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Het BGC werkt sinds kort met het digitale gezondheidsplatform Helena. 

In dit artikel leggen wij u uit wat het is, hoe het werkt en wat de voordelen 

ervan zijn. 
 
Helena is uw gratis digitaal gezondheidsplatform waardoor u op een veilige 

manier kan communiceren met uw zorgverleners en (voorgeschreven) arti-

kelen met één klik kan reserveren bij uw apotheek.  

 
U kan bovendien: 

 
 Medische documenten ontvangen/delen: voorschriften, attesten, laboresultaten, 

doorverwijsbrieven… 

 Een samenvatting van uw medisch dossier raadplegen, uw medicatieschema  

     ontvangen, een overzicht van de toegediende vaccinaties bekijken. 
 Afspraken met uw zorgverleners beheren: jaarlijks onderzoek, controleonderzoek, 

enz... 
 Op videoconsultaties met uw zorgverlener, via computer of smartphone met beeld 

en geluid. 

 
Helena is er voor iedereen, ieder gezinslid met een persoonlijk gsm-nummer en         

e-mailadres kan Helena gebruiken.  Het enige wat u moet doen, is u registreren op dit 

platform. Dat is eenvoudig én gratis.  

 

Hoe kan u een account aanmaken? 

 
U kan zich registreren op de site  https://helena.care/ via itsme of uw e-ID. Klik op 

“gratis aanmelden” en volg alle stappen.  

 

Wat zijn de voordelen van Helena? 

 

 Veilig communiceren, 100% privacyproof. 
 Één centraal medisch archief waardoor u uw dossiers niet langer bij verschillende 

zorgverleners moet opvragen. Het is bovendien toegankelijk vanop uw computer 

én smartphone.  
 Een vlottere administratie: geen verloren voorschriften of andere medische  

documenten meer. Niets meer klasseren, alles staat digitaal in Helena.  
 Tijdwinst doordat alle noodzakelijke informatie en communicatie terug te vinden is 

in uw Helenadossier.  

 

Heeft u  nog vragen over Helena?  

 
Surf naar info.helena.care  en kijk bij veel gestelde vragen. Als uw vraag er niet bij 

staat, kan u contact opnemen via het contactformulier 
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1 kanker op 3 kan vermeden worden door een gezonde levensstijl. Daarom organiseert Pink Ribbon 

De Roze Mars. Ga de uitdaging aan en zet de hele maand mei dagelijks 10.000 stappen voor het 

goede doel.  
Deelname aan de derde editie van De Roze Mars kan als individu, team of bedrijf. Stap mee in de strijd 

tegen borstkanker en voor meer lichaamsbeweging!   

Schrijf je in op de website van Gezond Leven: https://10000stappen.gezondleven.be/ 

 

Wil je liever meedoen aan de wekelijkse Gezondheidswandelingen? Dat kan! 
In Genk gaan in verschillende wijken gezondheidswandelingen door. Je kan daaraan gratis deelnemen. Je 

hoeft je vooraf voor de meeste wandelingen niet in te schrijven, maar indien je meer info wil, kan je  

contact opnemen met de begeleider van de wandeling. 

  

In Zwartberg kan je meedoen met volgende wandelingen: 
* Startplaats: aan buurthuis De Bol, Lucien Londotstraat 3: elke dinsdag en 

donderdag om 14 uur (info: Buurtgezondheidscentrum Althea T 089 38 21 

35) 
* Startplaats: aan LABIOMISTA, Meeuwerstraat, elke dinsdag om 10 uur 

(info: Rita Saro T 089 84 37 17 of gsm 0472 62 01 98) 

 

Nog meer info vind je op de website van Genk:  

https://www.genk.be/gezondheidswandelingen 

 

 

 
De Werelddag zonder Tabak op 

31 mei is traditioneel een  
moment om stil te staan bij 

de gevolgen van roken.  

Ruim de helft van de mensen die  

blijven roken, sterft aan de  

gevolgen hiervan. Rokers sterven gemiddeld ongeveer 10 jaar eerder dan niet-rokers.  
Wil je graag weten hoe verslaafd je bent aan nicotine? Neem één minuutje de tijd om 6 korte vragen te 

beantwoorden. Je kent het antwoord meteen. Hoe je score berekenen? Zet een kruisje in het cirkeltje 

voor je antwoord en tel de punten die bij je antwoorden horen gewoon op.  
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Bron: https://www.gezondleven.be/files/tabak/flyer_Nicotineafhankelijkheidstest_2018.pdf 
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Telefoon: (089) 38 21 35 

E-mail: info@bgc-althea.be 

Risstraat 22 
3600 Genk 

Bezoek ons op onze website 

 www.bgc-althea.be 

www.bgc-zenia.be 

Weg naar Zwartberg  36/1 
3660 Oudsbergen 

Telefoon: (089) 692 692 

E-mail: info@bgc-zenia.be 

Volg ons op Facebook!  

BGC ALTHEA EN ZENIA  

 

In juli en augustus is er geen nieuwsbrief. Later dit jaar sturen wij een infoblad naar 

alle patiënten met o.a. de werking van ons centrum en praktische info.  

Wij wensen u allemaal alvast een deugddoende en zonnige zomer toe.   

Houd het veilig en gezond! 

http://www.bgc-althea.be
https://www.facebook.com/bgcaltheaenzenia/
http://www.facebook.com/bgcaltheaenzenia

