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de wijk
• Netwerk Samenleven, 
Welzijn en Gezondheid 
• Wijkactieteam • Wijk-
ateliers • Thuiszorgoverleg

Gentse WGCa
• Coördinatorenoverleg
• Werkgroep verpleging
• Onthaaloverleg • 
Intervisie maatschappelijk
werk • Overleg gezond-
heidspromotie

Vereniging van WGCa
• Coördinatorenvergadering
• Werkgroep facturatie
• Intervisie maatschappelijk werk 
• Studieclub gezondheidspromotie

de stad
• LOK • Huisartsenvereniging 
Gent • STOEMP • Bewegen Op 
Verwijzing • Overleg Sportdienst

Wijkgezondheidscentrum

Watersportbaan

In Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan biedt een 
multidisciplinair team van 17 betaalde medewerkers en 7 
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 wijkge-
zondheidscentrum 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.
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Actualiteit

Gentse wijkgezondheidscentra

Wijkgezondheidscentrum Watersportbaan is gelegen in de wijk 
Watersportbaan-Ekkergem, meer bepaald in de Statistische 
Sector Neermeersen. De populatie van deze sector, die reeds 
jaren op meerdere inkomstenindicatoren opmerkelijk slechter 
‘scoort’ dan het gemiddelde van de stad Gent, wordt alsmaar 
kwetsbaarder. Zo is het percentage verhoogde tegemoetko-
ming in de Neermeersen met bijna 60% het hoogste van de 
stad en ligt het aantal werklozen er bijna 3 maal hoger dan het 
gemiddelde van de stad. Bovendien is meer dan de helft van 
de bewoners er alleenstaand, kampen velen met psychische / 
psychiatrische problemen en neemt het aandeel mensen van 
andere origine toe. Daarnaast bestaat de Neermeersen bijna 
uitsluitend uit sociale hoogbouw. Dit alles zorgt voor samenle-
vingsproblemen, weinig sociale cohesie en veel eenzaamheid.

Desondanks zijn er in deze buurt weinig economische en 
(toegankelijke) sociale voorzieningen én zijn er weinig 
professionele organisaties gevestigd. Het WGC hoopt dat 
er, in navolging van de vele andere stadsvernieuwingsprojecten, 
de volgende jaren ook in deze buurt geïnvesteerd zal worden!

Werkingsgebied

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
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Grotere locatie

Het WGC ondertekende in 2018 een compromis 
voor het perceel aan de Nekkersberglaan 2, 
diende een omgevingsvergunning in bij de stad 
Gent en een subsidiedossier bij de Vlaamse 
Overheid, om er een nieuwbouw te realiseren. 
We hopen in 2019 van beide instanties positief 
nieuws te ontvangen, zodat de bouwwerken in 
2020 van start kunnen gaan.

Seksuele gezondheid

Het WGC startte in 2018 een traject met Sensoa, 
om na te gaan hoe seksuele gezondheid meer 
aandacht kan krijgen binnen onze zorgverle-
ning. Dit zal in 2019 vertaald worden in een visie 
en beleid voor alle zorgdisciplines.

Zwerfspuiten

In de Neermeersen duiken alsmaar meer 
zwerfspuiten op. Onder impuls van het WGC 
werd een werkgroep met professionele wijk-
partners opgericht die een eenduidige aanpak 
voor het verwijderen van zwerfspuiten uit-
werkte, dit zowel ten behoeve van professio-
nelen als buurtbewoners die geconfronteerd 
worden met een rondslingerende spuit.
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Omdat het WGC een holistische visie op zorg 
hanteert, nodigen we nieuwe patiënten uit voor 
een uitgebreid kennismakingsgesprek, waarbij 
zowel medische als sociale aspecten aan bod 
kunnen komen.

Medische protocollen

Het multidisciplinair team stelde een handlei-
ding op om de zorg voor patiënten met diabetes 
te verbeteren en om patiënten met een vraag 
naar euthanasie te begeleiden.

Zorgsubstitutie

Sinds 2018 neemt de verpleging een rol op in 
de opvolging van patiënten met een chronische 
longaandoening: de verpleegkundige neemt de 
longfunctietesten af, de arts focust op de analyse 
van de uitslag en de bespreking met de patiënt.
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België 41,9%

Afghanistan 6,2%

Ghana 5,1% 
Bulgarije 4,8% 
Marokko 2,6% 

landen van 
herkomst*

TOP 5

* Deze cijfers betreffen enkel de geregistreerde landen
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