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Op bezoek gaan bij familie en genieten van de gezelligheid  
en van het samen zijn?  
Bellen naar die vriend of vriendin voor een goeie babbel of leuke afleiding…?  
Rust inplannen. Alleen, of met de nabijheid van wie je liefhebt.
Rust kan je ook zoeken in beweging. Dat loopje dat je altijd uitstelt omdat  
je er geen zin in hebt, maar halverwege én nadien wel helemaal van oplaadt  
met verse energie. Of dansen en lachen op je favoriete liedje (of dat van  
je dochter of zoon).
Hulp durven vragen. Door een berichtje te sturen naar die collega of buur  
om te vragen of ze iets voor jou willen doen. En misschien verrast  
worden door het fijne antwoord...
Een wandeling in de buitenlucht? Luisterend naar muziek? Kijkend naar  
de mensen in de stad? Of in de natuur – vol leven en rust? Genieten van  
het groen (en in de herfst geel en bruin) op de grond en wit-blauw in de lucht. 
Of eens met een gerust hart ‘nee’ durven zeggen, om de volgende keer wel weer 
met dubbel zoveel energie en enthousiasme iets voor een ander 
te kunnen doen? 

Hanna
onthaalmedewerker

PAS OP VOOR CO

In de winter stijgt het aantal vergiftigingen door koolstof-
monoxide (CO). Jaarlijks sterven hier mensen door. Dit kan 
vermeden worden! Zorg altijd voor genoeg verse lucht, 
zeker als je toestellen of boilers met gas of petroleum ge-
bruikt. Heb je een vermoeden van een onveilige situatie, 
bel dan zeker een erkend installateur om je toestel te laten 

nakijken. Voel je je plots misselijk, 
heb je toenemende hoofdpijn, 
vooral in één bepaalde ruimte van 
je huis of appartement? Zet een 
raam open en zoek medische 
hulp!

Meer weten? Surf naar www.gezondleven.be

WAT VIND JIJ VAN DE KAAIKRANT?

Scan deze QR-code en laat het ons 
vòòr 31 januari 2023 weten!  
Liever op papier invullen?  
Vraag een exemplaar aan het onthaal! 

Wie weet maak jij wel kans op 
een bon  
om eens lekker te gaan eten  
in het Balenmagazijn...!?

BERICHT AAN DE PATIËNT

Heb je al iets lief  
  voor jezelf gedaan vandaag?
Wat zou jou  
  echt deugd doen?

Heb je 
opmerkingen? 
Suggesties?  

Zou je graag zelf eens  

een artikel schrijven?
 

Laat het ons weten via 

stefanie.deygers@
wgcdekaai.be

We  
hebben je 

nodig!

contactkrant

Wijkgezondheidscentrum De Kaai

jaargang 2022 nummer 2

redactie

Jeffrey Dainotti, Stefanie Deygers,  
Lara Hardeman, Lut Joris,  

en Marijke Malfliet

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

ONZE KAAIKRANT  
GAAT DIGITAAL! 

Indien we ooit jouw  
e-mailadres gekregen 
hebben, sturen we  
vanaf nu de Kaaikrant 
digitaal.  
Liever toch nog steeds  
op papier?  
Laat ons iets weten via:

kaaikrant@wgcdekaai.be!
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ARTSEN

We namen eind september afscheid  
van dokter Liesbeth Cappaert én we  

mochten een nieuwe huisarts in opleiding 
verwelkomen: Elias Van Haevermaet.  

Hij blijft bij ons tot en met maart 2024.

ONTHAAL

Ook bij het onthaal hebben we sinds enkele 
maanden versterking. Sigrid de Munck  
ondersteunt het team als vrijwilliger.

VERPLEGING

Sinds begin september werd het verpleeg-
team uitgebreid. We verwelkomen er  

Elle Haentjens als nieuwe collega.

LOGISTIEK

Helaas moesten we ook afscheid  
nemen van Fatma Özdemir, één van  
onze poetsvrouwen. Dit betekent dat  

haar vervangster, Ayse Ückuyulu,  
vast in dienst blijft. 

En er is nog verwarmend nieuws… 
Er werden intussen 4 Kaai-baby’s geboren. 

Dokter Lien werd mama van Ramon.  
Zij start begin december terug met werken. 

Verpleegkundige Anaïs werd voor de tweede 
keer mama. Zij kreeg een zoontje; Miro.  

En ook dokter Elien werd opnieuw mama  
van een dochtertje; Ada. Zij vormt een mooie 

link naar dokter Ada die in november  
haar eerste kindje kreeg: Boris.

En last, but not least: een tijdje geleden stapten 
2 collega’s in het huwelijksbootje: Angela  

en Eske. Maar niet met elkaar. Angela gaf haar 
jawoord aan Hendrik. Eske aan Jeroen. 

Een dikke proficiat aan hen allemaal!

ZORGCOÖRDINATIE IN DE KAAI

Ik ben Els en werk al meer dan 2 jaar als zorgcoör-
dinator in De Kaai. Ik combineer deze functie met mijn 
taak als maatschappelijk werker.

Tijd om mezelf en deze functie even voor te stellen! 
Ik ben 41 jaar, woon in Sint Amandsberg en hou van 
veel! In de eerste plaats van mijn kinderen, maar ook 
van Gent, muziek en kunst, op stap gaan met vrien-
den, koken, zwemmen en de zee. Ik werk al 15 jaar in 
De Kaai en in deze tijd had ik 4 verschillende functies. 
Daar sta ik zelf van te kijken, maar ben hier ook trots op!

Als zorgcoördinator organiseer ik samen met de colle-
ga’s onze zorg. Wat heeft de patiënt nodig, hoe kunnen 
wij deze zorg kwaliteitsvol bieden? Dit en nog veel an-
dere vragen komen op mijn bord. Als zorgcoördinator 
werk ik dus vooral achter de schermen.

Eén van de zaken waar we dit jaar op ingezet hebben, 
is de reorganisatie van ons dringende aanbod.

Dagelijks organiseren we vanaf 13u00 (op donderdag 
om 15u00) de ‘dringende raadpleging’: 4 huisartsen 
gaan samen met een verpleegkundige, een kinesist én 
een maatschappelijk werker aan de slag met alle drin-
gende vragen die zijn binnengekomen. Het onthaal 
nodigt je uit om enkele vragen te beantwoorden, zo 
kunnen ze jou een afspraak geven bij de meest ge-
schikte persoon. Een voorbeeld: je hebt plots iets in 
je rug gekregen en je kan niet gaan werken. De collega 
van het onthaal zal je voorstellen om meteen naar de 
kinesist te gaan. De arts kan steeds even binnen komen 
indien er vragen zijn.

Natuurlijk ben je niet verplicht om hier op in te gaan; 
wil je liever niet vertellen waarvoor je een afspraak nodig 
hebt of wil je het liefst door een arts gezien worden? 
Dan kan dit natuurlijk ook.

Waarom doen we dit? Om verschillende redenen, maar 
eentje geef ik al zeker mee: we willen vooral de juiste 
zorg door de beste geschikte persoon bieden. Samen-
werken is veel meer dan in hetzelfde huis ‘wonen’!

Heb je nog vragen?  
Stel ze gerust!  
Via els.decroo@wgcdekaai.be  
of via het nummer van De Kaai.

PERSONEEL

Ayse

Sigrid

Elias

Elle

Liesbeth

Om diverse redenen zijn er tijdelijk  
wat vervangingen bij de artsen.  
We maakten een overzichtelijk schema  
dat jullie op de website en  
in de wachtzaal kunnen raadplegen:
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Toch is zelfzorg veel meer dan dat.
In deze Kaaikrant zoek ik uit wat zelfzorg écht is en 
hoe je ermee aan de slag kunt. Tijdens het schrijven 
van dit artikel kwam ik tot het besef dat zelfzorg 
geen ‘hulpmiddeltje’ is voor wanneer je het moeilijk 
hebt, of wanneer je een stressvolle periode mee-
maakt. Dagelijks werk maken van zelfzorg is de 
boodschap! 
Veel van onze tijd gaat naar zorg voor anderen; onze 
kinderen, partner, collega’s, ouders, … Wat maakt dat 
we de allerbelangrijkste persoon voor wie we zorg 
dragen wel eens durven te vergeten of negeren, in-
derdaad: jezelf!

Echte zelfzorg is luisteren naar je eigen lichaam, 
je emotionele noden.  Het is jezelf de vraag stellen: 
wat heb IK nodig?  

LICHAMELIJKE ZELFZORG  

Astrid Florquin start haar podcast ‘Zelfzorg wat is 
het en hoe doe je het’ met de basis om je goed te voe-
len: voldoende, kwalitatieve slaap (in onze laatste 
Kaaikrant lees je hier alles over) en evenwichtige 
voeding. Astrid raadt ons aan, de vraag te stellen: 
wat voedt me echt en wat vult me? En zo de keuze te 
maken voor meer plantaardig en minder bewerkte 
voeding. Ook voldoende beweging is belangrijk. 

EMOTIONELE ZELFZORG  

Naast lichamelijke zelfzorg is er uiteraard ‘mentale’ 
zelfzorg, die evenveel aandacht verdient. 
Het gaat over de tijd nemen om te reflecteren over 
je eigen gevoelens zoals bijvoorbeeld: “hoe komt 
het nu dat ik mij zo verdrietig of boos voel” én voor 
jezelf uitmaken wat je echt nodig hebt.   
Nina Mouton (klinisch psycholoog) bracht net het 
boek ‘Zelfzorg is het begin van alles’ uit en inspi-
reert met haar podcast over zelfzorg. Ik leer van 
Nina dat zelfzorg vertrekt vanuit zelfkennis:  
“Zelfzorg is zoeken naar hoe je in elkaar zit. Dit 
begint bij het leren voelen wat ons lichaam ons 
signaleert. We zijn expert in het negeren van onze 
lichamelijke signalen en in het steeds maar door te 
gaan. Zoals die nek die al jaren vastzit of die maag-
pijn die ons al maanden parten speelt. We hebben 
er mee leren leven, maar we luisteren er niet meer 
naar. Dit is vaak een alarmsignaal: ‘het gaat niet zo 
goed met mij’ ”, aldus Nina Mouton.  
“Naast onze lichamelijke signalen hebben we ook 
emoties , die onze noden signaleren. Zelfzorg is vol-
gens Nina ook jezelf de vraag stellen: wie kan mij hel-
pen deze behoeftes te vervullen, kan ik mijzelf dat 
geven?  Bij wie voelt het veilig om mijn eigen behoeftes 
en gevoelens te delen?”   

welke gedachte komt bij jou op wanneer je dit woord leest?

Zelfzorg
“Spontaan denk ik aan tijd voor mezelf, zonder kinderen die steeds vanalles van me willen  
en om ter hardst roepen: mama jij MOET me helpen met…!”

“Ik denk ook wel aan voldoende slaap (het maakt een vrolijkere versie van mezelf).”

“Uit-eten gaan met een goede vriendin en lekker bijpraten.”



ZELFZORG: EEN COLLEGA  
AAN HET WOORD!

Andrey is intercultureel bemiddelaar in 
De Kaai en groeide op in Bulgarije. De Kaai-
redactie gaat in gesprek met hem over zijn 
kijk op zelfzorg:

'Waar ook ter wereld, zorgen mensen 
veel voor anderen, zo is dat ook in Bulga-
rije. In mijn cultuur is het heel normaal 
dat de kinderen alle zorg voor hun ou-
ders opnemen, omdat de kwaliteit in 
veel woonzorgcentra er slecht aan toe is.  
Heel wat mensen hebben de neiging om 
zichzelf op de laatste plaats te zetten.

België kent een ware hobbycultuur, dit zie 
ik veel minder in Bulgarije. Daar komen 
hobby’s echt op de laatste plaats. Ik snap 
het deels omwille van de vele facturen die 
mensen moeten betalen. Anderzijds zie ik 
veel Bulgaren die zo veel werken dat hun 
lichaam op een gegeven moment zegt:  
‘ik kan niet meer’ en dan zakken mensen 
net dieper. Zelfzorg is dan ook de beste 
preventie.

Zelf probeer ik zeker 1x / week te fitnessen, 
te gaan zwemmen met mijn vrouw of kin-
deren, of wanneer mogelijk een uitstapje 
te maken naar bijvoorbeeld de zee.'

WELKE ZELFZORGTIPS KUN JE MET ONS DELEN?

'Het is belangrijk om kinderen te betrek-
ken in het huishouden en zowel de zonen 
als de dochters te leren meehelpen in het 
huishouden. Maak in de opvoeding geen 
verschil tussen jongens en meisjes.

Wees geen slaaf van materiële goederen. 
Ik zie zoveel mensen die zich kapot wer-
ken en extra leningen aangaan om maar 
die auto te kunnen afbetalen. 

Investeer in een hobby of qualitytime voor 
jezelf. Vrije tijd, sport en een gezonde 
levensstijl is belangrijker dan die materië-
le zaken. Hobby’s kosten soms veel geld, 
maar gaan wandelen of lopen met een 
vriend, of de bewegingslessen die De Kaai 
organiseert zijn allemaal heel toegankelijk.'

Andrey Nedev
intercultureel 
bemiddelaar

Zelfzorg is dan ook: DURVEN om HULP vragen!

Nedra Glover Tawwab, psychothe-
rapeute en auteur van het boek 
‘Gezonde grenzen, tot hier en niet 
verder’ ziet het zo: “Heel wat men-
sen hebben het moeilijk met gren-
zen stellen en voor zichzelf zorgen 
omdat ze bang zijn om andere 
mensen teleur te stellen, bang zijn 
dat iemand boos op hen wordt of 
dat mensen hen egoïstisch vinden. 
Terwijl gezonde grenzen in je leven 
aanbrengen net kan maken dat je 
voor jezelf kunt zorgen en je je vei-
lig, geliefd, kalm en gerespecteerd 
voelt.”
In haar boek brengt Nedra heel wat voorbeelden uit haar 
praktijk. Eén daarvan is het verhaal van Nathalie, een alleen-
staande mama die haar job combineert met het huishouden 
en 3 kinderen. Nathalie klopt aan bij Nedra met een burn-out. 
Ze geeft aan veel te geven en zo weinig waardering te krijgen 
voor wat ze doet. Tijd voor haarzelf heeft ze niet omdat alles 
in het teken staat voor de zorg van haar kinderen.
Tijdens haar therapie leert Nathalie dat ze behoefte heeft aan 
positieve feedback en bevestiging. Zelfzorg zou voor Nathalie 
kunnen betekenen dat ze haar familie op de hoogte stelt van 
deze behoefte. Nathalie had ook heel wat taken die ze niet 
zelf hoefde te doen. Ze begon meer hulp te vragen. 
Een mooi voorbeeld dat toont dat je er kan voor kiezen om min-
der te doen en meer voor jezelf. Hoe jong of oud je ook bent!

 
Lara Hardeman
gezondheidspromotor
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‘Zelfzorg is het begin van alles’
Nina Mouton

‘Zelfzorg wat is het en hoe  
doe je het’ – House of Mindstyle’
Astrid Florquin

PODCAST

BOEK

Nedra Glover Tawwab, ‘Gezonde grenzen,  
tot hier en niet verder’: durf je eigen grenzen 
te stellen’  
(Harper Collins – 303p’s)

Meer lezen over deze thema’s? Dit kan op www.gezondleven.be.  
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Vraag hetVraag het
aan

NESLIHAN 

Voor jezelf zorgen kan soms 
ook een hele uitdaging zijn. 
Neslihan (37), ondervond dit 
na een gastric bypass-operatie, 
toen ze plots ook meer sport 
en gezonde voeding in haar 
leven moest brengen. Intussen 
heeft ze de smaak helemaal  
te pakken en dit wil ze dan  
ook graag delen met anderen.

Dag Neslihan. Zoals ik al had verteld is het thema van deze 
kaaikrant “zelfzorg”. Ik heb jou uitgenodigd voor dit gesprek  
omdat jij rond dit onderwerp een hele weg hebt afgelegd en je dit 
ook graag wou delen met anderen. Kan je jezelf even voorstellen?

Ja, ik ben Neslihan, ik ben patiënt bij De Kaai sinds 2013, ik kom heel 
graag naar hier trouwens (lacht). Ik ben 37 jaar en mama van 1 zoon, die 
wordt 13. Oorspronkelijk kom ik uit Bulgarije en ik ben hier sinds 2008. Ik 
heb een gastric bypass- operatie gehad en sindsdien ben ik 70 kilo afgevallen.

Wat helpt jou daarbij om gemotiveerd te blijven?

De steun van mijn man, van mijn familie, is zeer belangrijk voor mij. Niet 
opgeven. Ik wist niet dat ik zo streng kon zijn voor mijzelf. Zelfcontrole is 
heel belangrijk. Gewoon op voorhand, een doel stellen. Voordat ik mijn 
operatie heb gehad, heb ik nooit gesport, nooit! Opeens moest ik sporten 
en nu vraag ik mijzelf: waarom heb ik dat niet eerder gedaan? En zo is het 
begonnen, nu kan ik niet meer stoppen. Ik heb een grote ‘duw’ vooruit 
gekregen, maar je moet het vooral zelf doen.

Hoe voel je je op dit moment? 

Heel goed, veel beter. Ik heb nu meer energie, ik voel me heel goed. Ook mijn 
diabetes en mijn hoge bloeddruk zijn helemaal weg. Ik ben sterker geworden, 
ik heb meer zelfvertrouwen én nieuwe kleedjes! ‘t Is niet goed voor mijn man 
zijn portemonnee (lacht).

En plan je zo’n (zelfzorg)momentjes dan in?

Soms ga ik vroeg sporten en kom ik buiten. Daarna ben ik een beetje moe 
van het sporten maar bruis ik van energie. Dat is mijn me-time. Ik moet heel 
veel combineren: sport, werk en gezin. Dus ik moet zoeken naar momentjes 
voor mijzelf. Maar het is zo leuk, bewegen. Soms doe ik het 2 dagen in de week, 
soms met mijn zoon. En ik ga er niet mee stoppen hoor! Je leert zolang je 
leeft. En ik wil een goed voorbeeld zijn voor mijn zoon. Hij zei tegen mij: mama 
ik ben trots op jou.

En wat zou je graag nog voor jezelf doen in de toekomst?

Mijn rijbewijs halen. Zwemmen. En mooie kleedjes kopen (lacht).

Wat zou je willen meegeven aan de mensen die dit artikel lezen?

Niet opgeven. Het komt goed.

Marijke Malfliet 
verpleegkundige en preventiemedewerker
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         MAAK KENNIS MET... ONZE VERPLEEGKUNDIGEN!

Hallo, ik ben Florence  
Ik ben sinds 6 maanden werkzaam  
in De kaai als zorgkundige.
Met veel plezier cruise ik elke dag  
met de fiets naar onze patiënten.
Ik ben mama van 2 kinderen (zoon  
van 11 en dochter van 13) en woon  
op Meulestede. Ik hou ervan met  
vrienden en familie lang en vooral 
gezellig te tafelen en babbelen.

Hallo, ik ben Marijke  
Dag iedereen! Ik ben 29 jaar 
en intussen ook al 2 jaar aan 
het werk in De Kaai als verpleegkundige en 
sinds kort als preventiemedewerker. Dit wil 
onder andere zeggen dat ik voor De Kaai acties 
zal organiseren rond gezondheidsthema’s zoals 
welzijn, mondhygiëne, seksuele gezondheid 
etc. Ik kom heel graag werken en kan vooral 
heel erg van het goeie contact met patiënten 
en collega’s genieten. Mijn grootste passie is 
echter reizen, hoe avontuurlijker hoe beter! 
Daarnaast houd ik ook erg van lezen, fotogra-
fie, nieuwe talen leren, dansen en lekker koken 
en eten.

Hallo, ik ben Kristof 
Ik ben (diabetes)verpleger van 
De Kaai, ondertussen al een jaar 
of drie. Ik hou van zwemmen, 
eens een tentoonstelling 
bezoeken, feesten en chocolade. 
Eet zeker allemaal jullie groentjes 
en fruit!

Hallo, ik ben Angela  
Ik werk reeds 13 jaar in De Kaai als 
zorgkundige. Wanneer ik niet aan het 
werk ben, ben ik alsnog graag actief 
bezig zoals wandelen of sporten.
Al kan ik ook genieten van een avondje 
gezelligheid samen met vrienden.

Hallo, ik ben Elle  
Ik ben 25 jaar en na 4 jaar werken 
in een ziekenhuis zocht ik een job 
die meer aansloot bij mijn persoon-
lijkheid. Sinds september ben ik 
gestart in De Kaai. Ik kan onder tussen 
zeggen dat het mij hier heel goed 
bevalt, ik ben warm ontvangen door 
leuke collega's. Naast verpleeg-
kundige ben ik ook dansleerkracht. 
Verder eet/kook ik graag en ben 
altijd klaar om een stapje in de wereld 
te zetten. 

Hallo, ik ben Sylvie 
Ik ben verpleegkundige in De Kaai 
sinds 2019. Daarvoor ben ik 24 jaar 
werkzaam geweest in AZ Sint-Lucas.
Ik ben mama van 3 dochters. Ik hou 
enorm van de zomer en reizen met 
het gezin. Ik hou ook van wandelen 
middenin de natuur en ook af en toe 
een luierdag inlassen om eens 
helemaal niets te doen.

Hallo, ik ben Anaïs  
Ik werk bijna 6 jaar in De Kaai.  
Thuis zijn we ondertussen met 
ons vijven. Mijn man Elias  
en ik hebben twee zoontjes Sem en 
Miro. We hebben ook een labrador Hasse. 
Het liefste doe ik dingen met de mensen die ik graag zie: 
mijn familie en vrienden. Vaak komt er hier ook lekker 
eten en drinken aan te pas. Ik ga graag wandelen  
en sporten. 

  Wie  is wie?



www.wgcdekaai.be

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

voormiddag
8:00 – 12:30

Dr. Binst
Dr. Bogaert
Dr. Courtens
Dr. Dugardin
Dr. Levrouw
Dr. Spiers
Dr. Thooft
Dr. Van Haevermaet

Dr. Binst
Dr. De Brabandere
Dr. Dugardin
Dr. Spiers
Dr. Stul 
Dr. Vanholder

Dr. Binst
Dr. Bogaert
Dr. Dugardin
Dr. Jans 
Dr. Stul
Dr. Van Haevermaet

Dr. Courtens
Dr. De Brabandere
Dr. Dugardin
Dr. Levrouw
Dr. Stul 
Dr. Vanholder

Dr. Binst 
Dr. Courtens
Dr. Jans
Dr. Levrouw
Dr. Spiers 
Dr. Stul 
Dr. Thooft
Dr. Vanholder

namiddag
13:00 – 18:00

Dr. Binst
Dr. Bogaert
Dr. Dugardin
Dr. Jans
Dr. Levrouw
Dr. Spiers
Dr. Thooft
Dr. Van Haevermaet
Dr. Vanholder

Dr. Binst
Dr. Bogaert
Dr. De Brabandere
Dr. Dugardin
Dr. Spiers 
Dr. Stul 
Dr. Vanholder

Dr. Bogaert
Dr. Courtens
Dr. De Brabandere
Dr. Jans 
Dr. Levrouw
Dr. Stul
Dr. Van Haevermaet

Dr. Bogaert
Dr. Jans
Dr. Stul 
Dr. Thooft
Dr. Van Haevermaet
Dr. Vanholder

Dr. Dugardin
Dr. Jans
Dr. Levrouw
Dr. Spiers
Dr. Stul
Dr. Van Haevermaet

avond
18:00 – 20:00

Dr. Dugardin
Dr. Jans
Dr. Vanholder

Dr. Binst
Dr. Spiers
Dr. Stul 

Dr. Courtens
Dr. De Brabandere
Dr. Levrouw

Dr. Bogaert 
Dr. Jans
Dr. Stul 
Dr. Thooft

Dr. Dugardin
Dr. Jans
Dr. Van Haevermaet

Wanneer je beter weet wat voor jou belangrijk 
is, kan je dit delen met mensen die dicht bij 
jou staan; familie, vrienden, buren…

Maar ook alle artsen, verpleegkundigen, 
kinesitherapeuten, maatschappelijk wer-
kers,..  
willen jou graag beter leren kennen en 
begrijpen. Voor jouw verdere behandeling en 
opvolging is dit belangrijk. Weet je niet goed 
wat je moet vragen aan je zorgverlener? 

Zelfzorg is ook...  
nadenken over wat jij belangrijk vindt in je dagelijks leven!

Dit zijn alvast 3 goede vragen:

1.  Wat zijn mijn mogelijkheden?

2.  Wat zijn de voordelen en de nadelen van die mogelijkheden?

3.  Wat betekent dat in MIJN situatie?

Deze vragen kunnen je helpen om makkelijker keuzes te maken  
en de zorg te krijgen die op dit moment bij jouw leven past.  
Er zijn geen goede of foute antwoorden. Deze website hieronder  
is alvast een handig hulpmiddel. Je kan jouw resultaat opslaan,  
uitprinten en/of meenemen op consult:

– 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


