Wijkgezondheidscentrum

Actualiteit

Wij werken nauw samen met...

De 10 Gentse wijkgezondheidscentra werken intens samen om
de gezondheid van de hele Gentse bevolking te bevorderen. In
2018 werkten we een gemeenschappelijke missie, visie en
structuur uit. Daar vloeiden gemeenschappelijke doelstellingen
en een duidelijke taakverdeling uit, met vertegenwoordigingen en
mandaten. Op deze manier willen we onze slagkracht vergroten in
functie van het verkleinen van de gezondheidsongelijkheid:
• We willen, samen met andere Gentse actoren, een kwaliteitsvolle en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg voor alle
inwoners van Gent realiseren.
• We zetten in op alle gezondheidsdeterminanten en werken zo
aan een rechtvaardige samenleving.
• We hebben aandacht voor innovatie, we zijn onafhankelijk en
pluralistisch.

de wijk

de stad

• Wijkactieteam
• Netwerk Samenleven,
Welzijn en Gezondheid
• Samenwerkingsovereenkomsten
met diverse
wijkorganisaties

• Project ‘gezondheidspromotie
op maat van de wijk’
• Huisartsenvereniging Gent
• LOK artsen
• PAKT projectgroep functie 1
• Stadsbrede campagne
‘STOEMP’
• Kwetsbaar Zwanger Groot
Gent

Gentse WGCa

Vlaamse Vereniging
van WGCa

• Gents overleg
coördinatoren
• Intervisie maatschappelijk werk
• Overleg gezondheidspromotoren
• Werkgroep onthaal
• Werkgroep samenwerking Gentse
verpleging

• Algemene Vergadering VWGC
• Diverse disciplinegebonden
overlegplatformen voor
kennisdeling en afstemming
• Diverse themagebonden
werkgroepen

Vlaams Minister Vandeurzen organiseerde op 16 februari
2017 een conferentie met als thema ‘Reorganisatie van de
Eerstelijnszorg in Vlaanderen’. In het verlengde daarvan
werden eerstelijnszones (ELZ) opgericht. Gent vormt één eerstelijnszone. De eerstelijnszone heeft tot doel een effectieve en
kwaliteitsvolle eerste lijn te organiseren, die toegankelijk is voor
iedereen en waar de burger centraal staat. De Gentse wijkgezondheidscentra stonden in 2018 mee aan de wieg van de ELZ Gent.

Gentse wijkgezondheidscentra

Vooruitblik
In 2019 willen wij verder optimaal zorg dragen voor de gezondheid van alle patiënten van het WGC en de wijk.

10

WGCa
In het najaar 2019 starten we met beperkte uitbreidings- en
verbeterwerken: er wordt 100 m2 kantoorruimte bijgebouwd
op het huidige terrasgedeelte van het wijkgezondheidscentrum
zodat het aantal consultatieruimtes op de 1ste verdieping stijgt,
de inkomdeur van het WGC zal vervangen worden door een
automatische schuifdeur, we creëren meer plaats voor groepssessies op de 1ste verdieping, …
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Investeren in kwaliteit

WGC Brugse Poort biedt als positief gedreven 44-koppig
team, vertrekkend vanuit de sterkte van de patiënt,
persoonlijke, kwaliteitsvolle en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg aan die het welzijn van de patiënt en de
wijk bevordert.
Het centrum richt zich tot bewoners van de wijk Brugse Poort,
een deel van Mariakerke en een deel van Drongen. WGC
Brugse Poort werkt binnen het forfaitair betalingssyteem.

Ons centrum besteedt gedurende het hele jaar aandacht aan
kwaliteit door:
• permanente vorming en bijscholing van personeel
• de praktijk open te stellen voor studenten, stagiairs en
onderzoekers
• (internationale) bezoekers uit het brede werkveld te
ontvangen voor infosessies, vorming, rondleiding, …
• actief te participeren aan wetenschappelijk onderzoek
• aanspreekbaar te zijn voor vragen uit de wijk als
referentiepunt gezondheid
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Op www.gentsewijkgezondheidscentra.be
vind je meer info over onze centra.

WGC Brugse Poort
E. Seghersplein 16
9000 Gent
T 09 226 10 49
www.wgcbrugsepoort.be
info@wgcbrugsepoort.be

Patiënten

Team

In de kijker

per discipline
aantal VTE

GDPR
5,2

5.648

10,6

5.460

patiënten

artsen

5.658 5.521 5.626
Evolutie aantal patiënten

2014

6,1

kine

patiënten in forfait

1,1

5.687

verpleging

coördinatie +
zorgcoördinatie

5.648

2018

0,5

interdisciplinaire
samenwerking
& overleg

diëtist

1,2

0,9

TOP 5

landen van
herkomst*

POH ggz

logistiek

<4j

<14j

1,2

onthaal &
administratie

maatschappelijk
werker

WGC Malpertuus verbouwt

contacten

65+

Vanuit de holistische visie op zorg die het WGC
hanteert, nodigen we nieuwe patiënten uit voor
een kwalitatieve intake, waarbij zowel medische
als sociale aspecten aan bod kunnen komen.

In 2018 laat het WGC een digitale audit uitvoeren. Het WGC wil er zo voor zorgen dat de
ICT-structuur en de manier van werken up-todate blijft in een snel veranderende digitale
omgeving.
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Zwangerschapsopvolging
De vraag vanuit de wijk naar een samenwerking
rond kwetsbare zwangeren leidt tot een proces
richting gedeelde zwangerschapsopvolging.

gezondheidspromotie

België 60,2%
Turkije 6,5%
Bulgarije 5,7%
Slowakije 3,4%
Marokko 2,8%

Vanaf 25/5 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in voege die burgers en hun
persoonlijke gegevens beter wil beschermen
tegen misbruik van die gegevens.
In het WGC gaan wij (al jarenlang) met grote
zorgvuldigheid en het meeste respect voor de
privacy om met de persoonlijke gegevens van
patiënten.

Begin 2018 starten de grote verbouwingswerken
aan de Brugsesteenweg 218. In het najaar 2019
zal WGC Malpertuus ook het nieuwe gebouw in
gebruik kunnen nemen en verder groeien.
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* Verhoogde tegemoetkoming als ruwe indicator van armoede, **IMA-Atlas 2017
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In maart 2018 komen 27 kinderen op preventief
consult bij een vrijwilliger-tandarts in het WGC,
maatschappelijk werk zorgt voor opvolging van
de doorverwijzing naar een reguliere tandarts.
De STOEMP inspiratiedag kan rekenen op 108
deelnemers.

Praktijkondersteuner ggz
Huisartsen en praktijkondersteuner ggz dragen
samen zorg voor psychische klachten.
In afstemming met en in functie van de vraag
van de patiënten zorgen we voor kortdurende
individuele ondersteuning, zetten we in op het
versterken van de veerkracht via een groepsaanbod of wijzen we gericht door naar partners
in het netwerk.

