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de wijk
• Netwerk Samenleven, 
Welzijn en Gezondheid 
• Wijkactieteam • 
Werkgroepen/atelier • 
Museum Dr Guislain

Gentse WGCa
• Coördinatorenoverleg
• Onthaaloverleg • Overleg 
gezondheidspromotie

Vereniging van WGCa
• Coördinatorenoverleg
• Werkgroep vroedkunde
• Intervisie maatschappelijk werk 
• Studieclub gezondheidspromotie

de stad
• Huisartsenvereniging Gent 
• Kwetsbaar zwanger • 
Hogescholen • UGent

Wijkgezondheidscentrum

De Kaai

In wijkgezondheidscentrum De Kaai biedt een multidisci-
plinair team van 34 medewerkers kwalitatieve eerstelijns-
gezondheidszorg aan. Het centrum richt zich hierbij tot de 
bewoners van de Bloemekenswijk en enkele omliggende 
buurten. De Kaai zet niet alleen in op curatieve zorgen, 
maar biedt ook preventieve gezondheidszorg aan.
De Kaai streeft naar een zo laag mogelijke drempel tot 
die gezondheidszorg, vandaar dat er onder meer gewerkt 
wordt binnen een forfaitair betalingssysteem.

Ja
ar

ve
rs

la
g

2018

Actualiteit

Gentse wijkgezondheidscentra

Eind 2018 dienden de gezondheidspromotoren van De Kaai een 
subsidieaanvraag in bij het OCMW voor het project SAVOIR. De 
Kaai is één van de 3 gelukkigen en ontvangt in 2019-2020 een 
subsidiebedrag van €23.875. Hiermee gaan we – samen met 
enkele partners – zorgen dat kwetsbare gezinnen hun rechten 
beter kennen en effectief benutten. Meer info in het volgende 
jaarverslag!

Ook in 2019 zet De Kaai verder in op psychisch welzijn met 
een interactiegroep over rouw. Dit in een samenwerking met 
museum Dr Guislain en Lokaal Dienstencentrum De Boei.

De volgende jaren zal de UCO-site een hele verandering onder-
gaan. Maar ook achter en voor De Kaai zal er één en ander 
veranderen. Zo voorziet de stad de aanleg van een groot 
Bloemekenspark, komt er een fietstunnel onder de spoorweg 
en krijgen we achter ons gebouw een aangelegde kade aan de 
Lieve. Wij hopen er in 2021 een leuke picknickplek bij te krijgen!

Vooruitblik

Op www.gentsewijkgezondheidscentra.be 
vind je meer info over onze centra.

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 kwaliteits-

volle 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.

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 eerste-
lijnszone. 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 wijkgezond-
heidscentra stonden in 2018 mee aan de wieg van de ELZ Gent.

38.793
patiënten

37.183
patiënten in forfait

2014

2014

32.607

13,0% 13,5% 13,9% 14,4% 14,9%

33.944 35.565
37.245

38.793

2018

2018

Evolutie aantal patiënten

% van de inwoners van de stad in WGCa

10
WGCa

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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Feestelijke opening

Op 21 april opende De Kaai haar nieuwe gebouw, 
met een politiek debat over toegankelijke gezond-
heidszorg. Er was muziek van de Kaaiband, 
rondleidingen door het gebouw en kunstwerken 
van bewoners van de Baai. Een tijdscapsule met 
alle wensen en dromen voor de toekomst van de 
Kaai werd ingegraven in de tuin. 

Zelfstandig bewegen

De Kaai zet in op beweging! Dagelijks komen 
mensen in het kader van hun revalidatie zelf-
standig oefenen in onze kinezaal. Per week gaat 
het om 40 patiënten.

Zwangerschapsprotocol

De Kaai werkte mee aan een protocol voor een 
goede gezondheid van kwetsbare zwangere 
vrouwen. Hieruit vloeide een betere samenwer-
king met partners uit de wijk voort. We hopen 
op die manier deze vrouwen beter te begeleiden 
en ondersteunen.
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Chronische pijn

10 patiënten met chronische pijn gingen met 
elkaar in interactie met focus op pijncoping, 
stresscoping en veerkracht. De groep was heel 
divers naar afkomst en leeftijd.  In een vierde 
sessie werd een mindful-wandeling georgani-
seerd. Verder zet De Kaai in op pijneducatie.

Maatschappelijk werk

398 raadplegingen en huisbezoeken regis-
treerde maatschappelijk werk in 2018, een 
duidelijke stijging ten opzichte van 2017 (260). 
Sinds juli 2018 is het team uitgebreid met een 
halftijdse medewerker.

Projectweek goed-voelen

De Kaai werkte met het 5de en 6de leerjaar van 
Het Klimrek sessies uit over goed-voelen, afge-
wisseld met mindfulness voor kinderen. Ze leer-
den van elkaar wat hen energie geeft en maakten 
ook kennis met toegankelijke laagdrempelige 
hulpverlening.   
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