Wijkgezondheidscentrum

Actualiteit

Wij werken nauw samen met...

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.
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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 komt
er begin 2018 opnieuw groen licht voor de erkenning van nieuwe
centra. Een werkgroep buigt zich op dit moment nog over mogelijke beleidsaanbevelingen.
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Vooruitblik
Begin 2018 wordt de werkruimte van WGC Malpertuus
gevoelig uitgebreid. De 2de verdieping wordt in gebruik
genomen voor administratie, gezondheidspromotie en
coördinatie. Hierdoor komt op de eerste verdieping ruimte
vrij voor 2 extra consultatieruimtes.
Verder starten begin 2018 de grote verbouwingswerken
aan de Brugsesteenweg 218. Als deze verbouwingen goed
verlopen, zal WGC Malpertuus in de eerste jaarhelft van 2019
naar het nieuwe gebouw verhuizen. Om de verbouwingen
goed te kunnen opvolgen zal samen met WGC Rabot en WGC
Kapellenberg een bouwbegeleider tewerkgesteld worden.
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Evolutie aantal patiënten

• 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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Investeren in kwaliteit
Ons centrum besteedt gedurende het hele jaar aandacht aan
kwaliteit door:

Malpertuus

Jaarverslag
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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 Malpertuus biedt een
multidisciplinair team van 14 medewerkers eerstelijnsgezondheidszorg aan. Het centrum richt zich hierbij tot
de bewoners van de Brugse Poort, Rooigem en omgeving,
Mariakerke en een deel van Drongen en enkele omliggende buurten.
Het gezondheidscentrum wil niet alleen curatieve maar
ook preventieve gezondheidszorg aanbieden. Er wordt
gestreefd naar een zo laag mogelijke drempel tot de
gezondheidszorgen, vandaar ook dat er gewerkt wordt
binnen een forfaitair betalingssysteem.

Wijkgezondheidscentrum Malpertuus vzw
Brugsesteenweg 214 – 9000 Gent
info@wgcmalpertuus.be
09 277 97 77
www.wgcmalpertuus.be
Contact: Katrien Lenaerts
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Stappentellen
In de loop van 2017 kwam onze gezondheidspromotie goed op dreef: een proefproject met
stappentellers was 1 van de eerste concrete
initiatieven.

Samen veerkrachtig ouder
worden
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In het voorjaar organiseerden we voor het hele
team en Raad van Bestuur een beleidsdag: een
snelgroeiende organisatie moet voldoende tijd
maken voor overleg en teambuilding.
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In samenwerking met LDC De Boei
organiseerden we een traject met
groepsbijeenkomsten voor 55-plussers
rond het thema ‘veerkrachtig ouder worden’.
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De prille bestaansjaren van
WGC Malpertuus worden
gekenmerkt door groei, groei,
groei… Begin maart 2017
verwelkomden we reeds onze
1.000ste patiënt: een schattige
baby!
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Wijkbeurs Brugse Poort
De gezondheidspromotoren van WGC
Malpertuus en Brugse Poort verzorgden
samen de infostand gezondheid tijdens de
wijkbeurs Brugse Poort. Geslaagd samenwerken in een gedeeld werkingsgebied!

Diabeteseducatie
Vanaf augustus 2017 werken we samen met
een diabeteseducator die 1 keer per maand
naar ons WGC komt om met een aantal van
onze patiënten in gesprek te gaan.

