
Wijkgezondheidscentrum

Nieuw Gent

In het Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent biedt een 
multidisciplinair team van 38 medewerkers eerstelijns-
gezondheidszorg aan. Het centrum richt zich hierbij tot 
de bewoners van de wijken Nieuw Gent, Steenakker en 
Zwijnaarde. Het gezondheidscentrum wil niet alleen 
curatieve maar ook preventieve gezondheidszorg aan- 
bieden. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke 
drempel, vandaar ook dat er gewerkt wordt binnen een 
forfaitair betalingssysteem.
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Actualiteit

Gentse wijkgezondheidscentra

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.
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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

Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent
Rerum Novarumplein 182
info@wgcnieuwgent.be
09 221 21 81
www.wgcnieuwgent.be
coördinator: An Van De Walle

In 2019 zetten we verder in op het optimaliseren van onze 
interdisciplinaire, doelgerichte zorg. We implementeren de 
medische intake bij inschrijving door een verpleegkundige. Er 
worden extra interdisciplinaire contactmomenten voor overleg 
over de zorg van individuele patiënten ingericht. We besteden 
meer tijd en aandacht aan het opstellen van zorgplannen voor 
chronische patiënten.

In het kader van een vlotte en efficiënte communicatie tussen 
hulpverlener en patiënt zullen we in  het nieuwe jaar extra 
aandacht hebben voor het ondersteunen van anderstalige 
communicatie in de zorg en willen we het aantal patiënten dat 
zijn afspraak mist, verminderen.

In 2019 verkennen we verder hoe we in onze wijk door middel van 
verbeterde samenwerking met allerlei lokale actoren een meer 
toegankelijke mondzorg voor onze patiënten kunnen realiseren.

Bewegen, (op)voeding en mentale gezondheid worden de 
drie thema’s in het nieuwe werkjaar waar we in onze wijk op 
willen focussen met allerlei activiteiten en acties voor en door 
wijkbewoners van alle leeftijden.

de wijk
• LOK huisartsen • 
Wijkactieteam • Netwerk 
samenleven, welzijn en 
gezondheid • ateliers

Gentse WGCa
• Coördinatorenoverleg
• Intervisie maatschap-
pelijk werk en gezond-
heidspromotie • Kine LOK
• Werkgroep verpleging
• Onthaaloverleg

Vereniging van WGCa
• Raad van Bestuur • 
Coördinatorenoverleg • 
Werkgroep dieet en vroed-
kunde in een WGC • Studieclub 
gezondheidspromotie • Intervisie 
maatschappelijk werk • Vlaamse 
overheid

de stad
• Huis van het Kind • Experten- 
groep Breed Geïntegreerd 
Onthaal • Huisartsenvereniging 
• Deel-Sel • Veranderforum ELZ
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Spirometrie

In 2018 introduceerde haio Charlotte spirome-
trie in onze praktijk om longaandoeningen in 
een vroeg stadium  te kunnen opsporen, om 
een correcte diagnose te stellen en de patiënt 
goed te kunnen opvolgen, zonder dat de patiënt 
daarvoor naar het ziekenhuis moet.

Reorganisatie van de zorg

We startten een proefproject waarbij een spe-
cifiek opgeleide verpleegkundige patiënten met 
een chronische aandoening protocollair opvolgt 
in de plaats van de huisarts. We willen nagaan 
of we de ervaren kwaliteit van de zorg kunnen 
behouden  of zelfs verbeteren, op een kosten- 
efficiënte manier. 

Training “Explain Pain”

We organiseerden een open training over een 
nieuw concept en begrip van pijn. Het zorgde 
voor een frisse kijk op een ingewikkeld probleem 
voor kinesisten, verpleegkundigen, artsen,...

** **

België 29%

Afghanistan 7,8%

Ghana 6,5% 
Marokko 5,4% 
Bulgarije 4,1% 
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Podologie

In september 2018 startten podologe Stefanie 
en zorgkundige Vanessa met duo-consulten 
podologie-medische pedicure om de drukke 
agenda te ontlasten en om kwaliteitsvolle zorg 
te kunnen blijven garanderen.

Sinds dit jaar mogen 3 verpleegkundigen zich 
“referentieverpleegkundige wondzorg” noemen.

Wondzorg

In 2018 werd ons aanbod van  maatschappelijk 
werk verdubbeld. We groeiden van 1  halftijdse 
functie naar 2 halftijdse medewerkers.

Uitbreiding maatschappelijk werk

Gezondheid & stadsvernieuwing

Door het schrijven van een gedragen memo-
randum voor het nieuwe stadsbestuur, met 
inzet op bewonersparticipatie en onze inbreng 
via diverse werkgroepen zetten we proactief in 
op gezondheid én preventie van gezondheids-
problemen in het stadsvernieuwingsproject van 
Nieuw Gent.


