Wij werken nauw samen met...

de wijk

de stad

• Netwerk Samenleven,
Welzijn en Gezondheid
• Wijkactieteam
• Ateliers

• LOK • Huisartsenvereniging
• Thuiszorgoverleg • Warme
Steden • STOEMP • Bewegen Op
Verwijzing • Overleg Sportdienst

Gentse WGCa

Vlaamse Vereniging
van WGCa

• Coördinatorenoverleg
• Werkgroep verpleging
• Onthaaloverleg
• Intervisie maatschappelijk werk • Intervisie
gezondheidspromotoren

Wijkgezondheidscentrum

Actualiteit

• Coördinatorenvergadering •
Werkgroep facturatie • Intervisie
maatschappelijk werk • Studieclub
gezondheidspromotie • Gebruikersclub Elektronisch Medisch Dossier

Vooruitblik
Net als 2017 zal ook 2018 in het teken staan van onze nood aan
een grotere locatie. We willen in 2018 een aankoopovereenkomst afsluiten voor het terrein aan de Nekkersberglaan 2,
onze bouwplannen finaliseren en een aanvraag tot VIPA-subsidies indienen.
In 2018 willen we uiteraard ook de patiëntenzorg verder
optimaliseren. Zo zal een multidisciplinaire werkgroep
reflecteren over hoe we seksualiteit beter bespreekbaar
kunnen maken bij patiënten en uitzoeken welke informatie we
patiënten willen geven over SOA’s, ongewenste zwangerschap
of seksuele klachten. Ook willen we ons beleid t.a.v
dementerende en palliatieve patiënten evalueren en
bijsturen.
In 2018 zetten we verder in op zorgsubstitutie van huisarts
naar verpleging. Zo zal een van de verpleegkundigen instaan
voor de opvolging van patiënten met diabetes type 2 en zal
spirometrie een gedeelde opdracht tussen arts en verpleging
worden.

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 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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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:

Watersportbaan

Jaarverslag

Netwerken

13,80%

% van de inwoners van de stad in WGCa

In het Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan biedt
een multidisciplinair team van 17 betaalde medewerkers
en een 7-tal vrijwilligers kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg aan. Het centrum richt zich hierbij tot de
bewoners van de wijk Watersportbaan-Ekkergem en
enkele omliggende buurten. Naast de preventieve en
curatieve zorg zet het wijkgezondheidscentrum zich in om,
samen met de wijkpartners, het welzijn van de inwoners
van de wijk Watersportbaan-Ekkergem te bevorderen. Er
wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke drempel tot de
gezondheidszorgen, o.a. daarom wordt er gewerkt met het
forfaitair betalingssysteem.

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.

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan
Nekkersberglaan 518, 9000 Gent
09 222 26 46
websites.mijndokter.be/wgcwatersportbaan
Contact: Jennifer Verbeken
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Medisch secretariaat
Het WGC initieerde in 2017 een nieuwe functie:
medisch secretariaat. Hiermee willen we de
artsen verder ontlasten van een aantal administratieve patiëntgebonden taken, zoals het
verwerken van medische dossiers en verslagen.

Wijkatelier
‘psychische kwetsbaarheid’

7.055

xx1/xxx

Het multidisciplinair team werkte een visie en
een praktische interne richtlijn over vroegtijdige zorgplanning uit voor alle betrokken
zorgverstrekkers.

1,68

onthaal

De wijk Watersportbaan-Ekkergem heeft veel
bewoners met psychische problemen en wordt
o.a. daardoor gekenmerkt door veel persoonlijke en samenlevingsproblemen. Het WGC en de
sociaal regisseur startten daarom een atelier
rond deze problematiek op.

contacten

12% 12%

2021 is het jaar waarin we
graag onze intrek zouden
nemen in een grotere locatie. In
2017 onderhandelde het WGC
intensief met de eigenaars van
2 potentiële nieuwe locaties
waarvan een gelegen is aan de
Jubileumlaan en het andere
aan de Nekkersberglaan 2.

**

gemiddelde

Brusselse Vlaamse
bevolking bevolking

* Verhoogde tegemoetkoming als ruwe indicator van armoede, **IMA-Atlas 2016
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Fietslessen

15

15 volwassenen leerden in 2017
fietsen in de wijk. De fietslessen
bevorderen de zelfredzaamheid,
mentale en fysieke gezondheid.

Wijkkrantje

4

4 keer per jaar ontvangen alle
bewoners rondom de Watersportbaan een wijkkrantje. Dit
krantje informeert o.a. over
wijkactiviteiten om zo spontane
ontmoetingen tussen bewoners te stimuleren.

