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In het Wijkgezondheidscentrum Rabot biedt een multi- 
disciplinair team van 21 medewerkers eerstelijns- 
gezondheidszorg aan. Het centrum richt zich hierbij tot  
de bewoners van de wijken Rabot-Blaisantvest, Elisabeth-
begijnhof 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.
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Gentse WGCa

Leeswijzer

De eerste steen van de nieuwbouw wordt midden 2018 
samen met Woningent gelegd op de site van de Rabottorens. We 
zullen het gelijkvloers van de 4e woonentiteit invullen. Voor dit 
nieuwbouwproject komt er een nieuwe discipline in ons team: 
de bouwbegeleider. Hij zal ons helpen met dit bouwproject. 

We starten met een werkgroep ‘verpleegkundige in de 
huisartsenpraktijk’. We analyseren wat er al gebeurt en 
verkennen wat we op termijn nog kunnen uitbouwen. 

Samen met het team zal de RVB het personeelsbeleid 
herzien. Dit was geënt op de startfase en we willen dit beleid 
verder uitwerken.

Vooruitblik

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

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 sco-
ren 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 wijkgezond-
heidscentra liet uitvoeren, bevestigt dat de wijkgezondheidscen-
tra 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 moge-
lijke beleidsaanbevelingen.
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Wij werken nauw samen met...

Netwerken

Investeren in kwaliteit

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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Psychosociaal project

Voor patiënten met psychosociale noden die geen 
hulp vinden in het reguliere aanbod boden we 
een extra psychosociaal aanbod aan. 

Sexuele Gezondheid

Mag je seks hebben met een menstruerende 
vrouw? Verdwijnen SOA’s vanzelf? Hoe zoek ik 
hulp bij erectiestoornissen? Op een interactieve 
en interculturele infosessie konden onze manne-
lijke patiënten dit bespreken met een mannelijke 
arts en verpleegkundige.

Protocol Grensoverschrijdend 
gedrag

Onbeleefd of onaangepast gedrag zien we in 
onze maatschappij, maar heel soms ook in ons 
WGC. We maakten dit bespreekbaar in ons team 
en leerden hoe we hiermee kunnen omgaan.

Beroepsgeheim bij  
minderjarigen

Wat is het beroepsgeheim? Wat is het ver-
schil voor zorgverstrekkers en voor de andere 
medewerk(st)ers? Hoe omgaan met ouderlijk 
gezag? Dit en nog veel meer werd ons deskundig 
toegelicht.

Stressreductie 

Je opgejaagd en gespannen voelen, geen rust 
vinden,… . Patiënten en wijkbewoners leerden 
een aantal bruikbare oefeningen aan (uit mind-
fulness), die hen hielpen om in de drukte van de 
dag terug rust te vinden.
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Medische Intake

We koppelden de inschrijving van een nieuwe  
patiënt aan het opmaken van het medisch 
dossier om zo de workload van de huisarts te 
verminderen.


