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Gezondheid
� Wijkgezondheidscentra: laagdrempelige eerstelijnszorg   

Zorgverleners onder één dak
Wanneer je ziek bent, ga je naar de hui sarts. Maar om financiële, sociale of culturele 
redenen vindt niet iedereen even makkelijk de weg daarnaartoe. Wijkgezondheidscentra, 
waar huisartsen en andere zorgverstrekkers onder één dak samenwerken, spelen in op 
de groeiende behoefte aan een laagdrempelige, betaalbare en brede eerstelijnszorg 
op maat. Zo’n wijkgerichte aanpak van zorgnoden biedt veel kansen voor preventie en 
gezondheidspromotie én een grotere betrokkenheid bij de buurt. Geert Van Hecke

Intussen zijn er dertig wijkgezond-
heidscentra (WGC’s) in Vlaanderen 
met een concentratie in Oost-Vlaan-
deren, Vlaams-Brabant en Antwer-
pen. In Limburg beperkt het aanbod 
zich tot Alken – een van de oudste 
centra – en Genk. Met de recente 
oprichting van drie centra in West-
Vlaanderen is deze provincie dan 
weer aan een inhaalbeweging bezig. 
Dit concept van zorgverlening, dat 
werkt met een forfaitair betalings-
systeem, lijkt dus steeds meer aan te 
slaan. Toch is de overheid daar ken-
nelijk minder van overtuigd, want 
een tijd geleden heeft minister van 
Volksgezondheid Maggie De Block 
een stop gezet op de oprichting van 
nieuwe wijkgezondheidscentra. Daar-
door kunnen geplande centra, bij-
voorbeeld in Herentals en Heist-op-
den-Berg, voorlopig niet van start 
gaan. 

“Het is waarschijnlijk geen toeval dat 
de minister net nu een rem zet op de 
verdere uitbouw van wijkgezond-
heidscentra”, zegt Myriam Suetens 
van de Vereniging van Wijkgezond-
heidscentra. “Zij is het concept niet 
echt genegen en ziet enkel een stij-
ging van de kosten omdat de jongste 
jaren meer mensen aangesloten zijn 
bij een WGC. Dat brengt voor de 
minister dit jaar een meerkost van 
10 procent met zich mee. Geen extra 
middelen voor de WGC’s betekent 
evenwel geen besparing. Dat zorgt 
er alleen voor dat minder mensen in 
een wijkgezondheidscentrum in hun 
buurt terechtkunnen.” 

Verschillende disciplines 
samen 
Om ons een beeld te geven van hoe 
een wijkgezondheidscentrum werkt, 
neemt Suetens ons mee naar De Brug 
in Molenbeek. Dit centrum biedt met 
een team van 35 medewerkers zorg 
aan vier- tot vijfduizend patiënten. 

“Wij zijn een vrij groot centrum”, zegt 
algemeen coördinator Charles Goet-
hals, “maar de grootste wijkgezond-
heidscentra liggen wel in Gent. Zo-
wel De Brugse Poort, De Botermarkt 
als De Sleep, drie centra met een lan-

ge traditie, bereiken tegen de zes- tot 
zevenduizend mensen in hun buurt.”   
Suetens: “De naam ‘wijkgezond-
heidscentrum’ is ietwat misleidend, 
want in steden als Mechelen, Aalst en 
Sint-Niklaas kan elke inwoner van de 
stad zich inschrijven in het WGC. En 
op sommige locaties spreken ze over 
buurtgezondheidscentrum of eerste-
lijnsgezondheidscentrum.”
Goethals: “De samenwerking tussen 
verschillende disciplines is een cen-
traal element in onze werking. Als 
je hier naar de huisarts komt, kun je 
daarna in het centrum terecht bij een 
verpleegster en een maatschappelijk 
werker. Dat zijn de drie zorgverstrek-
kers die je in elk WGC aantreft. Daar-

naast heeft ons centrum onder an-
dere ook een kinesist, een psycholoog 
en een diëtist in dienst. Elk centrum 
bekijkt uiteindelijk welke zorg het 
best aanwezig is voor de bewoners 
in de buurt. Zo beschikt De Brug ook 
over een tandarts, maar dat is zeker 
niet in elk WGC het geval. En na de 
zomer starten wij met een project 
vroedkunde.”
Suetens: “Een WGC werkt altijd in 
een duidelijk omschreven gebied. 
Wie daar woont, kan zich in het cen-
trum inschrijven. Zodra je ingeschre-
ven bent – wat gratis is – en je in orde 
bent met het ziekenfonds, val je onder 
het forfaitaire betalingssysteem. Per 
ingeschreven patiënt krijgen de wijk-

gezondheidscentra een vast bedrag. 
Dat bedrag is hetzelfde voor elke pa-
tiënt in een WGC, maar die bedragen 
kunnen wel verschillen van centrum 
tot centrum. Naargelang de zorgno-
den in een buurt krijgt elk WGC een 
budget van de overheid. De patiënt 
betaalt dan niets voor een bezoek 
aan de huisarts, de verpleegkundige 
en de kinesist van de praktijk, maar 
moet bij gezondheidsproblemen wel 
steeds bij zijn WGZ aankloppen.”

Open blik op de buurt
Goethals: “Contacten met de patiën-
ten geven onze zorgverstrekkers een 
goed beeld van het leven in de buurt. 
Ze kunnen zo doelgericht inzetten op 
preventie en het bevorderen van een 
gezonde levensstijl van de buurtbe-
woners. In deze wijk hebben wij bij-
voorbeeld contact met het integratie-
centrum De Foyer en een organisatie 
die werkt voor een betere huisvesting 
voor mensen met een laag inkomen. 
Samen organiseren wij infosessies 
over gezonde leefomstandigheden. 
Elk jaar houden wij groepsbijeen-
komsten over vocht in huis en CO-
vergiftiging. Soms gaan onze ge-
zondheidspromotoren gewoon in de 
wachtzaal zitten om specifieke noden 
van mensen, ruimer dan gezondheid 
alleen, op het spoor te komen.”
Suetens: “Het voornaamste doel 
van elk wijkgezondheidscentrum is 
voorzien in een toegankelijk en kwa-
liteitsvol aanbod voor alle inwoners 
van een duidelijk omschreven gebied. 
Veel centra bevinden zich in kwets-
bare buurten, maar ze richten zich 
uitdrukkelijk tot alle bewoners. Bij 
voorkeur weerspiegelt de patiënten-
groep de samenstelling van de buurt 
of wijk. Want ook voor gezonde men-
sen, die dus minder naar de dokter 
moeten, krijgt het wijkgezondheids-
centrum een forfait. Dat geld kunnen 
we dan gebruiken voor patiënten met 
grotere zorgbehoeften. Zo vermijden 
we een evolutie naar een gezond-
heidszorg op twee sporen.”  � 

� Vereniging van Wijkgezondheidscentra, 

tel. 02-265.01.67, www.vwgc.be

De Gezinsbond vraagt een kwa-
liteitsvolle gezondheidzorg die 
voor iedereen toegankelijk is, 
met bijzondere aandacht voor 
chronisch zieken. Dat kan door 
een veralgemeende toepassing 
van de derde betalersregeling, 
waarbij je als patiënt alleen het 
remgeld betaalt, en een bredere 
uitbouw van wijkgezondheids-
centra.
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In een wijkgezondheidscentrum maakt dokter Servaas zijn droom waar: patiënten met 

uiteenlopende zorgvragen meteen bijstaan. 

Naast de huisarts vallen bij De Brug ook de verpleegkundige en de kinesist onder het forfaitair 

terugbetalingssysteem van een wijkgezondheidscentrum.

“We willen vermijden 
dat er sprake is van een 
gezondheidszorg op 
twee sporen” 
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