
 

Wijkgezondheidscentra  
leveren kwaliteitsvolle en 
betaalbare zorg

In december 2017 publiceerde het Inter Mutualistisch Agentschap (IMA) een 
studie die de zorg in wijkgezondheidscentra vergeleek met de prestatiegenees-
kunde. 

De conclusies? De kosten voor de overheid zijn dezelfde in beide systemen, 
terwijl patiënten in wijkgezondheidscentra minder betalen voor hun zorg.  
Bovendien scoren wijkgezondheidscentra (minstens) even goed op de gemeten 
kwaliteitsindicatoren.

De studie bevestigt de conclusies van het onderzoek  
uitgevoerd door het Federaal Kenniscentrum voor  
de Gezondheidszorg (KCE) in 2008.

Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt vzw is een groepspraktijk waar 
je terecht kan voor huisartsgeneeskunde, verpleegkunde en kinesitherapie. 
Het wijkgezondheidscentrum is er voor alle inwoners van Leuven en deel-
gemeenten. In onze vzw gaan alle middelen naar patiëntenzorg.

Ierse Predikherenstraat 80
3000 Leuven
016 230 903

wgc@wgcridderbuurt.be
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Een sterk verhaal: ons project 
‘Patiënt in Beeld’ in de  
geestelijke gezondheidszorg

In 2017 maakten we  
werk van de participatie 
van de patiënt.

In 2017 maakten wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt en Caleido  
samen werk van de participatie van de patiënt.

• We benoemden de succesfactoren die we leerden uit onze talrijke 
participatiegroepen in de periode 1995-2015.

• We verzamelden evidence en aanbevelingen, werkmodellen en good 
practices.

• Een patiënt, een huisarts en een maatschappelijk werker brachten in 
Porto (Portugal) de resultaten van patiëntparticipatie in geestelijke 
gezondheidszorg op het European Forum for Primary Care met veel 
appreciatie. 

• We gaven een workshop aan de andere wijkgezondheidscentra over 
patiëntparticipatie en de inbedding hiervan in een participatieve 
organisatie.

• Op een interne denkdag bespraken we de bijdrage van elke mede-
werker aan de hand van de participatie ladder.

• We organiseerden participatiegroepen vanuit gezondheidspromotie 
in functie van de inrichting van de wachtzaal in De Ridderbuurt en 
Caleido.

• Tien patiënten namen in juni 2017 aan onze focusgroep over health 
literacy samen met de hogeschool UC Leuven-Limburg. Na een 
eerste infosessie deden we een focusgroepsbevraging waarin de 
patiënten zelf thema’s naar voor schoven over gezondheidswijsheid. 

Onze praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg werkt, zowel in De Ridder-
buurt als in Caleido, samen met patiënten aan de vernieuwing en verbetering 
van de geestelijke gezondheidszorg. In 2017 werd het resultaat verankerd en 
uitgedragen naar een breed publiek.

• Storytelling ‘Patiënt in Beeld’ wordt gefinaliseerd.

• Alle nieuwe medewerkers krijgen vorming over het project en  
de werkmethode van ‘Patiënt in Beeld’ wordt toegepast tijdens  
de patiënt besprekingen.

• De praktijkondersteuner geeft vorming in wijkgezondheidscentra  
en netwerken 107 in regio Gent en Mechelen.

• Patiënt en praktijkondersteuner geven samen een 3-daagse vorming 
aan buurt- en opbouwwerkers op vraag van Samenlevingsopbouw 
Vlaanderen (SAM vzw).

• We bemannen samen een stand op het ICW congres van Domus Medica 
over huisarts en psychiatrie. 

• We blijven streven naar een plaats voor Patiënt in Beeld binnen de huis-
artsenopleiding.

• Sociaal.net, een online magazine dat veel gelezen wordt door eerstelijns-
werkers en door de overheid, publiceert hierover het artikel ‘Waarom 
blijven we dingen doen die niet werken? Eerste lijn klopt op deur GGZ.’.  
Dat behaalt de top 10 van meest gelezen artikels. 

Dag van de zorg 2017

Op zondag 19 maart 2017 namen we deel aan de Dag van de zorg. We vroegen 
patiënten en bezoekers wat hen gelukkig maakt. Een selectie:

• een vriendelijk woordje
• lachen om gekke dingen
• een stiekeme zoen met je liefje
• fris ruikende handdoeken en chocolade
• een eerste lentezonnetje op je gezicht

3140
patiënten

Leeftijdsverdeling

Ons team
• 6 huisartsen
• 2 artsen in opleiding
• 4 kinesitherapeuten
• 4 verpleegkundigen
• gezondheidspromotie
• maatschappelijk werk
• praktijkondersteuner gees-

telijke gezondheidszorg
• team van onthaalvrijwilligers
• administratie en coördinatie 

samen met wgc Caleido
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in het forfaitair  
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met bijzonder 
statuut en betaling 
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Samen onder 
één vzw
Wijkgezondheidscentrum Caleido en 
wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt 
werken samen onder dezelfde vzw. Beide 
wijkgezondheidscentra delen dezelfde 
visie en waarden. Ze hebben Leuven 
als werkingsgebied en werken met een 
gezamenlijk ondersteunend team. 

Elk wijkgezond heidscentrum heeft een 
eigen patiëntenpopulatie en zorgteam.

(mee)beslissen
coproduceren
adviseren
raadplegen
informeren

V.U. Nans Antheunis, Ierse Predikherenstraat 80, 3000 Leuven
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Medisch Welzijn Gezondheidspromotie

Huisartsen, verpleging, vroedvrouwen, maatschappelijk werk en kiné werken nauw 
samen zodat onze patiënten een brede kwalitatieve zorg krijgen.

In 2017 nam De Ridderbuurt 102 keer deel aan extern multidisciplinair overleg (MDO). 
Zo zorgen we voor een gecoördineerde  opvolging van chronische ziektes. 

De Ridderbuurt hecht veel belang aan een goede screening: in 2017 deden we  
147 cervixuitstrijkjes. Onze patiënten kunnen hiervoor terecht bij de huisarts. 

Preventie en gezondheidspromotie maken deel uit van de zorg. In 2017 werden  
544 patiënten gevaccineerd. Naast 241 griepvaccinaties hebben we ook 137 tetanus
vaccinaties gezet.

Twee vroedvrouwen van De Bakermat doen meerdere dagen per week consultaties in 
wgc De Ridderbuurt. Samen verzorgden zij 162 prenatale consultaties aan 96 vrouwen.  

De Ridderbuurt zette 64 inspuitingen van de prikpil. 

Voor griepvaccinatie, diabetes, de prikpil en preventieve screenings is er een oproep
systeem uitgewerkt, waarbij een patiënt automatisch gecontacteerd wordt als een 
nieuwe actie nodig is.

De verpleegkundigen verzorgen huisbezoeken en consultaties in het kabinet. Daar doen 
zij wondzorg (666x) , EKG (179x), cryotherapie (165x), opvolging diabetes, inspuiting 
prikpil, bloedname en spirometrie.

De kinesitherapeut kan sinds 2017 in een aparte oefenruimte ook actieve oefensessies 
en revalidatie aanbieden.

Sommige patiënten kunnen voor een medische pedicure terecht in wgc De Ridderbuurt.

Actief in huisartsenvereniging Domus Medica
Twee huisartsen zijn actief in Domus Medica, in het Bestuur en in Preventie.  

Begeleidingscommissie UZ Leuven
Een huisarts zetelt als vertegenwoordiger van Kohbra (huisartsen Vlaams-Brabant) in de 
begeleidingscommissie. Daar worden de knelpunten tussen eerste lijn en de algemene 
ziekenhuizen in arrondissement Leuven aangepakt.

Bewegen, mondzorg en gezonde voeding zijn de grote thema’s, in samenwerking met  
met wgc Caleido, wgc De Central (Kessel-Lo) en Stedenfonds (stad Leuven).

Andere zorgverstrekkers ontvangen een overzicht van initiatieven in de buurt en kunnen 
patiënten aanmelden of verwijzen.

EEN BREDE WAAIER AAN BEWEEGACTIVITEITEN 
• Tijdens de les Aquafun kregen 63 patiënten en BOV- 

deelnemers oefeningen in het zwembad.
• Samen met zwemclub Atlantis en onze kinesitherapeut  

kregen mensen met chronische pijnklachten een uur zwemles.  
We bereikten gemiddeld 10 deelnemers per les in 2017.

• De rugschool is een laagdrempelige beweeggroep die in  
2017 bestond uit 42 deelnemers. 

• Samen met de Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen ontdekten 
45 vrouwen het belang van bewegen, ergonomie en ontspanning.

• Samen met de vzw Wonen en Werken leerden we 50 schoonmaakmedewerkers  
meer over ergonomie.

BEWEGEN OP VERWIJZING (BOV)
Wgc De Ridderbuurt ontwikkelde de BOV-methodiek en blijft zeer actief hierin.
• We organiseerden 76 BOVconsulten voor mensen die moeilijk bij een externe  

BOV-coach geraken.
• We startten BOV op in de gevangenis Leuven Centraal. 
• Als actieve partner in de Leuvense stuurgroep zorgden we dat het laagdrempelig 

beweeg aanbod zoals buurtsport en sportclubs verder vorm kreeg en bekend werd  
gemaakt.

• De gezondheidspromotor vertegenwoordigde de wijkgezondheidscentra in de  
Vlaamse BOV-stuurgroep . 

• We presenteerden de BOVmethodiek voor lokale huisartsen, bij Jan Hautekiet  
op radio 1, voor Zorgzaam Leuven en bij Diletti-netwerk ggz.

TOEGANKELIJKE MONDZORG 
De 3 wijkgezondheidscentra in Leuven zetten zich, samen 
met de provincie Vlaams-Brabant, in om mondzorg in Leuven 
toegankelijker te maken. 
• 37 patiënten werden in 2017 gescreend door een tandarts, 

met steun van het project ‘Ieders Mond gezond’. Na dat 
gratis onderzoek kreeg elke patiënt een verwijsbrief voor 
alle nodige tandzorgen.

• Vrijwillige mondzorgcoaches begeleidden kwetsbare gezinnen 
bij het behandeltraject. 

• 88 patiënten werden door onze huisarts doorverwezen naar een tandarts.
• We startten met de oprichting van  een tandartspraktijk en versterkten  

de samenwerking met lokale tandartsen.

GEZONDE VOEDING 
7 weken lang werkten we rond het thema ‘gezonde voeding’. We organiseerden  
59 individuele consultaties en 2 groepssessies voor 21 mensen met (pre)diabetes.  
In de pauze zorgden we voor gezonde en lekkere hapjes.

Samen met de huisartsen, verpleging en kiné versterkt de maatschappelijk werker de brede 
kijk op gezondheid:

In 2017 werden er 1036 patiëntcontacten geregistreerd 

• 823 raadplegingen maatschappelijk werk
• 139 raadplegingen door de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg
• 74 huisbezoeken

Omdat hiervoor geen financiering is, wordt de rol zo beperkt mogelijk gehouden. Het accent ligt 
op een schakel – en brugfunctie naar een netwerk van samenwerkingspartners. In dat netwerk 
zoeken we actief naar een structurele aanpak van knelpunten inzake gezondheidszorg.

PRAKTIJKONDERSTEUNER GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

In wgc De Ridderbuurt hebben we een belangrijke groep patiënten met een psychische 
kwetsbaarheid.  Met projecten waarin we patiënten betrekken, brengen  we de verschillende 
types patiënten in beeld: regisseurs, zoekers, voorbijgangers en zorgmijders. Hierdoor  
kunnen de organisaties in ons netwerk een gerichter antwoord bieden op de specifieke 
noden van elke groep. 

Daarnaast investeren we in het Diletti netwerk om de rol van de eerste lijn in de zorgcontinuïteit 
te verduidelijken. 

ZORGZAAM LEUVEN

Maatschappelijk werker, huisartsen en gezondheidspromotor werkten in 2017 mee in de 
werkgroepen zorgzame  buurt, zorgprogramma, gezondheidsbevordering, bewegen van het 
pilootproject Zorgzaam Leuven. De volgende 4 jaar zal geïntegreerde zorg voor chronisch 
zieken in een transmurale samenwerking worden uitgebouwd.

LEUVEN PRIKKELT

Leuven Prikkelt is een actie van Warme Stad Leuven, gericht op het mentale welzijn van 
jongeren. We deden mee aan deze actie en werkten samen met Arktos Leuven.

ONTHAAL 
Een team van vrijwilligers zet zich in voor een vlot onthaal van patiënten en bezoekers. 
Zij verzorgen het telefonisch onthaal, een vlot verloop van de consultatie en de patiënt-
administratie.

Spiegelbijeenkomsten is een participatieve methodiekom kwaliteit van zorg te verbeteren.  
In 2017 gebruikten artsen en onthaal deze methode voor hun samenwerking. 

In samenwerking met provincie Vlaams-Brabant en stad Leuven 


