
In wijkgezondheidscentrum De Kaai biedt  
een multidisciplinair team van 40 medewerkers  
kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg 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.

Terugblikken in cijfers

PATIËNTEN

Terugblikken op zorg
Het is een cliché, helaas, maar ook een realiteit: als 
centrum in de eerstelijnszorg stond ook in onze werking 
Covid centraal. Dit bepaalde in 2021 zeker de werkdruk, 
maar de impact zindert nog steeds na. En we steken 
het niet onder stoelen of banken, die impact was groot. 
Daarom geven we dat deel van de realiteit opnieuw 
aandacht in de verhalen en activiteiten over onze zorg. 
Covid zorgde echter ook voor opportuniteiten. En ook 
daar werd met het hele team van De Kaai op ingezet. 
Bij de pakken blijven zitten, staat niet in ons woorden-
boek. Naast reflectie en de zoektocht naar ademruimte, 
bleven we inzetten op nieuwe ideeën en nieuwe manie-
ren om onze zorg vorm te geven. Voor de patiënten, in de 
eerste plaats.

ARTSEN
Welzijn – hoe een proces over werkdruk werd 
omgezet naar een positief verhaal
2021 was een bewogen, interessant, ambitieus en 
wervelend jaar voor de artsen van De Kaai. Ze werden 
geconfronteerd met meerdere uitdagingen en moeilijk-
heden waarbij hun welzijn op de proef werd gesteld. 
Samen gingen ze op zoek naar een manier om het tij te 
keren, zowel op individueel vlak als op groepsniveau. 
De gezamenlijke drijvende kracht van de artsen is kwa-
litatieve, toegankelijke zorg voor de patiënten. Daarnaast 
is het belangrijk autonomie te ervaren, een diverse 
patiëntenpopulatie te helpen en voldoende variatie in 
de medische zorg te hebben. Op basis van deze elemen-
ten en met ondersteuning van o.a. de staf en een externe 
coach gingen ze concreet aan de slag.

Het principe van gedeeld leiderschap werd geïmple-
menteerd in de dagelijkse werking. Individuele artsen 
namen meer verantwoordelijkheden op en taken wer-
den verdeeld op basis van competenties en individuele 
interesses. Alle artsen namen deel aan 1 of meerdere 
werkgroepen en zetten zo mee hun schouders onder 
de continue reflectie over en verbetering van kwaliteit 
van zorg in De Kaai, zoals de hervorming van de drin-
gende raadpleging, het uitbouwen van zorgsubstitutie, 
de samenwerking met de eerstelijnspsycholoog, etc. 
Én er werd ruimte en tijd gemaakt voor het welzijn en 
functioneren van de artsen en de groep. 

Ook in 2022 staan we nog voor uitdagingen en obstakels. 
Het zorglandschap verandert immers voortdurend, er 
is een algemeen artsentekort en het profiel van de 
huisarts is gevarieerder geworden. Het is echter essen-
tieel dat artsen de continuïteit en kwaliteit van zorg als 
een gezamenlijke doelstelling uitdragen. De holistische 
en multidisciplinaire zorg die De Kaai biedt en die op 
pragmatische wijze via zorgsubstitutie meer vorm 
kreeg ten tijde van de Coronacrisis, kan nu geëvalu-
eerd worden, landen en duurzaam geïmplementeerd 
worden. Onze visie op zorg is zo een organisch en dyna-
misch proces waar continuïteit, doelgerichte zorg en 
zorgsubstitutie samenkomen.

KINESITHERAPEUTEN
Investering in opleiding en accreditering 

De Kaai hecht veel belang aan kwaliteit van zorg en inves
teert permanent in bijscholing. In 2021 lag de focus bij 
kine op de opleidingen manuele therapie en dry needling 
én startte een collega met de opleiding oedeemtherapie. 

Daarnaast volgen ook al onze kinesitherapeuten perma-
nente vormingen om hun accreditatie te behalen. In dat 
kader namen alle kine deel aan een peer review met 
collega’s uit de andere Gentse WGC’s over klinische eva-
luaties. Zij bespraken het gebruik van meetschalen en 
vragenlijsten tijdens het kinesitherapeutisch onderzoek 
in de praktijk. 

Telefonisch spreekuur
De kinesitherapeuten startten met een telefonisch spreek
uur tussen 13u en 14u. In deze tijdsspanne kunnen de 
patiënten hen rechtstreeks bereiken om een afspraak in 
te plannen of om specifieke vragen te stellen.

VERPLEGING
Corona
De werkgroep corona kwam in 2021 tal van keren samen 
om de organisatie van de coronazorg in goede banen te 
leiden. Naast de artsen, onthaal en zorgcoördinator, 
nam verpleging hier een essentiële rol in op. Een hele 
uitdaging, maar het heeft het team ook veel bijgeleerd. 
Dankzij deze crisis zijn begrippen als zorgcomplemen-
tariteit, triage en een efficiënte organisatie van onze zorg 
gemeengoed geworden. 

MAATSCHAPPELIJK WERK
Feeling low, aiming high
De Kaai diende samen met Weerwerk een project in bij 
de stad Gent én met resultaat! 2021 stond in het teken 
van de voorbereiding.

De kern van het project: dagelijkse verhalen in onze 
praktijk, vaak met kortgeschoolden in de hoofdrol, linken 
aan werkbaar werk. Zoals patiënten die ondanks ernstige 
gezondheidsproblemen erg fysieke jobs blijven uitoefe-
nen vanwege financiële problemen. Of patiënten die 
arbeidsongeschikt zijn (en blijven) omdat ze hun job 
niet meer aankunnen, maar niet meteen alternatieven 
zien. Of patiënten die net angst ervaren om terug aan 
het werk te gaan… 

Als zorgverstrekkers kunnen we deze uitdagingen niet 
alleen aan. Alles staat of valt met de samenwerking met 
adviserende en arbeidsartsen, alsook met partneror-
ganisaties. Maar ook intern staat samenwerking voorop: 
de huisartsen, de maatschappelijk werkers en de gezond-
heidspromotoren slaan de handen in elkaar. Brandend 
actueel en innovatief! Wordt vervolgd!

www.wgcdekaai.be

Maïsstraat 380, 9000 Gent / contact: Lut Joris
09 216 86 50 – info@wgcdekaai.be
ON: 0865.906.924 – RPR Gent

Jaarverslag 2021
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WIJKGEZONDHEIDSCENTRA IN GENT

11 WGCa – 41.368 patiënten – 39.156 patiënten in forfait

Evolutie aantal patiënten

37.245 38.793 40.215 41.259 41.368

2017 2018 2019 2020 2021

% van de inwoners van de stad in WGCa

14,4% 14,9% 15,4% 15,7% 15,7%

2017 2018 2019 2020 2021

Evolutie in aantal patiënten

3219 3935 4295 4397 4423

2017 2018 2019 2020 2021

4423 4259
in forfait

32 jaar

gemiddelde  
leeftijd

TEAM

1,7 administratie

1,2 medisch secretariaat 

2,2 logistiek & onderhoud

1,2 gezondheidspromotor

1,3 (zorg)coördinatie

7,5 artsen  
+ 1,7 artsen in opleiding

4,8 kinesitherapeut

1,3  maatschappelijk  
werk

2,9 onthaal

4 verpleging

1 zorgkundige



Visie op zorg
ORGANISATIE DRINGENDE RAADPLEGING 
In 2021 werden de voorbereidingen getroffen om de 
vraag van onze patiënten af te stemmen op ons aanbod. 
Hoeveel acute zorg hebben we nodig? Kan een interdisci-
plinaire organisatie van acute zorg leiden tot een gedeelde 
aanpak? En hoe kunnen we dit efficiënt organiseren? Dit 
en vele andere vragen werden in kaart gebracht onder 
leiding van onze zorgcoördinator. Intussen zijn deze zaad-
jes al goed doorgeschoten en hebben we dagelijks een 
interdisciplinair aanbod voor dringende vragen. Najaar 
2022 willen we met dezelfde principes onze chronische 
zorg in kaart brengen.

PILOOTPROJECT GEESTELIJKE GEZONDHEID  
OP DE EERSTE LIJN
2021 was ook het jaar van ons pilootproject geestelijke 
gezondheid waar verpleging een centrale rol in speelde. 
Gedurende 5 maanden is er gezocht naar een manier om 
de artsen bij te staan in (acute) zorgvragen van patiënten 
met een psychiatrische of psychische aandoening. Dit pro-
ject staat even on hold, maar de voorbereidingen en eva-
luatie worden meegenomen in de ruimere oefening over 
zorgcomplementariteit die we in 2022 vorm gaan geven.

DOELGERICHTE ZORG 
Doelgerichte zorg is een manier om naar zorg te kijken, 
maar wel één die zowel de patiënt met chronische aandoe-
ningen als de zorgverstrekker kan helpen om een zorg plan 
uit te tekenen. De methodieken en ideeën voortvloeiend uit 
doelgerichte zorg werden in 2021 reeds toegepast. Dit ver-
haal hangt echter samen met een bredere, gedeelde visie 
op zorg waar in de komende jaren door het hele team aan 
verder wordt geschreven. 

IDEEËN EN OPPORTUNITEITEN IN GOEDE BANEN 
LEIDEN
In 2021 vonden we ook een manier om alle ideeën (en dat 
waren er veel) die met interdisciplinaire zorg te maken 
hebben, structureel een weg te laten vinden in ons groeiend 
centrum. Aan de hand van sjablonen brachten we de ideeën 
in kaart, koppelden we dit aan de noden en het beleids-
plan, alvorens van start te gaan. De definitie van kwaliteits-
volle zorg werd hierbij als kapstok gebruikt. 

Focus
PROJECT INTERCULTUREEL BEMIDDELAAR
Dankzij de steun van de federale overheid konden we in 
de Gentse en Antwerpse wijkgezondheidscentra starten 
met een proefproject met intercultureel bemiddelaars (ICB). 
In de maand september startten er drie collega’s die de 
wijkgezondheidscentra taalondersteuning geven in het 
Bulgaars, Turks en Dari/Pasjtoe. De ICB tolken tijdens 
consulten met patiënten die het Nederlands onvoldoende 
kennen en geven ook culturele achtergrond mee waar 
nodig. Zo zijn we zeker dat belangrijke medische info goed 
begrepen wordt. Na 1 jaar wordt het project geëvalueerd.

Gezondheidspromotie in de wijk
HET ABC IN HET WERKEN MET KINDEREN AAN GEZONDHEID 

EENZAAM BEN IK NOOIT ALLEEN

BEWEEGLESSEN MOVE-IT VOOR VROUWEN

Januari 2021, De Kaai bracht het boekje ‘Het ABC 
in het werken met kinderen aan gezondheid’ uit.

Hiermee willen we leerkrachten, gezondheids
promotoren en groepswerkers inspireren om 
een traject aan te gaan over het thema gezond-
heid. De methodieken uit het boekje zijn één voor 
één in huis ontwikkeld en uitgetest en kunnen 
ook ingezet worden in scholen die een gezond-

De interactiegroep ‘eenzaam ben ik nooit 
alleen’, alweer een samenwerking met 
museum Dr. Guislain, startte op in volle 
coronaperiode. 

De 7 sessies kenden een mooie opkomst 
van 12 deelnemers. Omgaan met een-
zaamheid, je levensverhaal, het ombuigen 
van negatieve gedachten, alsook dromen 
en talenten zijn thema’s die aan bod 

INTERACTIEGROEPEN IN BEELD

Op 17 mei hervatten we de beweeg-
lessen voor vrouwen na een Corona 
onderbreking. 

Dat de nood en zin in bewegen groot 
was, merkten we snel aan de hoge 
opkomst. 

Wijkgezondheidscentrum De Kaai bracht samen met het 
museum Dr. Guislain een filmpje uit over hun interactie-
groepen en laat deelnemers aan het woord over wat hun 
deelname aan een interactiegroep betekend heeft. 

heidsbeleid willen opstellen. Ook de gezond-
heidsdienst van Stad Gent had hier oren naar 
en bestelde 300 exemplaren.  

Op 11 maart gaven de gezondheidspromoto-
ren een webinar, in samenwerking met Logo 
en de Dienst regie gezondheid, waarin ze de 
methodieken toelichtten aan leerkrachten en 
CLBmedewerkers.

kwamen. Deelnemers getuigden nadien 
hoe ze tot andere inzichten kwamen 
over eenzaamheid en negatieve denk-
patronen verbraken. Daarnaast zetten 
de deelnemers stappen naar het geor-
ganiseerd vrijetijdsaanbod in de wijk 
en naar hulpverlening.

interactie in het museum  
hd - youtube

WIJKATELIER PSYCHISCH WELZIJN  
In januari organiseerden de gezondheidspomotoren een 
online forum voor meer dan 30 hulpverleners uit de wijk 
met als thema: de zoektocht naar gepaste hulpverlening.

Het Mobil team, het Netwerkpunt, het Assessment team en 
AZIS lichtten er hun werking toe, alsook de eerstelijns-
psychologen werkzaam in de wijk.

Vanuit het wijkatelier psychisch welzijn ijverden we voor 
een wijknetwerker geestelijke gezondheid. Onze wijk 
werd uiteindelijk door Stad Gent uitgekozen als 1 van 
de 4 wijken waar een dergelijke wijknetwerker aan 
de slag ging. De wijknetwerker bouwt samen met de 
gezondheidspromotor het wijkatelier verder uit. 

De lessen kenden een opkomst van 
gemiddeld 20 deelnemers. 

KAAI–KUNST EN KRACHT 
In 2021 stelden 4 patiënten hun werken ten toon 
in de wandelgangen van De Kaai: 
– de idyllische olieverfschilderijen  

van Freddy Drieghe
– natuur in ontwikkeling van Youri Deceunick
– de dromerige landschapsschilderijen  

van Mehmed Mediha
– de tekeningen van Bochra Zaouali.

Met het project Kaai–kunst wil De Kaai patiën-
ten in hun krachten zetten en hen een forum 
geven om hun werk met het bredere publiek te 
delen. 

Daarnaast draagt de kunst ook bij tot het wel-
zijn van de werknemers van de Kaai.

ENKELE PROJECTEN KWAMEN TOT STAND DANKZIJ 
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Elife, Andrey en Zarlashi, de interculturele bemiddelaars van dienst.


