspunt is. 

Welkom, Joris! 

 

Voetverzorging: 

Vanaf 1 juli wijzigt ons beleid rond 

de tegemoetkoming voor voetver-

zorging. We behouden een finan-

ciële tegemoetkoming van 2,5 eu-

ro voor alle diabetespatiënten, 

omdat zij volgens de medische 

richtlijnen regelmatig verplicht hun 

voeten moeten laten controleren. 

Daartoe krijgt elke gekende diabe-

tespatiënt een brief met een 

woordje uitleg, af te 

geven aan de voet-

verzorgster van je 

keuze. Uiteraard kan 

je ook nog steeds 

terecht bij voetver-

zorgster Els Van-

straelen. Els zal van-

af 1 juli enkel nog werken via huis-

bezoeken en zal geen consult 

meer doen in ons centrum. 

 

De tegemoetkoming voor voetver-

zorging bij 65-plussers die geen 

diabetespatiënt zijn wordt stopge-

zet. 

 

Delen van medische gegevens 

De communicatie tussen huisart-

sen en specialisten gebeurt via 

verslagbrieven. Hierdoor is de me-

dische informatie niet onmiddellijk 

beschikbaar.  

Dank zij het nationale ‘eHealth-

project’ kan medische informatie, 

opnames en onderzoeken online 

gedeeld worden tussen de zorg-

verleners waarvoor je als patiënt 

toestemming gaf.  

Het geven van jouw toestemming 

voor het delen van informatie, ge-

beurt via jouw identiteitskaart. De 

identiteitskaart wordt in de lezer 

gestoken en daarmee bevestig je 

dat deze arts jouw gegevens mag 



 

 

inkijken en aanvullen.  

Het delen van informatie tussen 

zorgverstrekkers kan belangrijk 

zijn voor jouw gezondheid. Bij een 

geplande ziekenhuisopname kan 

het handig zijn dat de huisarts na-

dien rechtstreeks het verslag van 

de specialist kan raadplegen en 

dan kijken welke nazorg nodig is, 

welke medicatie of aanpassing 

ervan …. Of stel dat je via spoed 

opgenomen wordt, via e-Health 

beschikt de spoedarts onmiddellijk 

over de nodige achtergrondinfor-

matie zoals medicatie, allergie-

ën… Zo wordt tijd gewonnen en 

eventueel extra onderzoeken ver-

meden, wat minder belastend is 

voor jou en kostenbesparend voor 

jou en de maatschappij. 

 

Voorschrift nodig? Maak een 

afspraak met de dokter. 

Uw arts zal u voldoende medische 

voorschriften voor uw medicatie 

meegeven tot uw volgende con-

sult. We volgen daarbij de medi-

sche richtlijnen voor kwalitatieve 

zorg van de huisartsenvereniging. 

Voor veel medicatie is het immers 

nodig dat u regelmatig op controle 

komt bij uw arts. U hoeft en kan 

dus niet meer telefonisch voor-

schriften aanvragen. Maak hier-

voor tijdig een afspraak! 

 

Heb je geen andere vragen om-

trent je gezondheid? Dan is dit het 

ideale moment om uw preventie-

dossier in orde te maken, om na  

te gaan welke preventieve onder-

zoeken of vaccinaties er aan de 

orde zijn.  

 

Telefonisch contact met de 

huisarts 

Onze artsen zijn 

elke werkdag van 

14u30 tot 15u00 

en van 17u00 tot 

17u20 telefonisch 

voor u beschik-

baar zijn. Op deze momenten kan 

u bellen om te vragen naar labo-

uitslagen, medische vragen, enzo-

voort. Dit betekent ook dat we u 

via het onthaal op andere tijdstip-

pen niet meer zullen doorverbin-

den met de arts. Op die manier 

garanderen we dat u tijdens uw 

consult bij de huisarts niet ge-

stoord wordt door telefonische 

oproepen voor de arts (tenzij in 

geval van uitzonderlijke situaties). 

Wil je deze mogelijkheid tot gege-

vensdelen instellen tussen de huis-

arts en specialist(en)? Breng dan 

zeker jouw identiteitskaart mee bij 

het volgend bezoek aan het Buurt-

gezondheidscentrum en vraag dit in 

orde te brengen bij het onthaal of 

surf naar www.patiëntconsent.be 

om dit te registeren. 

 

 

BGC gaat digitaal 

 
Graag houden we je op de hoogte van wat er op til staat in het buurtge-
zondheidscentrum en dat willen we in de toekomst digitaal doen. Wil je 
graag via email op de hoogte worden gehouden van geplande activiteiten 
of andere zaken die betrekking hebben op de werking van het centrum, 
stuur ons dan een mailtje naar info@derestel.be en zo beschikken 
ook wij over jouw emailadres. 

 
Dit info@-adres wordt enkel voor administratieve zaken gebruikt, dus niet 
voor medische communicatie. 
 
Op onze website kan je nog steeds terecht voor uitgebreide informatie 
over ons centrum: visie&missie, geschiedenis, huisregels, forfaitaire ge-
neeskunde, consultatieschema, het gezondheidskrantje, enzovoort. 
 
Graag stellen we ook onze Facebookpagina voor. Hier zullen we af en 

toe berichtjes posten met aankondigingen van activiteiten, interessante 
links naar gezondheidsgerelateerde zaken, weetjes, etc.  
 
En verder zijn we aan het onderzoeken of we in de nabije toekomst afspra-
ken kunnen boeken via aan online-agenda. Wordt vervolgd! 
 

 
 
 
 

 

mailto:info@derestel.be


 

 

Een prettige zomer en denk eraan je voldoende te beschermen tegen de 

zomerse zon! De UV-stralen zijn immers schadelijk voor de huid. 

 

 



 

 

SPREEKUUR OCHTEND 
8u30-12u30 

NAMIDDAG/AVOND 
15u-19u 

Maandag Marc 
Sis 
Annelies (9-12u) 

Pieter 
Annelies 
Joris 

Dinsdag Joris 
Pieter (tot 11u) 

Annelies 
Marc 
Joris 

Woensdag Marc 
Joris (tot 11u) 
Pieter (tot 11u) 

Sis 
Pieter 

Donderdag Joris 
Pieter (tot 11u) 

Marc 
Joris 

Vrijdag Annelies (tot 12u) 
Sis (tot 12u) 
Pieter (tot 11u) 

Pieter  
Marc  
Joris (tot 18u) 

Weekend Wachtdienst 
Via 011/31 54 00 

Wachtdienst 
Via 011/31 54 00 

Zomervakantie van de dokters: 
Marc: 22 juni - 3 juli 
Sis: september 
Annelies: 10 tot 28 augustus 
Pieter: hele maand september 

 

 


