Een wijkgezondheidscentrum

is een laagdrempelig, multidisciplinair
centrum voor eerstelijnsgezondheidszorg dat wijkgericht werkt in het kader
van het forfaitaire betalingssysteem.

Laagdrempelig
Een kwaliteitsvolle gezondheidszorg die voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is.

Multidisciplinair
Samenwerking tussen verschillende disciplines onder één dak: huisartsen, (thuis)verpleegkundigen,
kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, diëtiste, preventiewerkers, interculturele medewerkers,
onthaalmedewerkers, administratief personeel, ...1

Eerstelijnsgezondheidszorg
Preventieve, curatieve, rehabiliterende en palliatieve gezondheidszorg door huisartsen en paramedici
met aandacht voor het fysisch, psychisch en sociaal welbevinden.

Wijkgericht
Gericht naar een bepaalde wijk of stedelijk gebied. Netwerkvorming en samenwerking met andere
eerstelijnsdiensten en organisaties ter bevordering van de
gezondheid in al zijn aspecten.
De samenstelling van het multidisciplinaire team kan verschillen van centrum
tot centrum; desgevallend zijn er externe samenwerkingsverbanden.
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Forfaitair betalingssysteem (‘forfait’)
• De wet van 14 juli 1994 Art. 52 §1 voorziet in de mogelijkheid om via een abonnementssysteem betaald te worden voor de zorgen verleend door de huisarts,
de (thuis)verpleegkundige en/of kinesitherapeut.
• Hierdoor ontvangt het wijkgezondheidscentrum voor alle ingeschreven
patiënten maandelijks een vast bedrag van het ziekenfonds.
• Dit bedrag komt overeen met wat het ziekenfonds gemiddeld maandelijks
terugbetaalt aan patiënten voor de zorgverlening door huisartsen, (thuis)verpleegkundigen en kinesitherapeuten, rekening houdend met hun verzekeringsstatuut.
• De ingeschreven patiënten betalen dus niets wanneer ze beroep doen op
de zorgverlening door het centrum.

• Ze verbinden er zich wel toe om telkens
beroep te doen op de zorgverstrekkers
in het wijkgezondheidscentrum, zoniet
betaalt het ziekenfonds de zorgverstrekking niet terug.
• Gebeurt de zorgverstrekking
in het kader van de nacht- of
weekendwacht of in uitzonderlijke
situaties, dan betaalt het wijkgezondheidscentrum de prestatie terug aan de
patiënt aan terugbetalingstarief.

Ontslag uit het ziekenhuis
nazorg voor patiënten ingeschreven
in een wijkgezondheidscentrum
• Patiënten ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum
verbinden zich ertoe om steeds een beroep te doen
op de zorgverlening door huisarts, (thuis)verpleegkundige en/of kinesitherapeut van het centrum.
• Indien er andere (thuis)verpleegkundigen of
(zelfstandige) kinesitherapeuten ingeschakeld worden,
zullen deze kosten niet vergoed worden door het
ziekenfonds (noch door het wijkgezondheidscentrum).
Daarom is het belangrijk dat nagevraagd wordt of de patiënt
ingeschreven is in een wijkgezondheidscentrum
• bij de patiënt zelf
• via de sociale dienst van het ziekenhuis
• rechtstreeks aan het wijkgezondheidscentrum
én dat u voor de nazorg van ingeschreven patiënten rechtstreeks contact
opneemt met het betreffende wijkgezondheidscentrum.

Contactgegevens Gentse
Wijkgezondheidscentra
Wijkgezondheidscentrum
Botermarkt vzw

Wijkgezondheidscentrum
Rabot vzw

Hundelgemsesteenweg 145
9050 Ledeberg
T 09 232 32 33
www.wgcbotermarkt.be

Begijnhoflaan 43
9000 Gent
T 09 277 10 77
www.wgcrabot.be

Wijkgezondheidscentrum
Brugse Poort vzw

Wijkgezondheidscentrum
Kapellenberg vzw

Emilius Seghersplein 16
9000 Gent
T 09 226 10 49
www.wgcbrugsepoort.be

Land van Waaslaan 130
9040 Sint-Amandsberg
T 09 285 70 00
www.mijndokter.be/wgckapellenberg

Wijkgezondheidscentrum
De Kaai vzw

Wijkgezondheidscentrum
Watersportbaan vzw

Francisco Ferrerlaan 441
9000 Gent
T 09 216 86 50
www.wgcdekaai.be

Nekkersberglaan 518
9000 Gent
T 09 222 26 46
www.mijndokter.be/Neermeers

Wijkgezondheidscentrum
De Sleep vzw

WGC DE KAAI
WGC RABOT

Désiré Fiévéstraat 31
9000 Gent
T 09 223 29 23
www.wgcdesleep.be

OOSTAKKER
WGC BRUGSE POORT
WONDELGEM

Wijkgezondheidscentrum
Nieuw Gent vzw
Rerum Novarumplein 180B
9000 Gent
T 09 221 21 81
www.ugcnieuwgent.be
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