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Gezondheidszorg 			
voor iedereen

“Wijkgezondheidscentra zijn er niet
enkel voor wie het
niet breed heeft, ze
zijn er voor iedereen
in de wijk.”
Gert Devolder,
coördinator WGC Zuidrand en ’t Spoor

237.000 Belgen gaan gratis
naar de dokter in een
wijkgezondheidscentrum.
De toegankelijke,
wijkgebonden aanpak van
die centra wordt steeds
populairder. Sinds 2000 is
het aantal in ons land zo
goed als verdubbeld.

tekst Lisa Develtere foto’s Lisa Develtere, Alexis Haulot, WGC De Kaai
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Wijkgezondheidscentrum
De Kaai in Gent, een van de
30 wijkgezondheidscentra die
Triodos Bank financiert in België.

>

Jan Depoortere, kredietspecialist
Triodos Bank: “We verlenen in totaal
voor 13 miljoen euro kredieten aan
wijkgezondheidscentra, voornamelijk
voor vastgoed en opstartkosten.”

WGC Zuidrand, Antwerpen.

ZIE PRECIES WAT UW GELD DOET

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinair medisch centrum dat werkt met
een forfaitair systeem. “Dat wil zeggen dat
we een contract aangaan met de patiënten
die zich aansluiten,” verduidelijkt Gert
Devolder, coördinator van wijkgezondheidscentra ’t Spoor en Zuidrand in
Antwerpen. “Per ingeschreven patiënt
krijgen wij een maandelijks bedrag van
zijn of haar ziekenfonds. Patiënten hoeven
niets te betalen wanneer ze op consultatie
komen.” Het geld dat de centra ontvangen is
bestemd voor drie zorgdisciplines: huisarts,
verpleegkundige en kinesist. Veel wijkgezondheidscentra gaan nog verder, maar
moeten dat op een andere manier zien te
financieren. Ze hebben bijvoorbeeld een
psycholoog, diëtist, tandarts of maatschappelijk werker in dienst en besteden
aandacht aan gezondheidspromotie. Zo
werkt wijkgezondheidscentrum ‘t Spoor
voor psychologische ondersteuning
samen met het centrum voor geestelijke
gezondheidszorg Andante.
Enkel buurtbewoners van een duidelijk
omschreven gebied rond het centrum
kunnen zich inschrijven. Gert Devolder:
“Er wordt vaak gezegd dat een wijkgezondheidscentrum er is voor mensen zonder
geld, maar dat klopt niet. We richten ons op
iedereen in de wijk, maar we merken wel dat
het meer moeite kost om jonge tweeverdieners bij ons te krijgen dan kansarmen.”
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Een op de drie centra
Kredietspecialist Jan Depoortere volgt
voor Triodos Bank al een hele tijd de wijkgezondheidscentra op en ziet een duidelijke
evolutie: “Wijkgezondheidscentra worden
populair in elke klasse van de bevolking.
Dat is net zoals bij de kringloopcentra.
Niemand schaamt zich nog om met zijn
BMW de parking van de kringwinkel op te
rijden. Tien jaar geleden was dat ongezien.”
“Wijkgezondheidscentrum Zuidrand
bestaat twee jaar en we hebben al 1.650
patiënten, terwijl we dachten dat we er op
dit punt nog maar 600 zouden hebben,”
vertelt Gert Devolder. “Ons gebouw is te
klein geworden, dus kochten we een groter
pand met een krediet bij Triodos Bank.”
Ongeveer een derde van de Belgische
wijkgezondheidscentra vindt de weg naar
Triodos Bank, hetzij als spaarklant, hetzij
voor kredietverlening. “Dat is een behoorlijk
marktaandeel, maar we willen er nog meer
in groeien,” zegt Jan Depoortere. “In totaal
verlenen we momenteel voor 13 miljoen euro
kredieten in de sector. Het gaat voornamelijk om opstart- en vastgoedfinanciering.”
“Als duurzame bank houden we van de
waarden waar de wijkgezondheidscentra
voor staan. Ze werken aan toegankelijke
zorg voor iedereen. De consultaties zijn
gratis en door hun pluralistische aard, wordt
niemand uitgesloten. Naast de zorg voor
patiënten, doen ze bovendien ook heel wat
inspanningen op het vlak van preventie,
zoals acties rond gezonde voeding, sporten
of stoppen met roken. Je mag ook niet uit
het oog verliezen dat wijkgezondheidscentra
vzw’s zijn. Ze investeren alle winst dus
opnieuw in hun werking.”
www.vwgc.be

snelle groei
De cijfers liegen er
niet om: de groei
van de wijkgezondheidscentra is
spectaculair. In 2000
waren er in Wallonië en Franstalig
Brussel 56 ‘maisons
médicales’, zoals de
wijkgezondheidscentra daar heten.
Nu zijn dat er al 100.
In Vlaanderen waren
de wijkgezondheidscentra aanvankelijk
veel minder bekend.
In 2000 waren er
nog maar 9, maar
intussen zijn er al
25. Door het grote
succes moeten heel
wat wijkgezondheidscentra met
wachtlijsten werken.
Ze zijn te klein geworden om nog nieuwe
patiënten te kunnen
inschrijven. Daarom
starten veel centra
met bouwprojecten
om uit te breiden en
worden er nieuwe
centra opgericht.

