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Dit is een krant die gratis
naar de patiënten van

Wijkgezondheidscentrum De Kaai 
wordt verzonden.

Gelieve adreswijzigingen
steeds te melden aan het onthaal

of  via info@wgcdekaai.be

Beste lezer,Beste lezer,

In oktober 2016 werd de eerste steen voor onze nieuwbouw gelegd. Iets meer dan een 
jaar later, kunnen we met plezier aankondigen dat wijkgezondheidscentrum De Kaai 
op 22 januari 201822 januari 2018 zijn deuren opent in de Maïsstraat 380!

We nemen afscheid van onze locatie in de Francisco Ferrerlaan. Een gebouw waar we 
veel langer bleven dan eerst gedacht. Een gebouw dat mee een stuk van onze geschiedenis 
heeft bepaald. En een gebouw dat stilaan zijn laatste zucht geeft. 

In onze nieuwbouw kan je ook als je wat minder mobiel bent, makkelijk terecht. Wie 
met de fiets komt, kan zijn fiets parkeren in onze ruime fietsenstalling. Kom je toch 
met de auto, dan wordt het alvast iets makkelijker om te parkeren. Ons gebouw komt 
in het groen te liggen. Al zal je dit vooral merken vanaf de zomerperiode.

Volg je graag het laatste nieuws over onze nieuwbouw? 
Surf dan naar www.wgcdekaai.be  
waar je kennis maakt met onze gloednieuwe site. 

In samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen kan je trouwens op onze site terecht 
voor tal van eerstehulptips. 

Vanuit het hele Kaaiteam wensen we jou en jouw familie 
vrolijke en gezonde eindejaarsfeesten!

Dave CeuleDave Ceule
Coördinator wijkgezondheidscentrum De Kaai

Bereikbaarheid openbaar vervoer:
De tramhalte is nu iets verder (500 meter).
Er is wel een bushalte op 200 meter, halte Gent 
Van Ryhovelaan, bus 5,52,53 en 54 houdt hier 
halt. www.delijn.be

NIEUW ADRES VANAF MAANDAG 22/01/2018

Maïsstraat 380, 9000 Gent
Het telefoonnummer blijft hetzelfde! 
09/216.86.50
Het nieuwe gebouw is op 900 meter 
van ons oud gebouw

KRANT 
DIGITAAL LEZEN? 

Wil je de KAAIKRANT 
niet meer op papier, maar 
wel digitaal ontvangen? 
Stuur een mail naar 
info@wgcdekaai.be 
met jouw naam en email-
adres. Dan zorgen we 
ervoor dat je de krant 4x 
per jaar in je mailbox 
ontvangt. 
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Met de verhuis naar een groter gebouw,  
kunnen we opnieuw patiënten inschrijven. Om de zorg  

voor onze patiënten goed te laten verlopen, heeft de Kaai  
nu al enkele aanwervingen gedaan. Met sommige van  

hen kon je al kennis maken in het vorige krantje. 

Sinds november wordt het huisartsenteam  
versterkt met dr. Jessica TilleyJessica Tilley. Zij werkte  

voordien in wijkgezondheidscentrum  
Brugse Poort en is nu één van onze vaste artsen.  

Welkom Jessica!
Dr. Peter DecatDr. Peter Decat deed reeds lange tijd een vervanging  

in De Kaai, maar blijft nu bij ons als vaste arts.  
Voor de patiënten van Dr. Peter is dit goed nieuws! 

PERSONEEL

De verhuis zal niet enkel voor jou 
als patiënt veel verandering met 
zich meebrengen, ook voor het 
personeel zal het wennen zijn.  
We hebben de verhuis heel goed 
voorbereid, maar er treden altijd 
onverwachte zaken op, alvast 
bedankt voor jullie begrip!

Zit je met vragen rond de verhuis? 
Aarzel niet om één van de mede-
werkers aan te spreken!

De uurroosters van de 
zorgverstrekkers zullen in de 
loop van de eerste maanden 
veranderen, voor de meest recente, 
neem een kijkje op onze gloednieu-
we website! 
www.wgcdekaai.be.

NOTEER NU ALVAST IN JE AGENDA:NOTEER NU ALVAST IN JE AGENDA:
Feestelijke opening van het gebouw op zaterdag 21 april 2018! 
Meer info volgt nog!
Deze datum ligt nog veraf: eerst willen we wennen aan het nieuwe gebouw  
en al goed gerouteerd zijn. Vervolgens willen we samen met jullie dit nieuwe  
gebouw feestelijk openen! Hopelijk tot dan!

IN DE KIJKER

Aan onze kunstenaars Pieterjan en Alien: bedankt voor al jullie inspanningen en prachtig werk in onze wijk!
Meer informatie over ons projecten? www.wgcdekaai.be

PeterPeter

JessicaJessica
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DE VERHUIS: WAT VERANDERT ER? 

Wijkgezondheidscentrum De Kaai opent vanaf vanaf 
22 januari 201822 januari 2018 zijn deuren in een nieuwbouw 
gelegen in de Maïsstraat. Iedereen, zowel de 
medewerkers van de Kaai als de patiënten, hebben 
hier jarenlang erg naar uitgekeken. Het oude 
gebouw in de Francisco Ferrerlaan heeft namelijk 
stilaan z’n beste tijd gekend.

Wat verandert er zowat allemaal  
in het nieuwe gebouw?    HEEL WAT!HEEL WAT! 

Te veel om hier allemaal op te sommen, maar hier alvast
enkele opvallende veranderingen.

 » Meer ruimte: 8 artsenkabinetten, 4 kiné kabinetten, 1 grote 
oefenzaal, 2 verpleegkabinetten, een kabinet volledig ingericht 
om mensen te verzorgen en te wassen, 1 maatschappelijk werk 
kabinet, 1 kabinet voor diabetesspreekuur en nog meer.

 » Meer ruimte betekent meer patiënten die kunnen  
ingeschreven worden: meer patiënten dus!

 » In de nieuwbouw is er voornamelijk gefocust op functionali-
teit, dat wil zeggen dat het gebouw vooral praktisch is: veel 
ruimte, licht en een logische indeling. Meer info hierover in 
het interview verderop met de architecten.

 » Heel het gebouw is rolstoeltoegankelijk.
 » Het zal mogelijk zijn om een ruimte aan te bieden aan 
externe zorgverstrekkers. Hier is veel mogelijk en nog  
niets zeker.

 » Eindelijk, een ruime wachtzaal, met aansluitend een 
speelruimte voor de kinderen.

 » Een ruime oefenzaal. Mensen kunnen hier onder begeleiding 
hun oefenschema’s uitvoeren. Hier staan toestellen en ander 
materiaal om de algemene conditie te verbeteren en om de 
spieren te versterken. Deze ruimte biedt ook de mogelijk-
heid om groepen bijeen te laten komen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een groep voor mensen met rugpijn, 
relaxatie oefeningen of mensen die hun conditie willen 
verbeteren omwille van diabetes… Kortom een ruimte om 
samen te bewegen en zo aan onze gezondheid te werken!

 » Vergaderruimte, ook toegankelijk voor de organisaties uit 
de buurt.

 » Er wordt veel ruimte voor groen voorzien in en rond de 
nieuwbouw. Er werd zoveel mogelijk natuurlijk groen 
behouden rond het gebouw; de bomen en struiken op de 
bouwgrond zijn bewaard. De bedoeling is om één groene 
ruimte te creëren, zodat de percelen van de Groendienst  
en van de Kaai elkaar overlappen. Het stukje van de stad  
zal pas ten vroegste in 2019 door de groendienst aangepakt 
worden; dit is het stuk dat grenst aan de rivier De Lieve.

   Tellen jullie mee af naar 22 januari?
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KUNST IN DE NIEUWBOUW? JA!

Voor onze nieuwbouw zijn er vanuit de Vlaamse overheid VIPA middelen voorzien,  
namelijk een percentage van de totale kostprijs van het gebouw. Eén van de voorwaarden  
voor deze middelen, is kunstintegratie in het nieuwe gebouw. De kaai heeft gekozen  
voor een groepsverhaal met de buurt, nl. het kunstinteractieproject oftewel KIP.

KIP?KIP?
Het KIP staat voor 4 groepen uit de wijk waar we mee aan de slag gaan:
»  Een groep tieners van VZW jong, Dracuna
»  Het 5e leerjaar van Vrije Basisschool Klimrek, Van Beverenplein
»  Een groep bewoners van De Baai, Roggestraat
»  En als laatste ‘team Kaai’: het personeel van het wijkgezondheidscentrum
Het resultaat van deze groepen wordt gebruikt als inspiratie voor de kunstwerken in het nieuwe gebouw.
Het kunstproject heeft 1 centraal thema; psychisch welzijnpsychisch welzijn. 
Om uit te leggen wat we met deze groepen gedaan hebben, leggen we het project aan de hand  
van 1 groep, Pension de Baai.

TERUGBLIK: TERUGBLIK: activiteiten in de wijkactiviteiten in de wijk

Kunst in De Baai voor De KaaiKunst in De Baai voor De Kaai
De bedoeling is om het thema ‘goed voelen’ bij de bewoners van De Baai tot uiting te laten komen door  
gesprekken en samen creatief aan de slag te gaan. Het resultaat zijn verschillende creatieve werken  
gebaseerd op de groepsgesprekken, met als het opus magnum: 2  graffitimuren: 1 ervan op locatie van  
de groep, in dit geval in De BaaiDe Baai. De andere muur komt in de nieuwbouw van De KaaiDe Kaai. De Kaai wil op deze 
manier de wijk een centrale plaats geven in hun gebouw. Voor dit project werken we zeer intens samen 
met 2 kunstenaars, Pieterjan BoonePieterjan Boone en Alien ChristiaansAlien Christiaans. Zij hebben het creatieve proces geleid en zorgden 
samen met de bewoners voor dit resultaat. 
Wat een talent! Meer info over de kunstenaars vind je op www.alwaysinthedark.be.

De volgende thema’s zijn aan bod gekomen en op één of andere manier verwerkt in het kunstwerk:  
goed voelen in het algemeen, de mechanismen van draag- en veerkracht, tijd en verlies, beeldvorming en stigmatise-
ring, verantwoordelijkheid nemen, zingeving en doelen in het leven, … 
Het kunstwerk in de Baai is gemaakt door de bewoners onder begeleiding van de kunstenaars.  
De muur werd feestelijk geopend door Rudy Coddens, de voorzitter van De Baai.

Dank aan alle bewoners  
van de Baai en hun begeleiders,  
het was fantastisch! 

UUKIP?KIP?
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START TO RUN

Van 26 september tot en met 14 decemberVan 26 september tot en met 14 december 
hebben we met een enthousiaste groep start to 
runners gelopen. Het Guislain zette de deuren  
van de Meander voor ons open om daar te starten  
en nadien iets te kunnen drinken.  
Elke week kwamen we 2x samen om volgens  
een vast schema te lopen. De eerste week liepen  
we enkel 1 minuut achter elkaar waarna we afwis-
selden met wandelen. Aan het eind konden we 
meer als een half uur achter elkaar lopen. 
Als Kaaier zijn we natuurlijk super trots op alle 
deelnemers ….

Een hele dikke pluim voor hen!!!

ERIC SMET, één van de bewoners vertelt

In het kader van een kunstproject van de Kaai zijn er hier in De Baai  
een aantal workshops geweest rond creativiteit die samengesmolten zijn  
in een graffiti schilderij op een binnenmuur. 
De bewoners van De Baai kregen hierbij ondersteuning 
van Benjamin en Maarten van de vaste begeleiding van 
De Baai en van Els en Lara van De Kaai en van graffiti 
kunstenaars Alien en Pieter-Jan van Always in the darkAlways in the dark. 
We zijn begonnen met een sjabloon te maken. Er werd 
een foto van ons genomen Daarvan werden sjablonen 
gemaakt en met die sjablonen werd een zwart-wit 
zelfportret gemaakt.We hebben ook een zwart wit 
tekening, een collage, een driedimensionaal kunstwerk en een abstracte 
tekening gemaakt over onze emoties. Deze kunstwerken zijn dan door  

de mensen van Always in the dark verwerkt in een tekening op papier dat dienst deed als model voor het schilderij op  
de muur. Na bespreking met de bewoners van De Baai is die tekening samen met een gedicht van één van de bewoners  
op de muur gespoten.Het graffitischilderij is op 10/11 met een receptie ingehuldigd.’

TERUGBLIK: TERUGBLIK: activiteiten in de wijkactiviteiten in de wijk

EricEric

De allereerste  
FUN TO RUNFUN TO RUN

––––

georganiseerd door het  

wijkgezondheidscentrum.
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GEEN NIEUWBOUW ZONDER ARCHITECT

Emma interviewt de architecten van ons nieuw gebouw  
Bart en Zuzana van Archipro.

In welke mate heeft de omgeving een invloed  
gehad op het ontwerp van dit gebouw?

De grote meerwaarde van de nieuwe locatie is het opvallend open karakter en de mogelijkheid om 
het gebouw vrijstaand in te planten. Dit komt de zichtbaarheid van het WGC ten goede. Door de relatief 
lage bouw van het WGC verschilt het sterk van de woonblokken ernaast waardoor het zich duidelijk 

onderscheidt in het straatbeeld. Daarnaast vormen het autoluwe karakter en het parallel lopende fietspad een pluspunt 
voor de bereikbaarheid.

Waarmee moesten jullie allemaal rekening houden om het gebouw rolstoeltoegankelijk te maken?

Sinds 2010 moeten alle publieke gebouwen niet enkel toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, maar voor alle mensen 
met een handicap. Zo hebben we voor de patiënten geen onderscheid gemaakt en enkel rolwagentoegankelijke toiletten 
voorzien. De toegankelijkheid laat zich het best voelen in de bredere gangen wat ook bijdraagt aan een zeer ruimtelijk 
gevoel in het gebouw. Daarnaast is er een aangepaste, rolstoeltoegankelijke lift. De toegangen tot het gebouw zijn quasi 
drempelloos en binnen werd er gekozen voor volstrekt vlakke vloeren zonder drempels of hellingen. Nabij de verpleging 
en de kine oefenzaal is er telkens een aangepaste douche voorzien. Ondanks dat het WGC erop rekent dat de verplaatsingen 
vooral per fiets of te voet gebeuren, is er toch één aangepaste en voorbehouden parkeerplaats nabij de inkom voor het geval 
dat er een mindervalide patiënt met de wagen komt.

Zijn jullie tevreden met het eindresultaat?

Zonder overdrijven kunnen wij stellen heel tevreden te zijn over de samenwerking tussen alle betrokken partijen in het 
bouwproces en de uitkomst die hiervan het gevolg is. Het resultaat is ongetwijfeld iets om samen trots op te zijn en vormt 
wellicht een meerwaarde voor de wijk.

Hebben jullie er een idee van hoeveel mensen er bij de bouw van dit project betrokken zijn?

Het is niet eenvoudig om in te schatten hoeveel mensen er betrokken zijn bij de realisatie van een gebouw. Des te beter rea-
liseren wij ons dat wij als ontwerpers slechts een radertje zijn in groter mechanisme. Meer dan ooit is bouwen teamwerk 
geworden omdat de complexiteit en dus ook het multidisciplinaire karakter van het ontwerp- en bouwproces almaar toe-
neemt. Maar om dan toch een idee te geven, kunnen we gerust stellen dat er in grootteorde meerdere 10-tallen mensen 
rechtstreeks zijn betrokken bij dit project (opdrachtgever, stadsbestuur, ambtenaren, architecten, ingenieurs, tekenaars, 
landmeters, veiligheidscoördinatoren, landschapsarchitecten, kunstenaars, nutsbedrijven, aannemers, financiers, …).

Kenden jullie het principe van een wijkgezondheidscentrum al voor jullie bij de bouw van onze nieuwbouw be-
trokken werden?

Dit project is ons eerste wijkgezondheidscentrum maar hopelijk niet ons laatste. We zijn ondertussen ook betrokken bij de 
toekomstplannen voor de nieuwbouw van WGC De Punt te Gentbrugge waar wij in tussentijd een uitbreiding van het 

Is de onderstaande 
uitleg te technisch  
voor jou? Dat kan!

Maar geen probleem, 
tijdens de feestelijke 
opening voorzien we 
rondleidingen in heel 

het gebouw!

Vraag het
aan de

ARCHITECTEN
VAN DE KAAI!VAN DE KAAI!



8

bestaande centrum hebben begeleid. In de zorg hebben wij vooral ervaring met projecten in de sector van de ouderenvoor-
zieningen zoals woonzorgcentra, centra voor kortverblijven, zorghotels, kinderdagverblijven, thuiszorgvoorzieningen.

Is er gewerkt met duurzame materialen? 

Duurzaamheid wordt nagestreefd op tal van vlakken zoals regenwaterrecuperatie en buffering d.m.v. infiltratie en groen-
daken, hernieuwbare energie opgewekt door zonnepanelen, isolatie cf. de vigerende EPB-normering, algemene toepassing 
van energiezuinige LED-verlichting, verwarming m.b.v. condenserende gasketels terwijl voor de ventilatie vraaggestuur-
de balansventilatie wordt toegepast met warmteterugwinning d.m.v. een warmtewiel. Via deze luchtgroepen kan er ook 
aan topkoeling worden gedaan waardoor in de zomerperiodes een aanvaardbaar binnenklimaat kan worden gecreëerd. 
Voor wat betreft de afwerkingsmaterialen werd gekozen voor traditioneel gevelmetselwerk in combinatie met sierpleis-
ter-accenten, thermisch onderbroken ALU buitenschrijnwerk met hoogrendementsglas, keramische vloertegels, gepleis-
terd snelbouwmetselwerk afgewerkt met watergedragen verven enz.

Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat er geen inkijk is in de kabinetten van de zorgverleners, maar er toch 
voldoende licht binnenvalt?

De mogelijkheid om het gebouw vrijstaand in te planten stelde ons in staat om de kabinetten te laten uitkijken naar de 
zij- en achterkant waardoor inkijk vanaf de inkomzijde (Maïsstraat) en de woonblokken er naast uitgesloten is. De kine 
oefenzaal situeert zich op de verdieping met ook hier uitzicht over zij- en achterkant waardoor de privacy volstrekt gega-
randeerd wordt. Door een subtiel spel met tuinkamers, organische haagmassieven en ‘cortenstaal’ afsluitingen slagen de 
landschapsarchitecten erin om een gevarieerd groen uitzicht te bieden vanuit de kabinetten zonder zich zorgen te moe-
ten maken over mogelijke inkijk. Bovendien zijn in elk kabinet de ramen uitgerust met verticale lamellen die in functie 
van de noodzaak kunnen worden gesloten t.b.v. het privacy-gevoel van de patiënt.

IN DE KIJKER

De buurt heeft hier lang op gewacht, maar nu is het zover: 
vanaf maandag 27 november opent  
het sociaal restaurant Balenmagazijn zijn deuren!

Maïsstraat 142, 9000 Gent 
INFO & RESERVATIE: balenmagazijn@ateljeevzw.be / 0495 94 35 47
http://www.het-restaurant.be/NL/index
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Maakt de uitpas activiteiten goedkoper?goedkoper?

Wanneer je voldoende punten gespaard hebt, kan je 
kortingen krijgen op bepaalde activiteiten. Wanneer 
je je uitpas gaat aanvragen, krijg je ook al een gratis 
museumbezoek en een gratis zwembeurt cadeau.
Wanneer je recht hebt op een verhoogde  
tegemoetkoming, krijg je 80% korting op alle 
uitpasactiviteiten. 
Twijfel je of je hiervoor in aanmerking komt? 
Vraag het dan na bij verkooppunten van de uitpas,  
bij je mutualiteit, het OCMW of in de Kaai.

Vraag het
aan

ANAÏS
DE UITPAS!DE UITPAS!

Wat is de uitpas? 

Met de uitpas wil stad Gent culturele en sportieve uitstapjes aanmoedigen. Deze pas staat op jouw naam en je kan 
hiermee punten sparen. Met deze punten kan je korting, een cadeautje of een gratis ticket krijgen voor allerlei 
activiteiten. Punten verdien je door je uitpas in het zwembad, museum, de cinema, theaterzaal of op andere deel-
nemende locaties te tonen. Om te weten waar je terecht kan met je uitpas, kijk je op https://uitin.gent.be.

Wanneer je een uitpas hebt, word je op de hoogte gehouden van leuke evenementen en uitstapjes.

Hoe Hoe kan ik een uitpas kopen?

Als volwassene betaal je 5 euro, kinderen en jongeren 
betalen 2 euro. Wanneer je recht hebt op een verhoogde 
tegemoetkoming betaal je 1 euro. Je uitpas blijft voor 
altijd geldig na aankoop. Je moet je identiteitskaart 
meenemen naar het aankooppunt. Voor kinderen onder 
de 12 jaar is een zegeltje van de mutualiteit voldoende.

WaarWaar kan ik een uitpas kopen?

 » Stadswinkel: Botermarkt 17A, 9000 Gent
 » Jeugddienst: Kammerstraat 12, 9000 Gent
 » Hoofdbibliotheek: Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent
 » Mobiel Dienstencentrum: vrijdag van 10 tem 18 uur op het Van Beverenplein
 » Uitbureau: Veldstraat 82, 9000 Gent
 » Gentinfopunt Campus Prins Filip: Offerlaan 6 9000 Gent
 » Gentinfopunt De Knoop: Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Gent
 » Gentinfopunt Sint-Martensstraat: Sint-Martensstraat 13, 9000 Gent
 » Gentinfopunt Sint-Amandsberg: Antwerpsesteenweg 376, 9000 Gent

EN sinds kort ook in het welzijnsbureau van onze wijk!
Sedert 17 november is de Uitpas ook te koop  
in het Gentinfopunt in het welzijnsbureau  
in de Bloemekenswijk, Francisco Ferrerlaan 273A
Open van maandag tot en met vrijdag maandag tot en met vrijdag   
van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00.van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00.

Wanneer je een uitpas met  
verhoogde tegemoetkoming wilt, 
kan je enkel terecht in de stads-
winkel, het mobiel diensten-
centrum en de Gentinfopunten 
(sinds kort dus ook in onze wijk, 
zie hierboven).

     
DUSDUS

    Aarzel niet en ga Aarzel niet en ga   
een uitpas halen een uitpas halen   
en geniet van en geniet van   
het vele dat Gent het vele dat Gent   
te bieden heeft!te bieden heeft!

Bij vragen kan je terecht  
bij de maatschappelijk werker  
van De Kaai en op bovenstaande 
locaties.
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Wat is dat nu weer,  
een wijkgezondheidscentrum? 
Dit is een eerstelijnsgezondheidscentrum waar huisartsen, verpleeg-
kundigen, eventueel kinesisten, gezondheidspromotoren en maatschap-
pelijk werkers onder hetzelfde dak werken voor een afgebakend gebied.

Een wijkgezondheidscentrum werkt volgens het forfaitair betalings-
systeem. Maandelijks ontvangt elk wijkgezondheidscentrum een vast 
bedrag per ingeschreven patiënt van de mutualiteit. Het maakt niet uit 
of de patiënt die maand veel of helemaal niet naar het centrum komt. 
Dit heeft als gevolg dat de patiënten ‘gratis’ kunnen consulteren in het 
wijkgezondheidscentrum, op voorwaarde dat de patiënt altijd op consulta-
tie komt in het wijkgezondheidscentrum en niet bij een andere arts. 

Indien de patiënt bij een andere arts buiten het centrum en tijdens de 
openingsuren van het centrum consulteert, wordt dit namelijk niet terug-
betaald door de mutualiteit en ook niet door het wijkgezondheidscentrum!

Als je achter deze visie staat en je hebt interesse om patiënt te worden 
van ons centrum, kom dan even langs aan het onthaal en dan helpen wij 
je graag verder!

Sedert november zijn we gestart met het inschrijven van nieuwe patiënten. 
Aangezien we in januari verhuizen, zal er meer ruimte ontstaan om 
meer patiënten te kunnen ondersteunen. Goed nieuws dus! 

Vraag het
aan

JEFFREY
DE INSCHRIJVINGENDE INSCHRIJVINGEN

Wat zijn de voorwaarden om je te kunnen inschrijven? 
Je kan je vinden in de visie van het wijkgezondheidscentrum.  
Hieronder vind je een kleine opfrissing, meer info op www.wgcdekaai.be. 

 » Je woont in ons gebied.  
Dit bestaat uit de Bloemekenswijk, een groot deel van Wondelgem en een deel van Mariakerke.  
Wil je weten of je in ons werkingsgebied woont?  
Ga naar www.gentsewijkgezondheidscentra.be, kom eens langs of bel gerust.

 » Je bent in orde met je mutualiteit.  
Indien je niet in regel bent met de mutualiteit, kunnen wij je niet inschrijven.  
Indien je problemen hebt om je mutualiteit in orde te krijgen , kan je terecht bij de sociale dienst  
van je mutualiteit of bij de maatschappelijk werker van de Kaai. Het is belangrijk om dit te vermelden  
bij je eerste contact met het centrum!

 » Indien je geen recht hebt op mutualiteit, zijn er nog andere manieren om zorg bij ons te krijgen,  
onder andere via het recht op dringende medische hulp.  
Meer info hierover bij het onthaal of de maatschappelijk werker van de Kaai.

Schrijf je in via de website  
van de Kaai! 

Alle info op www.wgcdekaai.be

NIEUW! 
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Dr. Andy  
Courtens

Dr. Elien  
Van Alboom

Dr. Isabel  
De Brabandere

Dr. Kaatje  
Vanholder

Dr. Leen  
Verhenne

Dr. Jessica  
Tilley

Dr. Leen  
Van der Jeugt 

(HAIO)

Dr. Peter  
Decat

Dr. Doris  
Vandenbossche 

(HAIO)

Dr. Elif  
Can  

(vervanging)

Help jij deze Kaaiers hun nieuwe gebouw te vinden?Help jij deze Kaaiers hun nieuwe gebouw te vinden?

        KOMEN ALS EERSTE AAN BOD: DE HUISARTSEN
  Wie  is wie?

r
r r

I
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AFSPRAKEN VERPLEGING

 » Maandag tot vrijdag: afspraken van 8.00u tot 19.00u.8.00u tot 19.00u.
 » Huisbezoeken: als je niet mogelijk naar het centrum 
kan komen.

 » NIEUW! Dinsdag en vrijdag: Dinsdag en vrijdag: vrije bloedafnamevrije bloedafname  
tussen 8.00u en 8.30u.tussen 8.00u en 8.30u. Meld je voor 8.30u aan het 
onthaal. Dit is een bloedafname zonder afspraak maar 
met voorschrift. 

Weekend en feestdagen: 
Heb je Heb je dringendedringende verpleegkundige zorg nodig in het  verpleegkundige zorg nodig in het 
weekend weekend of op een feestdag en heb je hiervoor een of op een feestdag en heb je hiervoor een 
voorschriftvoorschrift van een arts? van een arts? Bel dan tussen 8u en 12u8u en 12u  
naar de wachttelefoon van de verpleging op het nummer 
0474/72 91 100474/72 91 10. Na 12u ’s middags wordt deze telefoon 
niet meer opgenomen. Spreek dan gerust een voicemail-
bericht in. Zonder voorschrift kunnen wij je niet verder 
helpen.

maandagmaandag dinsdagdinsdag woensdagwoensdag donderdagdonderdag vrijdagvrijdag

voormiddag
8:00 – 12:30

Dr Can 
Dr Courtens
Dr De Brabandere
Dr Tilley 
Dr Van Alboom 
Dr Vandenbossche 

Dr Tilley
Dr Vandenbossche
Dr Van Der Jeugt 
Dr Vanholder
Dr. Verhenne 

Dr Can
Dr De Brabandere 
Dr Van Alboom 
Dr Vandenbossche
Dr Van Der Jeugt
Dr Verhenne

Dr Can 
Dr De Brabandere 
Dr Decat 
Dr Vandenbossche 
Dr Van Der Jeugt
Dr Van Holder 
Dr Verhenne

Dr Courtens 
Dr De Brabandere
Dr Tilley
Dr Vanholder 
Dr Van Der Jeugt

namiddag
13:00 – 18:00

Dr Can
Dr Tilley
Dr Van Der Jeugt
Dr Van Holder
Dr. Verhenne

Dr De Brabandere
Dr Decat
D Tilley 
Dr Van Alboom 
Dr. Verhenne

Dr Courtens
Dr Tilley
Dr Vandenbossche
Dr Van Der Jeugt
Dr. Verhenne 

Dr Can
Dr Decat
Dr Tilley 
Dr Van Alboom 
Dr Vandenbossche 
Dr Verhenne 

Dr Can 
Dr De Brabandere
Dr Tilley 
Dr Van Alboom 
Dr Vandenbossche 
Dr Van Der Jeugt

avond
18:00 – 20:00

Dr Van Der Jeugt
Dr Vanholder

Dr De Brabandere
Dr Van Alboom
Dr Verhenne (tot 19u)

Dr Courtens
Dr Tilley (tot 19u)

Dr Decat (tot 19u)

Dr Tilley
Dr Van Alboom
Dr Verhenne (tot 19u)

Dr Van Alboom
Dr Vandenbossche

In WGC De Kaai werken we In WGC De Kaai werken we 
met met consultaties op afspraakconsultaties op afspraak..

Voor een afspraak,  
kan je terecht bij ons onthaal:  

09 216 86 50

AFSPRAKEN KINESIST

 » Maandag tot vrijdag: afspraken van 8.00u tot 21.00u, afspraken van 8.00u tot 21.00u, 
vrijdag tot 18.00u.vrijdag tot 18.00u.

 » Enkel op afspraak en na doorverwijzing van een arts,  
een huisbezoek indien niet anders mogelijk.

AFSPRAKEN MAATSCHAPPELIJK WERK

 » Maandag in de voormiddag.voormiddag.  
Dinsdag in de namiddag en avond.namiddag en avond.  
Donderdag in de namiddag.namiddag.

 » Altijd op afspraak via het onthaal of via een 
zorgverstrekker.

 » Huisbezoek op aanvraag.

Concultatie-uren WGC De Kaai

Voor de meest recente versie, ga naar www.wgcdekaai.be  
of vraag het aan onze onthaalmedewerkers.


