
\ Dr. Jessica Tilley maakt sinds april deel uit van 
ons vast artsenteam. Welkom terug, Jessica!
“Hallo! Sommige patiënten kennen mij waarschijn-
lijk nog van een tijdje geleden toen ik hier als ver-
vangend huisarts in het wijkgezondheidscentrum 
werkte. Het voorbije 1,5 jaar heb ik als huisarts in 
WGC De Kaai gewerkt en trok ik met Dokters van 
de Wereld naar Lesbos in Griekenland om te hel-
pen in een vluchtelingenkamp.
De aantrekkingskracht van deze bruisende Brugse 
Poort wijk en het warme wijkgezondheidscentrum 
bleef echter groot. Ik ben dan 
ook heel blij dat ik sinds april 
opnieuw hier aan de slag ben 
kunnen gaan, en deze keer als 
vaste arts! Ik kijk er alvast naar uit 
jullie (terug) te ontmoeten!” 

\ Verpleegkundige Simon Lietaer 
neemt vanaf juni 2019 een jaar 
tijdskrediet om zich te kunnen 
focussen op enkele andere in-
teresses zoals onder andere het 
klimaat. Simon wordt vervangen 
door An-Katrien Van Loocke.  
An-Katrien heeft de voorbije ja-
ren gewerkt als diabeteseducator 
in AZ Sint-Lucas en kijkt ernaar uit 
om hier bij ons terug alle aspec-
ten van verpleging op te nemen.

\ Kinesist Wouter Heyerick reist 
van midden april tot midden juli 
2019 rond in Zuid- en Noord-
Amerika. Hij wordt tijdens zijn af-
wezigheid vervangen door zowel 
Lore Callemin als door Laurens 
Van Severen. Lore deed reeds 
eerder een kiné-vervanging in 
WGC De Kaai.

nieuws
brief

\ Dr. Naomi Van den Eede is zwan-
ger van haar eerste kindje. Profi-
ciat! Vanaf 15 juli 2019 gaat Naomi 
er een aantal maand tussenuit om 
voor de baby te 
zorgen. 

\ Verpleegkundige Maaike Tael-
man is begin maart bevallen van 
haar eerste kindje. Proficiat! Maaike 
komt terug vanaf september 2019.
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NUTTIGE INFORMATIEuurrooster

\  Dr. Arne Dambre: 20 t.e.m. 31 mei 
\  Dr. An Bosque: 12 t.e.m. 30 aug
\  Dr. Bernd Haerynck: 

11 t.e.m. 14 juni & 29 juli t.e.m. 30 aug
\  Dr. Bie Pennewaert: 

4 t.e.m. 25 juni & 12 t.e.m. 16 aug
\  Dr. Dorien Vanden Bossche:

3 t.e.m. 5 juli, 22 t.e.m. 26 juli & 
14 t.e.m. 16 aug

\  Dr. Gert Van Ooteghem:
   19 juli t.e.m. 2 aug
\  Dr. Hanna Kevers: 

1 t.e.m. 5 juli & 5 t.e.m. 26 aug
\  Dr. Jessica Tilley: 24 juni t.e.m. 10 juli
\  Dr. Lies Rogghe: 

22 t.e.m. 26 juli, 1 aug t.e.m. 2 sept

\ WGC Brugse Poort maakt zich zorgen 
over de opwarming van het klimaat. Wij 
als gezondheidswerkers zijn bezorgd over 
de toekomst, de gezondheid van onze pla-
neet en de toenemende druk op gezond-
heidszorgsystemen wereldwijd. Daarom 
gingen er op 24 mei ’19 enkele perso-
neelsleden van het wijkgezondheidscen-
trum naar Brussel om deel te nemen aan 
de betoging voor het klimaat. De zorg voor 
de patiënten in het centrum werd die dag 
gegarandeerd.

Wij werken enkel op afspraak.
U kan bellen of langskomen, iedere werkdag van 8u tot 19u30. Dit uurrooster verandert 
regelmatig. Raadpleeg onze website: www.wgcbrugsepoort.be of vraag info aan de balie.
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Zorg voor het klimaat 
is ook onze zorg

\ De folder ‘Tandartsen in de buurt’ 
kreeg een make-over in 2019. In de fol-
der staan alle tandartsen uit de wijk 
Brugse Poort / Mariakerke / Drongen 
vermeld. Ook praktische info over een 
tandartsbezoek lees je in deze folder. Je 
kan de folder krijgen aan het onthaal of 
terugvinden op onze website bij Gezond-
heidsinfo > mondgezondheid.

Brochure 
‘Tandartsen in de buurt’

\  Dr. Mieke De Smet: 
27 t.e.m. 29 mei, 6 t.e.m. 12 juni 
& 23 juli t.e.m. 23 aug

\  Dr. Naomi Van den Eede: 
27 t.e.m. 31 mei, 17 t.e.m. 21 juni 
& vanaf 15 juli

\  Dr. Thierry Christians: 8 t.e.m. 26 juli
\  Dr. Veerle Piessens: 12 t.e.m. 30 aug
\  Dr. Veerle Van Renterghem: 

27 juni t.e.m. 31 juli
\  Dr. Winnie De Roover: 8 juli t.e.m. 7 aug

Verlof artsen van mei t.e.m. augustus 2019



Afspraak maken 
bij een arts in ons centrum

Via bovenstaand nummer kan u elke werkdag 
(ma-vr) tussen 8u en 19u30 een afspraak maken. 
Bent u te ziek om tot hier te komen, dan kan u een 
huisbezoek aanvragen. Doe dit liefst voor 10u ’s 
morgens. 
De consultaties in ons centrum zijn gratis, u dient 
niets te betalen en krijgt geen prestatiebriefje. 
Bloedafnames of andere stalen worden door een 
extern labo onderzocht, zij sturen nadien wel 
de factuur naar u op. Raadpleegt u tijdens onze 
openingsuren een andere huisarts, kinesist of ver-
pleegkundige dienst, zal u deze consultatie zelf 
moeten betalen en krijgt u geen terugbetaling van 
de mutualiteit of van ons centrum. 

Een huisarts nodig 
buiten onze openingsuren

Als u ’s nachts of in het weekend dringend een 
arts nodig hebt, dan kan u via bovenstaand num-
mer terecht bij de Huisartsenwachtpost Gent.
Let wel: u zal uw consultatie moeten betalen en 
een prestatiebriefje ontvangen. Breng dit briefje 
niet binnen bij uw ziekenfonds maar bezorg het 
aan ons centrum. Indien het aan de voorwaarden 
voldoet, wordt een deel van het bedrag door ons 
terugbetaald.  

Afspraak maken bij 
een andere hulpverlener 
in ons centrum
Een eerste afspraak bij de ver-
pleegkundigen, de verzorgende, 
de kinesitherapeuten, de maat-
schappelijk werkers, de diëtiste of 
de praktijkondersteuner geestelijke 
gezondheidszorg gebeurt via uw 
huisarts. Bespreek met uw arts of 
het nuttig is dat u een afspraak bij 
één van deze medewerkers krijgt. 
Indien u reeds bij hen geweest 
bent, kan u nadien zelf rechtstreeks 
een afspraak vragen via ons num-
mer 09 226 10 49 of via ons ont-
haal. 

Verpleegkundige 
zorgen nodig buiten 
onze openingsuren

Voor verpleegkundige zorgen in 
het weekend kan u op zaterdag en 
zondag tussen 8u-12u en tussen 
17u-19u bellen op bovenstaand 
gsm-nummer. U krijgt dan één van 
onze verpleegkundigen aan de lijn, 
die verder met u afspreekt. Tijdens 
de week is dit gsm-nummer niet 
bereikbaar. 

NUTTIGE INFORMATIE

Wenst u dit digitaal te krijgen? Laat het weten via gezondheidskrant@wgcbrugsepoort.be.
Tekst: Elsje De Pessemier / Ontwerp: Leen Pieraerts (www.missmoss.be)

         09 226 10 49 

         09 236 50 00 
         0479 91 47 69


