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Wijkgezondheidscentrum

Malpertuus

In het Wijkgezondheidscentrum Malpertuus biedt een 
multidisciplinair team van 18 betaalde medewerkers en 
5 vrijwilligers kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg 
aan. Het centrum richt zich hierbij tot de bewoners van de 
wijken Brugse Poort, Rooigem en omgeving, Mariakerke, 
een deel van Drongen en enkele omliggende buurten. 
Naast de preventieve en curatieve zorg zet het wijkgezond-
heidscentrum zich in om, samen met de wijkpartners, het 
welzijn van de inwoners van de vermelde wijken te bevor-
deren. 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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Gentse wijkgezondheidscentra

Update

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

In 2018 werd er afgebroken, opgebouwd, verbouwd en stevig 
doorgewerkt aan de Brugsesteenweg 218. Het WGC zal het 
eengemaakte gebouw in het najaar van 2019 in gebruik nemen.   

de wijk
• Wijkactieteam Brugse 

Poort en Mariakerke
• Perinataal zorgoverleg
• Netwerk samenleven, 

welzijn en gezondheid
• Doortrekkersterrein

Gentse WGCa
• Coördinatorenoverleg
• Werkgroep verpleging
• Onthaaloverleg
• Intervisie gezondheids- 

promotie en maat- 
schappelijk werk

Vlaamse Vereniging 
van WGCa
• Algemene Vergadering
• Coördinatorenvergadering
• Studieclub 

Gezondheidspromotie

de stad
• Huisartsenvereniging Gent
• Gezondheidsraad
• Gents Overleg
• Lokale Kwaliteitsgroep 
• Stoemp 
• Sportdienst

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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Welkom

In 2018 mocht het WGC 57 pasgebo-
ren baby’s verwelkomen: de ouders 
kregen een pakketje met knuffel, 
thermometer met info over koorts en 
een overzicht van de gezondheids- 
organisaties in de wijk.

Interactiegroep 
ouderschap

In december startte de eerste inter-
actiegroep rond het thema ‘ouder-
schap’: ouders en zorgverstrekkers 
wisselden ervaringen en ideeën uit 
over opvoeden en tijd maken voor 
elkaar en voor zichzelf.  

Tandarts op bezoek

Op 21 maart hield een tandarts uit de 
buurt een zitdag in het WGC en contro-
leerde de tandjes van kinderen tussen 
2 en 6 jaar oud. 16 kinderen werden 
doorverwezen en verder behandeld.

Fietslessen

In het voorjaar gingen 15 mensen 
wekelijks naar de fietslessen in de 
Vrije Basisschool Het Klimrek. 10 
deelnemers haalden de eindmeet en 
kregen een fietsdiploma.

Beweeglessen

Gemiddeld 20 mensen komen sinds 
september wekelijks naar de beweeg-
les in de sporthal Bourgoyen. Deze 
beweeglessen worden in samenwer-
king met de Sportdienst van de Stad 
Gent georganiseerd.

** **
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