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VOORWOORD

Waar zijn we bang voor?
Angst bestaat in vele vormen en maten. Er is sociale angst en angst om alleen 
te zijn, in relaties is er bindingsangst en verlatingsangst, er is angst voor het 
gekende en voor het ongekende…

Angst maakt deel uit van een overlevingsmechanisme. Het helpt ons om gevaren
in te schatten en werkt dus als een signaal. Wanneer je je bang voelt, is er 
mogelijks een gevaar. Dit kan je voelen als je in het verkeer nipt aan een ongeluk 
ontsnapt. Als een loslopende hond al blaff end en grommend op je afk omt. Als je
wandelt op een smal pad naast een steile afgrond. In al deze scenario’s is er 
sprake van een reëel gevaar en helpt angst je om dit op te merken.

Angst kan dus gezond zijn, als deze je helpt om jezelf en je omgeving veilig te 
houden. Wanneer angst echter altijd té veel wordt, lukt het je niet meer om 
het verschil te zien wanneer dit terecht of overbodig is... Het is een basisemotie,
maar de inschatting of ze terecht is of niet moet je ‘rationeel’ maken. Bij som-
mige mensen gebeurt deze inschatting onvoldoende en klopt de intensiteit 
en de duur ervan niet. Men gaat zich opsluiten of weglopen van de oorzaak. 
Hierdoor bevestig je je gevoel dat het gevaarlijk is en maak je de angst enkel 
nog sterker...

De uitdaging is dus om een evenwicht te vinden. 
Het kan het helpen om de angst te zien voor wat hij is. 
Het is de wens om veilig te zijn. Wie dit voelt, krijgt 
de kans om in zijn/haar kracht te komen en dapper 
te zijn. Luister naar je angst, maar verlies jezelf 

er niet in. Praat erover. Ga op zoek 
naar het evenwicht.

Margot Van Hauthem 
(psychiatrisch) verpleegkundige

– Via het onthaal (of telefonisch) worden geen voorschriften gegeven, tenzij dit zo afgesproken is 
met jouw huisarts.

– NIEUW Vanaf november 2021 kan je zelf een afspraak maken bij jouw hulpverlener via 
onze website. Via deze QR-code (ook te vinden aan het onthaal of in de wachtzaal) kan je 
een persoonlijk account aanvragen. Onze onthaalmedewerkers verwerken je aanvraag en 
bevestigen de activatie van jouw account via mail.

BERICHT AAN DE PATIËNT

Wat is het verschil tussen een gewone raadpleging en een vrije raadpleging?

GEWONE RAADPLEGING
Heb je een niet-dringende vraag? 
Dan is een gewone raadpleging de 
beste optie. Je vaste arts heeft wat 
meer tijd en kan samen met jou tot 
een oplossing komen.

VRIJE RAADPLEGING 
Heb je een dringende vraag waarvoor je vandaag nog 
een arts wil zien? Dan maakt het onthaal een afspraak 
op de vrije raadpleging. Je krijgt een richtuur mee, maar 
de kans is groot dat je even zult moeten wachten. 
Tijdens deze kortere consultatie word je gezien door de 
arts die op dat moment beschikbaar is.

Heb je 
opmerkingen? 

Suggesties? 

Zou je graag zelf eens 

een artikel schrijven?

Laat het ons weten via 

stefanie.deygers@

wgcdekaai.be

CONTACTKRANT

Wij kgezondheidscentrum De Kaai

jaargang 2021 nummer 2

REDACTIE

Jeff rey Dainotti, Stefanie Deygers, 
Lara Hardeman, Lut Joris, 
Annemie Schoorlemmer 

en Elien Van Alboom

OPMAAK

www.jacques.gent

DRUK

Mirto Print

Dit is een krant die gratis
naar de patiënten van

Wijkgezondheidscentrum 
De Kaai wordt verzonden.
Gelieve adreswijzigingen

steeds te melden aan het onthaal
of via info@wgcdekaai.be

KRANT
DIGITAAL LEZEN?

Wil je de KAAIKRANT 
niet meer op papier, maar 
wel digitaal ontvangen? 
Stuur een mail naar 
info@wgcdekaai.be
met jouw naam en email-
adres. Dan zorgen we 
ervoor dat je de krant 2x 
per jaar in je mailbox 
ontvangt. 
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Nieuwe gezichten? Zorgverstrekkers op avontuur? 
Hier de allerlaatste info:

ARTSEN

Dr. Lien Decorte is onze nieuwe huisarts in 
opleiding. Zij vervangt Dr. Friedel Crombez die 

in juli mama werd van een fl inke dochter.

Voor de winter voorzien we ook versterking 
van het artsenteam. We verwelkomen 
Dr. Carmen Binst terug in december.

ONTHAAL

Johanna Vandamme is het nieuwe gezicht 
aan het onthaal. Zij vervangt onze 
collega Narine tot eind december.

KINE

En misschien misten jullie Aurélie Candaele al in 
het kineteam? Zij is 6 maanden op avontuur in 
Malawi voor Artsen Zonder Grenzen. Gelukkig 
vonden we in Lindsey Drieghe een waardige 

vervanging. Zij versterkt het team tot eind februari.

Welkom aan alle nieuwe collega’s!

LAAT GRIEP DEZE WINTER
WÉL IN DE KOU STAAN!
Wist je dat je door een griepvaccinatie – net als bij  
het coronavaccin – minder ziek wordt en de kans op 
complicaties zoals een longontsteking veel kleiner is?
Behoor je tot een risicogroep? Dan mag je een 
uitnodigingsbrief voor het griepvaccin van ons 
verwachten. 
Hiervoor heb je geen extra voorschrift meer nodig, 
dit kan je gewoon ophalen in je apotheek. De griep
vaccins kosten ongeveer 4 euro per vaccin (2,5 euro 
voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft).
Maak daarna een afspraak bij  het onthaal voor 
het plaatsen van je vaccin!

TIPS VAN FERNAND
Ons vorige krantje ging over het thema ‘eenzaamheid’. We 
kregen een leuke reactie van een patiënt die in volle corona
tij d op pensioen ging. Hij  deelde ook andere tips die nuttig zij n 
voor iedereen die zich eenzaam voelt:

Schaf je een jaar voor je pensioen een notaboekje aan 
en noteer daarin alles wat je ziet of hoort van een ander 
wat je zoal kan doen tij dens je pensioen: “Als ik met pensioen 
ben, zou ik graag dit of dat doen, ... “

ANDERE TIPS:
– Het volgen van Webinars, opleidingen en cursussen over 

thema’s die je boeien ... of eens iets totaal anders;
– Telefoontje met familie, vrienden, excollega’s, vroegere 

(vergeten) kennissen;
– Muziek: het beluisteren, maar bvb ook een onlinecursus 

volgen om zelf een instrument te bespelen;
– Babbelwandelingen;
– Bel of chat met TeleOnthaal (ik ben er nog jaren vrij williger 

geweest en de dankbaarheid van de bellers is heel groot en 
het is gegarandeerd volledig anoniem);

– Een babbel in de tuin (over de haag) met je buren;
– Beweeg met dat lij f: wandel, loop, spring, zing, fiets, dans, ...;
– Te voet naar de winkel ipv met de auto of fiets en zeg eens 

goeiedag aan wie je tegenkomt, je krij gt (bij na) altij d een 
goeiedag terug;

– Verandering van het innerlij ke tempo (genieten!);
– Inzet voor anderen;
– Kom er voor uit, dat je je soms eenzaam voelt, je niet verstop

pen;
– Schrij ven, lezen;
– ....”

Dankjewel Fernand Van Hoye!

HEB JE DIABETES?
Wij kgezondheidscentrum De Kaai heeft 
twee diabetesverpleegkundigen: Kristof en Anaïs.
Heb je een vraag over jouw diabetes?
Maak dan een afspraak bij  de diabetesverpleegkundige. 
Hierna kan je bij  jouw arts terecht voor verdere vragen 
en voorschriften.
Wat doen de diabetesverpleegkundigen?
– Bloedafname
– Bloeddruk en gewicht
– Je krij gt uitleg over je diabetes en thema’s zoals: voeding, 

beweging, roken, mondzorg en andere thema’s
Standaard worden diabetespatiënten elke drie maand 
gezien. In samenspraak met je arts of verpleegkundige kan 
dit meer of minder zij n. 
Heb je vragen of wil je een afspraak? 
Contacteer het onthaal van WGC De Kaai!

Lindsey

Johanna

Lien

Carmen

PERSONEEL
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Hoe ervaren jullie angsten in jullie leven? 

Filiz: Wanneer iemand bijvoorbeeld onverwacht bij 
me aanbelt of telefoneert. Bij de opvoeding van mijn 
kinderen ervaar ik ook heel wat angsten: dat ze iets 
meemaken of ziek worden, angst voor hun toekomst. 
Ik besef zeer goed dat kinderen moeten vallen, zich 
kwetsen,... maar toch krijg ik dat niet kwijt.
Denise: Ik leef al jaren met angsten, ik ben er ook al 
voor opgenomen geweest. Een paniekaanval begint 
bij mij voornamelijk door een bepaalde geur, kleur, 
door iets te horen of te voelen. Ik besef dat ze te 
maken hebben met verschillende gebeurtenissen in 
mijn leven, waarin het thema verlies en loslaten cen-
traal stond. Mijn angsten hebben er ook voor ge-
zorgd dat ik mijn job heb moeten opgeven. 
De laatste jaren heb ik een enorme angst om buiten 
te komen, ik heb dan het gevoel dat er iets heel erg 
zal gebeuren. Soms ging ik onbewust van alles uit-
vinden om toch maar mijn huis niet te verlaten. 
Wanneer ik nu buiten kom, moet dit heel goed ge-
pland zijn, ik neem bijvoorbeeld medicatie op voor-
hand. Ik was zo blij dat het corona was, van mij mocht 
dat 10 jaar duren, want ik voelde me veilig thuis met 
mijn kinderen. 

Kan je beschrijven wat je dan voelt? 

Filiz: Mijn hart klopt heel erg snel, ik begin te hyper-
ventileren, ik krijg zweethanden. Slechte ervaringen 
uit het verleden komen dan terug naar boven. Zo 

denk ik ook aan deurwaarders die aan de deur staan 
of inbrekers, bij mij is vroeger driemaal ingebroken. 
Ik ben vorig jaar 4 keer opgebeld om een overlijden 
te melden uit de familie. Daardoor gaat dat angst-
gevoel ook niet vlug weg. Na een halfuur ben ik wel 
wat gekalmeerd, maar het blijft jammer genoeg nog 
in mijn hoofd en lichaam zitten. Ik heb een aantal 
dagen nodig om dat gevoel kwijt te spelen. Dit ver-
anderen lukt niet altijd, het heeft tijd nodig.
Denise: Verandering in ademhaling is het eerste wat 
ik opmerk, daarna tintelingen in mijn neus en mond. 
Ik word bleek, op dat ogenblik kan ik niets meer doen, 
heel vaak val ik dan flauw. 

Is er iets dat jullie helpt, wanneer jullie 
overspoeld worden door angsten? 

Filiz: Een eerste oplossing voor mij is even een lucht-
je scheppen of een venster openzetten. Ik moet dan 
ook echt op een koude vloer zitten. Wat me ook 
helpt is mijn hoofd onder koud water houden en 
dan langzaam, in- en uitademen, dat heb ik mezelf 
geleerd. 
Denise: Mijn omgeving of bezigheid veranderen 
kan me helpen om me af te leiden. Ik heb nu vaste 
momenten in de week dat ik wel naar buiten moét 
om naar de kinesist of dokter te gaan, dat helpt 
wel. Ik hoop beetje bij beetje terug een normaler 
leven te kunnen leiden.

Patiënten Filiz  
& Denise  
aan het woord 
Wat als dagdagelijkse situaties ons zo veel angst bezorgen dat ze ons leven  
gaan beheersen? Filiz en Denise getuigen. 

Filiz is een jonge alleenstaande mama van 3 zonen. Tijdens haar opleiding verpleegkunde voelt 
Filiz zich voor het eerst overvallen door haar angsten. Het maakt dat ze haar studies stopzet.

Denise is 42 en mama van 3 dochters. Ze combineerde haar job in het woonzorgcentrum met een 
job als zelfstandig schoonheidsspecialist. Denise was heel sociaal en ondernemend, tot angst haar 
leven ging bepalen.
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Op een bepaald moment hebben jullie  
ook beslist om hulp te zoeken, hoe is dat 
verlopen? 

Filiz: Ja, tijdens mijn opleiding verpleegkunde ging 
het over ‘omgaan met emoties’. De leerkrachten heb-
ben toen gezien dat het niet goed ging met mij, ik 
voelde ook dat er iets mis was. Ik heb die opleiding 
moeten stoppen. Via mijn leerkrachten ben ik dan bij 
psychologen en een psychiater terecht gekomen. Ik 
vind het heel moeilijk om mensen in vertrouwen te 
nemen. Gelukkig heb ik een goede band met mijn 
huisarts, ze luistert naar mij en ik krijg ook tips. 
Denise: Ik heb nu wel een goeie Turkse psycholoog 
gevonden. Als ik haar een berichtje stuur, dan belt ze 
me onmiddellijk op. Ze is heel direct, dat doet me 
goed. Met mijn gezin kan ik er niet over praten.

Hoe gaat jullie omgeving om met jullie 
angsten? 

Filiz: Ik heb al die jaren alles voor mezelf gehouden. 
Nu wil ik dat kwijt. Ook met mijn ex-man kon ik er niet 
over praten. En als mijn kinderen mij zien panikeren, 
panikeren zij ook. Ik ga eerlijk zijn, ik verberg het 
ook wel voor hen. Want als zij een zieke mama zien, 
een mama die continu medicatie neemt, een mama 
die in de zetel blijft slapen, gaan zij ook niet gelukkig 
zijn thuis. Dus dat wil ik hen absoluut niet aandoen. 
Denise: Mijn dochter heeft me al een paar keer wak-
ker geschud: “Mama, op deze manier gaan mensen 
uit je leven verdwijnen”. Mijn kinderen zijn een moti-
vatie om mijn probleem aan te pakken.

Welk advies zouden jullie geven aan andere 
mensen die met angsten worstelen? 

Filiz: Ze moeten niet zoals mij de fout maken om té 
lang te wachten om hulp te zoeken. Als ze voelen dat 
er iets mis is, als ze bij iets klein heel veel angst erva-
ren, moeten ze hulp zoeken en zich er zeker en vast 
niet over schamen!
Denise: Toen ik opgenomen was, leerde ik wat hyper-
ventileren is en wat je kunt doen. Wanneer je bij-
voorbeeld niet zwanger wil worden heb je heel wat 
materiaal, affiches folders die tonen wat je kan doen, 
de pil nemen en dergelijke... Maar voor angsten be-
staat dit niet, vind ik. Het is belangrijk dat mensen 
leren dat praten helpt en je bijvoorbeeld hiervoor bij 
een psycholoog terecht kunt. Het taboe moet door-
broken worden! 

NOOT 
Filiz en Denise zijn niet hun echte naam, omwille van privacyredenen. 

ER ZIJN  
VERSCHILLENDE SOORTEN ANGST...

Staan je angsten niet meer in verhouding tot waar je 
bang voor bent en verstoort het je dagelijks leven? 
Dan spreken we van een angststoornis. 

Een angstaanval gaat vaak samen met verschillende 
lichamelijke klachten zoals: nervositeit, rusteloosheid, 
benauwd gevoel op de borst, gevoel van verstikking, 
hartkloppingen, zweten, koude rillingen, misselijk
heid of buikklachten, duizeligheid, beven, het gevoel 
dat je zult flauwvallen, tintelingen of doofheid in han
den en/of voeten, hoofdpijn, spierspanning in nek en 
onderrug, angst dat je gek wordt of zelfs doodgaat… 

De oorzaken van angststoornissen kunnen verschil
lend zijn, enerzijds bestaat er een ‘erfelijke’ gevoelig
heid voor angsten, anderzijds spelen ervaringen uit het 
verleden mee. Aangeleerde reacties (zoals in de op
voeding) bepalen voor een deel hoe je met je angst
gevoelens omgaat. 

Angststoornissen kunnen verschillende vormen aan
nemen. 
Een paniekstoornis houdt in dat je geregeld paniek
aanvallen krijgt zonder dat daar een duidelijke reden 
voor is.
Van fobieën spreken we als je angst voor iets heel 
specifiek ontwikkelt. Hoogtevrees, angst voor kleine 
ruimtes (claustrofobie), voor drukke plekken met veel 
mensen (agorafobie) of vliegangst zijn daar enkele 
voorbeelden van. Een aantal fobieën kunnen een 
enorme impact hebben op je dagelijks leven. 
Van een gegeneraliseerde angststoornis of pieker
stoornis spreken we als iemand voortdurend piekert, 
overbezorgd is en vreest dat zaken fout gaan lopen. 

Wat kun je zelf doen? 
Hoe moeilijk het ook is, probeer de situaties waarbij 
je angst voelt niet uit de weg te gaan. Vermijding 
zorgt voor telkens méér angst. 

Bron:  https://www.tegek.be 
https://www.gezondheidenwetenschap.be
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Omgaan  
met angst

WAT ALS MIJN ZOON OF DOCHTER VAAK BANG IS?

We vroegen het aan Jade Schouteden, eerstelijnspsycholoog voor kinderen  
en jongeren

Ook onze kinderen zijn wel eens bang. Bang om voor de eerste keer naar school te gaan, 
bang om te gaan slapen omdat er een monster onder het bed zit of er misschien een 
dief zou komen, bang voor het eten van een gerecht dat ze nog niet kennen, enzovoort.

Ik weet nog goed dat ik als kind achter het douchegordijn keek: er zou zomaar eens een 
monster achter kunnen schuilen...! Deze angsten zijn vaak onschuldig en van voorbij
gaande aard. Je kan stellen dat deze angsten gewoon horen bij het opgroeien van kin
deren. Wanneer de angst echter heel groot is en het kinderen verhindert om te spelen, 
naar school te gaan, te slapen, te eten,.. dan is er misschien iets meer aan de hand en 
kan hulp van een psychologe goed zijn.

In wijkgezondheidscentrum De Kaai spreek ik op donderdagnamiddag en avond met 
kinderen en ouders die zich zorgen maken. Leerkrachten of artsen verwijzen kinderen 
en ouders door wanneer ze merken dat er té veel ‘bang zijn’ is. Je zou kunnen zeggen 
dat het angstmonster zeer aanwezig is en dat het gezinsleven daardoor niet meer vlot 
verloopt. In een kort traject van ongeveer 5 tot 8 gesprekken, proberen we duidelijk 
te krijgen waarom er angst is. We zoeken samen naar verschillende tips en tricks om 
het angstmonster te verslaan. Op deze manier kan de rust en het veilig gevoel thuis of 
op school terugkeren.

Welke tips heb je om te leren omgaan met angsten,  
wat kan helpend zijn?

Praat met mensen rondom jou over waar je bang voor bent, je hoeft je niet  
te schamen, iedereen voelt wel eens angst. Het benoemen en soms ook het 
opschrijven kan helpen. De angst 'vastpakken' en proberen begrijpen.

Wanneer is het belangrijk de hulp van je huisarts in te schakelen?

Wanneer jij je zorgen maakt of wanneer het je dagelijks functioneren belemmert, 
ook wanneer andere mensen bezorgd zijn over jou. 

Wat kan een huisarts betekenen voor mensen met angsten?

Wij kunnen samen zoeken naar de oorzaak van het angstgevoel en de weg tonen naar 
de juiste hulpverlening: medicatie, doorverwijzing naar een psycholoog of psychiater, 
een paar gesprekken met de huisarts of een psychiatrisch verpleegkundige, …

Wat kan een psycholoog en een psychiater betekenen bij mensen 
die angsten ervaren?

Zij kunnen gepersonaliseerde en aangepaste begeleiding geven, in de vorm van 
psychotherapie. Ze gaan op deze manier nog verder en dieper zoeken naar de oorzaak 
en hoe je kan omgaan met jouw angsten, in het hier en nu. 

De eerstelijnspsycholoog (ELP) 
gaat voor een korte periode aan  
de slag met milde psychische 
moeilijkheden bij kinderen  
en jongeren tem 12 jaar. 

Vragen? Wil je aanmelden? 
Contacteer je zorgverstrekker!

Vraag hetVraag het
aan

DOKTER SOFIE !
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         MAAK KENNIS MET... DE NIEUWE INTERCULTURELE BEMIDDELAARS!

Ik ben Elife, de nieuwe interculturele bemiddelaar Turks.
Samen met mij n collega’s Zarlashi en Andrey ben ik begin september 2021 als ICB 
(afkorting: intercultureel bemiddelaar) gestart in het kader van een pilootproject. 
Mij n vaste plaats is in het wij kgezondheidscentrum Rabot maar elke maandag
namiddag werk ik in De Kaai. Ik ben 14 jaar als ICB in dienst geweest in het 
AZ SintLucas. Daarnaast ben ik sociale tolk en vertaler. Ik ben gehuwd en heb 
3 dochters en 2 poezen. Ik kij k alvast uit naar onze samen werking en hoop een 
meerwaarde te kunnen betekenen zowel voor de zorgverstrekkers als voor de 
patiënten. Tot binnenkort!  

Ik ben Zarlashi, 
intercultureel bemiddelaar 
Pasjto/Dari. 
Mij n vaste werkplaats is in het 
wij kgezondheidscentrum Rabot, 
maar ik doe ook veel videogesprek
ken voor andere WGC’s en zieken
huizen. Ik ben afkomstig uit 
Afghanistan ik woon hier al 10 jaar. 
Ik woon samen met mij n klein gezin 
in Gent. Mij n hobby’s: gaan wande
len en naaien. Ik ben een zeer 
sociaal en creatief persoon!

Ik ben Andrey, intercultureel bemiddelaar Bulgaars. 
Ik ben geboren in Sofia (Bulgarij e) en heb daar 23 jaar gewoond. Ik ben 
20 jaar geleden verliefd geworden op Gent en heb dus besloten om hier 
verder mij n leven op te bouwen. Nu woon ik samen met mij n vrouw en 
2 kinderen: AnnMarie is 14 jaar en Alexander 7 jaar oud. Mij n passie lag 
al altij d in de medische sector. Mij n moeder was verpleegkundige en mij n 
oma fysiotherapeut. Mij n vrouw werkt in de medische sector (reeds 16 jaar 
als tandtechnieker) en het is de droom van mij n dochter om later tandarts 
te worden. Ik ben heel blij  dat ik deel kan uitmaken van De Kaai en ook van 
de andere wij kgezondheidscentra in Gent.

Het mooi geïllustreerde boek ‘My Friend Fear’ kan 
een steun en troost zij n wanneer je je angstig voelt. 
Meera Lee Patel deelt in haar boek eigen ervaringen, 

tekeningen en quotes die je laten 
nadenken. Kan angst je beste vriend 
worden?

Irvin Yalom is een gekende psychiater. 
Hij  schreef veel boeken over zij n 
ervaringen met patiënten maar ook 
over angst voor ziekte en dood. 
In zij n boek: ‘Tegen de zon inkij ken’
beschrij ft hij  deze doodsangst en 
hoe je er mee kan omgaan.

Het tvprogramma ‘Durf te vragen’ (gepresenteerd 
door Siska Schoeters) maakte ook een aflevering 
omtrent psychische kwetsbaarheid. Dit kan je gratis 
bekij ken op vrt.nu!

Heb je soms last van hyperventilatie door angst en stress? 
Het boek ‘Blij ven ademen’ van Katrien Geeraerts kan je 
hierover meer inzichten geven. Maar ook onze kinesi
therapeuten kunnen hierin begeleiden. Vraag meer info 
bij  jouw arts!

Ben je geïnteresseerd om filosofisch bij  te leren over dit 
thema? Dan kan het boek: ‘AngstWij sheid om stormen te 
doorstaan’ van Thich Nath Hanh misschien iets voor jou zij n.

KUNST: EERSTE HULP BIJ ANGSTEN!

Elife
Zarlashi

Andrey

  Wie  is wie?
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

voormiddag
8:00 – 12:30

Dr. Cappaert
Dr. Courtens
Dr. De Brabandere
Dr. Decorte
Dr. Joye
Dr. Spiers
Dr. Van Alboom

Dr. Courtens
Dr. Joye
Dr. Maes
Dr. Spiers

Dr. Bogaert
Dr. Decorte
Dr. Van Alboom
Dr. Vanslambrouck

Dr. Courtens
Dr. Joye
Dr. Spiers

Dr. Cappaert
Dr. Courtens
Dr. De Brabandere
Dr. Joye
Dr. Maes
Dr. Spiers
Dr. Vanslambrouck

namiddag
13:00 – 18:00

Dr. Bogaert
Dr. Cappaert
Dr. De Brabandere
Dr. Decorte
Dr. Spiers
Dr. Vanholder
Dr. Vanslambrouck

Dr. Bogaert
Dr. De Brabandere
Dr. Spiers
Dr. Van Alboom

Dr. Cappaert
Dr. Courtens
Dr. De Brabandere
Dr. Decorte
Dr. Joye
Dr. Vanslambrouck

Dr. Bogaert
Dr. Cappaert
Dr. Decorte
Dr. Joye
Dr. Maes
Dr. Spiers
Dr. Van Alboom
Dr. Vanslambrouck

Dr. Bogaert
Dr. Cappaert
Dr. Decorte
Dr. Spiers
Dr. Vanslambrouck

avond
18:00 – 20:00

Dr. Decorte
Dr. Vanholder
Dr. Vanslambrouck

Dr. Spiers
Dr. Van Alboom

Dr. Courtens
Dr. De Brabandere
Dr. Joye

Dr. Cappaert
Dr. Maes
Dr. Vanslambrouck

Dr. Bogaert
Dr. Decorte
Dr. Vanslambrouck

Wat helpt jou als je je bang voelt?  
Bezorg ons jouw tip, verhaal op stefanie.deygers@wgcdekaai.be!

Door stil te staan bij onze angsten leren 
we deze beter kennen en kunnen we deze 
een naam geven. Dit kan door ze op te 
schrijven maar ook door je angsten uit  
te spreken kunnen ze plots een heel pak 
minder beangstigend worden; we staan er 
immers niet meer alleen voor. Tegenover iemand 
toe geven dat je bang bent kan heel angstaanjagend zijn.  
Het is echter niets om je voor te schamen maar net iets 
waar veel moed voor nodig is!

Ik denk dat we onze angsten nooit allemaal kunnen of 
moeten overwinnen en dit hoeft ook niet, ze maken deel  
uit van het leven. We kunnen ze wel leren zien als een 
signaal dat het tijd is om even stil te staan en voor onszelf 
te zorgen. En vooral; blijf er niet alleen mee zitten!

TIPS

Onze collega-verpleegkundige  
Marijke heeft ook nog deze tips  
om tot rust te komen:

 – rustige muziek opzetten

 – een lang bad nemen

 – een ontspannende activiteit  
doen zoals tekenen, puzzelen

 – wandelen in de natuur

 – maar ook een huishoudelijke taak  
zoals de strijk of de afwas kan  
rust brengen als we dit op  
een ongehaaste manier doen!

– GELIEVE TIJDIG TE VERWITTIGEN INDIEN JE AFSPRAAK NIET KAN DOORGAAN –

Consultatie-uren WGC De Kaai

In WGC De Kaai werken we 
met consultaties op afspraak.

Voor een afspraak,  
kan je terecht bij ons onthaal:  

09 216 86 50


