Wij werken nauw samen met...

de wijk

• Stuurgroep onderwijs
• Wijkactieteam
• Netwerk samenleven,
welzijn en gezondheid
• Wijkatelier psychische
kwetsbaarheid

Gentse WGCa
Gents overleg diëtisten,
gezondheidspromotoren,
onthaalmedewerkers,
verpleegkundigen,
maatschappelijk werkers
en coördinatoren.

Wijkgezondheidscentrum

Actualiteit
de stad
•
•
•
•
•
•

Soga
Werkgroep signalen
Huisartsen vereniging Gent
Overleg sportdienst
‘t Pakt
Stuurgroep mondzorg

Vlaamse Vereniging
van WGCa
• Studieclub gezondheidspromotie
• Algemene vergadering
• Beleidscel forfait en
-werkgevers
• Coördinatorenvergadering
VWGC
• Gebruikersclub elektronisch
medisch dossier

In 2017 maakte het Intermutualistisch Agentschap (IMA)
de resultaten bekend van haar vergelijkende studie tussen
de prestatie- en de forfaitaire geneeskunde. Daaruit blijkt dat
wijkgezondheidscentra de sociale zekerheid evenveel kosten,
maar dat ze goedkoper zijn voor de patiënt. Bovendien scoren wijkgezondheidscentra beter op een aantal onderzochte
kwaliteitsindicatoren. Zo wordt er meer op preventieve zorg
ingezet, schrijven de artsen minder antibiotica voor en worden
chronische patiënten beter opgevolgd. De IMA-studie bevestigt
ook dat wijkgezondheidscentra toegankelijk zijn voor patiënten
met een kwetsbaar profiel. De conclusie van deze studie luidt dat
de forfaitair werkende medische huizen hun plaats hebben in de
gezondheidszorg.
De audit, die Minister Maggie De Block in 2017 in de wijkgezondheidscentra liet uitvoeren, bevestigt dat de wijkgezondheidscentra een meerwaarde bieden. Als antwoord op deze audit kwam
er begin 2018 opnieuw groen licht voor de erkenning van nieuwe
centra. Een werkgroep buigt zich op dit moment nog over mogelijke beleidsaanbevelingen.

Vooruitblik
In 2018 maken we een nieuw beleidsplan voor de komende 5
jaar. Een van de instrumenten die het beleidsplan vorm moeten
geven is het zelfevaluatie-instrument van de Vereniging van
Wijkgezondheidscentra.
We zetten volop in op de voorbereiding van het nieuwe wijkgezondheidscentrum ’t Vlot, aangezien in de Sleep de vraag
veel groter is dan het aanbod, dringt de opstart van het nieuwe
centrum zich op. In de toekomst zal de Sleep enkel nog instaan
voor de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham en zal het nieuwe centrum
Muide-Meulestede-Afrikalaan voor zijn rekening nemen, waardoor
er opnieuw ruimte voor nieuwe patiënten gecreëerd wordt.
Heel de inschrijvingsprocedure zal doorgelicht worden,
waar nodig onder handen genomen worden en afgestemd op de
inschrijving en overdracht van patiënten naar het nieuwe centrum.
Een nieuwe brochure voor de patiënten zal ontwikkeld worden.
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dacht aan kwaliteit via:
• 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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Evolutie aantal patiënten
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Investeren in kwaliteit
Ons centrum besteedt gedurende het hele jaar veel aan-

De Sleep

Jaarverslag

Netwerken

13,80%

% van de inwoners van de stad in WGCa

2017

Leeswijzer
Op www.gentsewijkgezondheidscentra.be vind je meer info over
bepaalde cijfers of begrippen uit dit jaarverslag. De jaarverslagen van de andere Gentse centra zijn ook daar te raadplegen.

In het Wijkgezondheidscentrum De Sleep biedt een multidisciplinair team van 50 medewerkers kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg aan. Het centrum richt zich hierbij
tot de bewoners van de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham en
Muide-Meulestede-Afrikalaan.
Naast de preventieve en de curatieve zorg zet het
wijkgezondheidscentrum zich in om, samen met de
wijkpartners, de gezondheid en het welzijn van de
inwoners in bovenstaande wijken te bevorderen. Er wordt
gestreefd naar een zo laag mogelijke toegangsdrempel tot
de gezondheidszorgen, o.a. daarom wordt er gewerkt met
het forfaitair betalingssysteem, waardoor de zorg voor de
patiënt kosteloos is.
Wijkgezondheidscentrum De Sleep vzw
Désiré Fiévéstraat 31
9000 Gent
secretariaat@wgcdesleep.be
09 223 29 23
www.wgcdesleep.be
Contact: Betty Johnson
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In 2019 krijgt Wijkgezondheidscentrum De Sleep er een nieuw
broertje/zusje bij met de naam
Wijkgezondheidscentrum ’t
Vlot in de wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan. Het voormalige politiekantoor uit die
wijk wordt momenteel grondig
gerenoveerd.

Ouderkookatelier

6

sessies

Met een groep ouders van basisschool de Triangel gingen we aan de
slag in de keuken van het Buurtcentrum Sluizeken. Naast het koken van
een gezonde maaltijd voor het hele
gezin, nodigden we experts uit op
vlak van (op)voeding.
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administratie

Iedereen op de fiets in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham ! Dat is de ambitie van het project
dat ontwikkeld wordt i.s.m. brede school
Sluizeken-Tolhuis-Ham. Voor deze gelegenheid
is Vitamike getooid met een fietshelm en een
fluohesje.
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10 jaar organiseren we, samen met
De Sloep, informatie-en ontmoetingsbijeenkomsten voor zwangere en pas
bevallen vrouwen en hun partners.
Op een laagdrempelige en interactieve manier brengen we verschillende
onderwerpen ter sprake die belangrijk
zijn in de pre-, peri-, en postnatale
periode.
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SWINGG
Elke maandag is het Swingg-tijd. Dit betekent
bewegen in groep voor vrouwen met nadruk
op plezier maken. Swingg betekent ook dat de
beweegcoach van Wijkgezondheidscentrum De
Sleep je helpt zoeken naar de sport die het best
bij je past.

Wijkatelier psychische
kwetsbaarheid
De vermaatschappelijking van de zorg stelt de
wijk voor grote uitdagingen i.v.m. de zorg voor en
samenleven met personen met een psychische
kwetsbaarheid. De Sleep trekt het wijkatelier
‘psychische kwetsbaarheid’ om deze uitdagingen
samen met andere wijkactoren aan te gaan.

