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TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG 
= 

EEN GRONDRECHT

Driemaandelijks contactblad van Wijkgezondheidscentrum De Kaai

Kaaikrantmaandagmaandag dinsdagdinsdag woensdagwoensdag donderdagdonderdag vrijdagvrijdag

voormiddagvoormiddag
8:00 – 12:30

Dr. Calis
Dr. Courtens
Dr. Can (vanaf 10u45)

Dr. De Brabandere
Dr. Vandenbossche
(tot 10u15)

Dr. Calis
Dr. Vandenbossche
(tot 11u15)

Dr. Vanholder
Dr. Van Ooteghem
Dr. Verhenne (vanaf 11u)

Dr. Can
Dr. Van Alboom
Dr. Vandenbossche
Dr. Van Ooteghem
Dr. Verhenne

Dr. Can (vanaf 10u45)

Dr. De Brabandere (tot 10u)

Dr. Decat (vanaf 10u30)

Dr. Vandenbossche
(tot 9u45)

Dr. Vanholder (tot 9u45)

Dr. Van Ooteghem (tot 9u45)

Dr. Verhenne (tot 9u45)

Dr. Can 
Dr. Courtens
Dr. De Brabandere
Dr. Vanholder (tot 11u00)

Dr. Van Ooteghem

namiddagnamiddag
13:00 – 18:00

Dr. Can (tot 16u45) 
Dr. Van Alboom
(vanaf 14u30)

Dr. Vanholder
(vanaf 14u)

Dr. Van Ooteghem
(vanaf 16u45)

Dr. Verhenne 
(vanaf 14u)

Dr. Calis (tot 14u)

Dr. De Brabandere
(vanaf 14u30)

Dr. Decat (tot 17u)

Dr. Van Alboom
(vanaf 16u15)

Dr. Vanholder (tot 15u15)

Dr. Verhenne

Dr. Courtens (vanaf 17u)

Dr. Vandenbossche
(vanaf 13u)

Dr. Van Ooteghem

Dr. Calis (vanaf 16u45) 
Dr. Can (tot 15u45)

Dr. Decat
Dr. Van Alboom (tot 16u45)

Dr. Vandenbossche
Dr. Verhenne (van 13u-13u30)

Dr. Calis (vanaf 14u30)

Dr. Can (tot 16u45)

Dr. Courtens (tot 15u)

Dr. Van Alboom
(vanaf 14u30)

Dr. Vandenbossche
(vanaf 14u30)

Dr. Van Ooteghem
(vanaf 14u15)

avondavond
18:00 – 20:00

Dr. Vanholder
Dr. Van Ooteghem

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

Dr. Courtens Dr. Calis
Dr. Decat
Dr. Van Alboom
Dr. Verhenne (vanaf 16u30)

Dr. Van Alboom
Dr. Vandenbossche

De gevolgen van de besparingen in de gezondheidszorg: 
een gesprek met Jan De Maeseneer

De Kaai breidt uit: voorstelling nieuwe medewerkers
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Francisco Ferrerlaan 441, 9000 Gent – 09 216 86 50

In WGC De Kaai werken we met consultaties op afspraak.
Voor een afspraak, kan je terecht bij ons onthaal: 09 216 86 50

De patiënt roept: De patiënt roept: 
HELP! dokter Maggie, kruip niet in je schelp!

Op pagina 3 las je 
in “Wie is wie” 
hoe ons team 
werd versterkt. 
Kon je de beschrijving 
linken aan 
de juiste persoon? 

DE APOTHEEK, DE PATIËNT EN 
DE HUISARTSEN VAN MORGEN AAN HET WOORD

DE RAAD VAN BURGER BOEF 

Wat maakt gezond en gevarieerd eten zo moeilijk? Wat maakt gezond en gevarieerd eten zo moeilijk? 
Ook Burger Boef heeft het wel eens moeilijk in het 
maken van gezonde keuzes. De kinderen van het 
derde leerjaar van “de vrije basisschool ‘t Klimrek- 
Van Beverenplein” trokken er op uit met Burger 
Boef en de gezondheidspromotoren van de Kaai en 

Anais Anais = = foto 1foto 1

Myriam Myriam = = foto 2foto 2

IngeInge= = foto 3foto 3

Jeffrey Jeffrey = = foto 4foto 4

  Wie  is wie?

onderzochten wat dit bemoeilijkt. Ze ondervonden 
dat niet enkel de thuis- en schoolomgeving maar 
ook de buurt en zelfs nog een stapje verder, het 
beleid een rol spelen in wat en hoe we eten. 
De kinderen bedachten zélf mogelijke antwoorden, 
die ze ook volgend schooljaar als gezondheidsam-
bassadeurs van de school willen realiseren. 

Wordt vervolgd...
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KRANT
DIGITAAL LEZEN? 

Wil je de KAAIKRANT niet 

meer op papier, maar wel 

digitaal ontvangen? 

Stuur een mail naar 

info@wgcdekaai.beinfo@wgcdekaai.be met jouw 

naam en emailadres. 

Dan zorgen we ervoor dat 

je de krant 4x per jaar 

in je mailbox ontvangt. 

EEN HUIS

Goede gezondheidszorg is als een open huis: één waar je binnen 
kunt wandelen, lopen of rijden zonder te botsen op een te hoge 
drempel. Het is een huis met veel kamers: voor elke zorg een ge-
paste kamer. De deuren van deze kamers staan open, zowel in 
huis als naar buiten toe, want de samenwerking met iedereen is 
zeer belangrijk. Anders dreigt de patiënt te verdwalen; het is na-
melijk een groot huis!

Een wijkgezondheidscentrum wil zo’n huis zijn: in ruil voor een inschrijving krijg je de zorg 
van een heel team die elkaar en jou kennen. Je hoeft ook niet te betalen want dat is via je ziek-
teverzekering geregeld (het forfaitair systeem) en iedereen is welkom. Wie het wat moeilijker 
heeft, krijgt die extra aandacht die hij of zij net op dat moment nodig heeft. Wij proberen dat 
elke dag opnieuw waar te maken en het lukt ons de ene dag al beter dan de andere.

Ons hele systeem van gezondheidszorg is in vergelijking met andere landen zeer goed. Maar 
er is zeker nog ruimte voor verbetering. Er zijn nog heel wat fi nanciële drempels en veel dool-
hoven waarin je kan verdwalen. Het is een systeem dat in zijn geheel duur is. Eén van de rede-
nen daarvoor is dat er een overwicht is van specialistische zorg in het ziekenhuis. Die ziekenhuis-
zorg is bovendien soms iets té toegankelijk: je kan er binnen zonder doorverwijzing van de 
eerste lijn. Dat leidt tot heel wat kosten voor de patiënt en de hele maatschappij.

Als wijkgezondheidscentra werken wij samen met veel andere zorgverstrekkers aan een ster-
kere gezondheidszorg op de eerste lijn. Wij streven naar toegankelijkheid voor iedereen, een 
zorg die voor ons allemaal betaalbaar blijft. 

Wij begrijpen dan ook niet dat minister Maggie De Block - zelf een huisarts - vraagtekens zet 
bij de wijkgezondheidscentra. Zij wil besparen op het budget, een onderzoek laten doen naar 
de kosteneffi  ciëntie van het systeem en ze laat niet toe dat er nieuwe centra bijkomen voor het 
onderzoek is afgelopen. Hierover meer op de volgende bladzijden!

Veel leesplezier,

Koen De MaeseneirKoen De Maeseneir
Directeur Vereniging van Wijkgezondheidscentra

Afscheid van onze kippenAfscheid van onze kippen
Een vos heeft zo zijn vossenstreken. Eens beland in het kippenhok, heeft hij het moeilijk aan dat lekker vlees 

te weerstaan. Op 29 maart kwam een eind aan ons kippenverhaal toen een stadsvos er in slaagde het hek te 

forceren. Onze kippen kenden een korte, maar mooie tijd in Sint-Amandsberg waar ze niet zo lang geleden 

naar toe verhuisden. 

Beste lezer,Beste lezer,
Je hebt er misschien al over gehoord of over gelezen: de besparingen in onze gezondheidszorg 
van de Minister van Volksgezondheid Maggie De Block treft velen in onze samenleving. Met deze 
editie willen wij jullie hierover informeren.

Als wijkgezondheidscentrum pleiten wij voor een sterke gezondheidszorg met aandacht voor 
de kwetsbaren in onze gemeenschap. Sommigen onder ons worden harder getroff en dan an-
deren: door ziekte, armoede, verlies, tegenslag,… Een samenleving toont haar ware gelaat 
door de manier waarop zij omgaat met mensen die het hardst getroff en worden!

In dit krantje focussen we op enkele opvallende beslissingen van onze minister: de prijsstij-
ging van antibiotica en andere medicatie én dat er geen erkenning komt voor nieuwe wijkge-
zondheidscentra. Om een zo breed mogelijk beeld te schetsen, laten we de patiënt, de huisarts 
en de apotheker aan het woord.

Maar eerst een woordje van onze directeur van de Vereniging van wijkgezondheidscentra, 
Koen De Maeseneir.

Lopen kun je leren!
Vanaf 26 SEPTEMBER willen 
we 12 weken lang samen met 
jullie elke dinsdag- en donder-
dag avond lopen. 
Dit telkens vanaf 19u30.
We beginnen heel rustig, hebben 
respect voor ieders eigen tempo, 
dus iedereen is welkom!!
Verdere praktische informatie 
volgt nog.
Wij kijken er alvast naar uit 
om jullie te verwelkomen en 
begeleiden. 

DRIEMAANDELIJKSE CONTACTKRANT

Wijkgezondheidscentrum De Kaai

jaargang 2017 nummer 3 

REDACTIE

Annemie Schoorlemmer,
Dave Ceule, Els Decroo,

Jeffrey Dainotti, Lara Hardeman 
en Emma Van Wassenhove 

OPMAAK

www.jacquesbooks.be

DRUK

Nevelland graphics cvba-so

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

EET JE VEGETARISCH, 
DAN ZET JE BEST AF EN TOE EENS EEN EITJE OP HET MENU WANT:

 d Eieren bevatten omega 3 en dat is goed voor je hart

 d Eieren bevatten veel vitaminen en mineralen 

 d Eieren zouden een positief e�ect hebben op de bloeddruk

 d Eieren kunnen bescherming bieden tegen ouderdomsgebonden oogziekten

 d …

DE VOS WEET DUIDELIJK 
 WAT GOED IS WANT: 

 d Kip is één van de gezondste soorten vlees

 d Kip is mager vlees, dus het bevat weinig vet

 d Kip bevat veel goede voedingssto�en, 
zoals mineralen en vitaminen

 d Kip is een veilige vleessoort, op voorwaarde 
dat ze goed verhit wordt, maar dat leek 
de vos niet zo te deren…

 d …

Heb je zelf kippen en wil je de stadsvos te slim af zijn? 
Surf dan naar:
https://www.natuurpunt.be/pagina/bescherm-je-kippen-tegen-de-vos 

Het terras van De Kaai bleek dan toch geen optimale kip- omgeving. 

Geen dagelijkse ochtendwandeling meer op zoek naar de eitjes, 

geen gekakel meer, 

geen gewoel meer in de tuin, 

geen bestemming meer voor de etensrestjes... 

Afscheid van onze kippenAfscheid van onze kippen
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  Wie  is wie?

2

4

KarolineKaroline

1

Vraag het
aan …

Inge Kinesitherapeute 

�e, oh wie ben ik? �e, oh wie ben ik? 
Ik ben geïnteresseerd in hoe mensen bewegen. 
Daarnaast ben ik zelf actief in Crossfi t Gent en volg ik 
les aan muziekacademie De Poel. Ik hou van reizen, 
dansen en muziek.

… een patiënt… een patiënt
Fazelwali komt uit Afghanistan en woont samen met zijn echtgenote en 
3 dochters in onze wijk. Zijn vrouw is hoogzwanger van een vierde 
dochter. 

WAT BETEKENEN DEZE BESPARINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG WAT BETEKENEN DEZE BESPARINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG 
VOOR JULLIE? VOOR JULLIE? 

“Ik ben zelf ziek en moet veel medicatie nemen, de maagmedicatie die ik 
neem is nu duurder geworden, daarnaast neem ik ook medicatie voor mijn 
suikerziekte.  Mijn dochters hebben veel problemen met allergieën en moet-
en hiervoor ook medicatie nemen. Medicatiekosten zijn maandelijks een 
grote hap uit ons budget. We hebben hierdoor heel wat fi nanciële zorgen. 

WIL JIJ OOK JE VERHAAL DELEN? WAT BETEKENEN DE BESPARINGEN 
VOOR JOU? Vraag dan naar Lara of Els aan het onthaal. 
Als we er niet zijn, laat je naam achter, dan contacteren we je snel! 
Wij willen jouw verhaal graag horen!

… de huisartsen van morgen… de huisartsen van morgen

Geachte minister,Geachte minister,
Het antibioticagebruik is problematisch en moet aangepakt worden; daarmee 

zijn we het volledig eens. Maar: als laatstejaarsstudenten huisartsgenees-

kunde hebben we heel wat bedenkingen bij uw nieuwe maatregel. 

Onze bedenkingen

 » Wat ons het meest tegen de borst stuit: antibiotica is, bij de juiste indicatie, 
een therapeutisch noodzakelijk geneesmiddel. De verandering van terug-
betalingscategorie is niet correct en holt het hele terugbetalingssysteem uit.

 » De prijsstijging komt net extra hard aan bij de mensen die het moeilijker 
hebben. Niet alleen is de prijsstijging bij hen groter, maar hakt ze ook erger 
in op het budget.

 » Patiënten die wegens een te hoge financiële drempel onontbeerlijke antibiotica 
niet aankopen, riskeren complicaties en een vermijdbare ziekenhuisopname 
die dan weer hogere kosten met zich meebrengt.

 » Bij een mogelijk antibioticavoorschrift moet de arts nu, naast de kliniek, ook 
rekening houden met de financiële toestand van de patiënt.

Alternatieven

 » Zet volop in op sensibilisering, zowel bij huisartsen als bij de patiënten. De over-
leggroepen van de huisartsen kunnen een essentiële schakel vormen bij het 
optimaliseren van het voorschrijfgedrag.

 » Vaak denkt de arts dat de patiënt komt voor een antibioticum of wil hij de 
patiënt niet met lege handen naar huis sturen, ook al willen patiënten niet 
altijd antibiotica. Wij pleiten ervoor om de huisartsen ertoe aan te zetten de 
verwachtingen na te vragen en meer specifiek te peilen naar hoe de patiënt 
tegenover antibiotica staat.

 » Beloon de artsen die enkel bij de juiste indicatie antibiotica voorschrijven.

Uit een open brief aan minister De Block: ‘terugdringen van antibiotica-

gebruik kan beter anders, mevrouw de Block’, 19 mei 2017, De Morgen.

Ewout Leys, Thomas Agon, Saar Quaghebeur zijn laatstejaarsstudenten Huis-Ewout Leys, Thomas Agon, Saar Quaghebeur zijn laatstejaarsstudenten Huis-
arts geneeskunde aan de UGent. Deze brief werd opgesteld na een uitgebreid arts geneeskunde aan de UGent. Deze brief werd opgesteld na een uitgebreid 
debat onder de laatstejaars en wordt ondersteund door de docenten van de debat onder de laatstejaars en wordt ondersteund door de docenten van de 
vakvakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Univer siteit Gent.groep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Univer siteit Gent.

Onze verhuis is gepland 
in welgeteld 208 dagen208 dagen!  
De Kaai maakt zich klaar 
voor nieuwe inschrijvingen 
en we versterkten onze teams.  

Myriam DN Onthaalmedewerker 
en medisch secretariaat

Ik heb al een heel parcours afgelegd in mijn leven. 
Normaal, want ik ben niet meer piep. 
Eerst vele jaren (hoofd) verpleegkundige in 
de ouderensector, daarna de zorg voor kwaliteit 
en preventie in diezelfde sector. 
Een zware burn-out achter de rug en van daaruit 
mijn hele leven omgezwaaid. Gescheiden, totaal 
andere job in de forensische psychiatrie, nieuwe 
partner. En nu hier, ik ben er zo blij mee!!
Mijn passies? Schrijven, reizen, mediteren, chakra’s, 
wandelen, eten en drinken in goed gezelschap, 
lachen tot de tranen over mijn wangen lopen. …

Rarara, wie ben ik?Rarara, wie ben ik?

Anaïs verpleegkundige 

Ik ging van het ene uiterste naar het andere in mijn job. 
Ik zit niet veel stil. Ik vlieg van de ene vriendin naar mijn bootcamps 
of combineer een brunch met een marathontraining. 
Ook vlieg ik graag ver weg om vreemde oorden te gaan verkennen. 
Momenteel zitten we thuis in het stof maar vanaf september iedereen 
welkom voor een housewarming in ons vernieuwd stulpje aan de dampoort.
Als ik dan eens thuis ben, lees ik graag een boek of ben ik verwikkeld in 
een scrabble battle met mijn vriend. 
Je doet me altijd plezier met theatercabaret tickets of om iets actiefs 
te gaan doen. Ik babbel er dan graag op los!

Rarara, wie ben ik?Rarara, wie ben ik?

Jeffrey onthaalmedewerker 

Mijn passie is muziek, ik ben er dagelijks mee bezig. 
Dan wel niet in de vorm van een muziekinstrument 
bespelen, het zit ‘m meer in het fanatiek beluisteren 
ervan. Zo bezoek ik regelmatig concerten en ga ik naar 
verschillende muziekfestivals. Deze zomer staan er weer 
enkele gepland, onder andere één in Nederland 
(het geweldige Best Kept Secret). Ik heb ook een vrij 
uitgebreide CD en LP collectie, ik bezoek geregeld 
de fantastische Gentse platenzaken.
Ik zit nog bij de Chiro. Het is nu mijn laatste jaar, 
in september stop ik hiermee na 6 jaar in de leiding 
te hebben gezeten. De Chiro is voor mij heel belangrijk 
geweest voor m’n zelfontplooiing. Men leert er 
zelfstandigheid en in groep te werken. Zonder de Chiro 
zou ik een heel ander mens geweest zijn!

Rarara, wie ben ik?Rarara, wie ben ik?

Afgelopen 
jaren is er 
veel veranderd 
in het politiek 
landschap. 
Het woord 
bezuinigingen 
is niet vreemd 
meer. Ook de 
gezondheids

zorg moet eraan geloven. 
Merken jullie dit in de apotheek?

KG: De terugbetaling van bepaalde 
medicatie is duurder geworden voor 
de klanten. Zo zijn maagzuurremmers 
zoals pantoprazole en omeprazole aan-
zienlijk duurder geworden. Antibioti-
ca zijn de helft duurder geworden en 
ook cortisone neussprays kosten aan-
zienlijk meer. 

Hoe reageren de klanten hierop?

KG: De klanten zijn hier niet tevreden 
over en proberen omwegen te zoeken. 
We hebben niet de indruk dat de maat-
regel ervoor zorgt dat mensen minder 
medicatie nemen.

Welk advies zouden jullie het 
huidig politiek beleid willen mee
geven?

KG: We kunnen moeilijk advies geven. 
Beslissingen hierover gaan buiten ons 
om. We kunnen vanuit de apotheek ook 
moeilijk beoordelen wanneer medicatie 
echt noodzakelijk is. Dat is niet onze 
taak. We zijn wel tevreden over de elek-
tronische voorschriften. Hierdoor zijn 
er minder misverstanden en alle beno-
digde gegevens staan hierop vermeld. 

…  Karoline Gillis …  Karoline Gillis 
apothekeres COOPapothekeres COOP
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De minister van Volksgezondheid veranderde de 
terugbetaling rond sommige medicatie. In welke 
mate denkt u dat dit invloed zal hebben op de  
gemiddelde patiënt?

JDM:JDM: Wanneer de terugbetaling van een geneesmiddel ver-
mindert dan betaalt de patiënt zelf meer voor dat genees-
middel. Patiënten die financiële problemen hebben, dreigen 
op een bepaald moment de “persoonlijke bijdrage” (het zoge-
naamde “remgeld”) niet meer zelf te kunnen betalen en komen 
zo in problemen. De minister antwoordt hierop dat de patiën-
ten de “remgelden” gedeeltelijk terug krijgen via de “maxi-
mum-factuur” maar dat helpt niet veel als men in de apotheek 
staat en vaststelt dat men niet genoeg geld heeft om het genees-
middel te kunnen kopen.

Antibiotica worden duurder. Maar zijn de meeste 
artsen niet tegen het overmatig gebruik van anti
biotica? Is dit dan geen goede maatregel?

JDM:JDM: Het is inderdaad zo dat, wanneer geneesmiddelen teveel 
worden voorgeschreven – en in België geldt dit voor het voor-

Er mogen momenteel geen nieuwe wijkgezond
heidscentra worden opgericht. Kan de minister dit 
zomaar beslissen?

JDM:JDM: De wijkgezondheidscentra betwisten deze beslissing. 
Immers, men zou zich maar eens moeten voorstellen dat een 
minister beslist dat een specialist niet aan een nieuwe praktijk 
mag beginnen, of dat huisartsen geen nieuwe praktijk mo-
gen oprichten in de prestatiegeneeskunde. Dit zou terecht 
als “niet aanvaardbaar” worden gezien. De wijkgezondheids-
centra gaan daarom deze beslissing aanvechten, en zich in-
zetten om zo snel mogelijk nieuwe wijkgezondheidscentra 
te kunnen laten financieren door de ziekteverzekeringen.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin, Jo Vandeurzen lanceerde een hervorming 
van de eerstelijnsgezondheidszorg. In dit voorstel 
wordt er net gepleit voor meer samenwerking. Het 
model van de wijkgezondheidscentra lijkt hier net 
een voorbeeld. Hoe komt het dan dat de Vlaamse 
minister er een andere mening op na houdt dan  
de federale minister?

JDM:JDM: De Vlaamse minister heeft inderdaad een model van 
eerstelijnsgezondheidszorg uitgetekend, gebaseerd op gebie-
den van ongeveer 100.000 inwoners, die als “eerstelijnszones” 
functioneren, en waarbinnen zoveel mogelijk wordt samen-
gewerkt door huisartsen, verpleegkundigen, maatschappe-
lijk werk, kinesitherapeuten, …. Jammer genoeg wordt dit 
voorstel niet onderbouwd met extra financiering om deze 
samenwerking te bevorderen. Wijkgezondheidscentra, als 
model van samenwerking, passen volledig in de nieuwe 
Vlaamse visie. De Vlaamse minister voor Volksgezondheid 
behoort tot een andere partij dan de federale minister, dat 
verklaart wellicht waarom ze een verschillende visie hebben. 

Hartelijk dank voor deze toelichting!

schrijven van antibiotica – men een maatregel moet nemen 
die de artsen ertoe aanzet minder antibiotica voor te schrijven. 
Het is hierbij belangrijk dat de patiënt ook geïnformeerd 
wordt over waarom al dan niet een antibioticum noodzake-
lijk kan zijn. Men kan echter niet de patiënt financieel treffen, 
omdat de arts eventueel een antibioticum zou voorschrijven 
dat niet echt nodig is! Wat de minister nu gedaan heeft met de 
antibiotica, is ze van de geneesmiddelen categorie B (genees-
middelen met een wetenschappelijk bewezen werking), naar 
categorie C (geneesmiddelen waarbij de werking niet zo 
duidelijk bewezen is) over te brengen. De minister heeft dit 
gedaan om op die manier te besparen: voor geneesmiddelen 
in categorie C ligt het “remgeld” hoger dan in categorie B. 
De patiënt betaalt dus meer. Op die manier riskeert een, op 
zich goed doordacht, systeem van indeling van geneesmid-
delen al naargelang de werkzaamheid ondergraven te worden. 
Dit is geen goed beleid. Terzelfdertijd moet een campagne 
gevoerd worden om huisartsen te ondersteunen om nog zorg-
vuldiger antibiotica voor te schrijven. Uit onderzoek blijkt 
dat huisartsen in wijkgezondheidscentra duidelijk minder 
antibiotica voorschrijven dan huisartsen die in de betaling- 
per-prestatie werken.

Toegankelijke zorg geBLOCKeerdToegankelijke zorg geBLOCKeerd
Een interview met Jan De Maeseneer, professor huisartsgeneeskunde  
en Eerstelijnsgezondheidszorg aan de UGent 

WIE IS JAN DE MAESENEER?

Jan De Maeseneer studeerde in 1977 als arts af 
aan de Universiteit Gent en ging een jaar later  
als huisarts aan de slag in het wijkgezondheids-
centrum Botermarkt in Ledeberg.  
Hij is ook departementshoofd van 
de vakgroep huisartsgeneeskunde 
bij de Universiteit Gent. Bij zijn 
academisch onderzoek gaat de 
aandacht vaak naar onderwijs, 
gezondheidspromotie, ongelijkheid 
en kwaliteit in de zorg.
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De minister van Volksgezondheid veranderde de 
terugbetaling rond sommige medicatie. In welke 
mate denkt u dat dit invloed zal hebben op de  
gemiddelde patiënt?

JDM:JDM: Wanneer de terugbetaling van een geneesmiddel ver-
mindert dan betaalt de patiënt zelf meer voor dat genees-
middel. Patiënten die financiële problemen hebben, dreigen 
op een bepaald moment de “persoonlijke bijdrage” (het zoge-
naamde “remgeld”) niet meer zelf te kunnen betalen en komen 
zo in problemen. De minister antwoordt hierop dat de patiën-
ten de “remgelden” gedeeltelijk terug krijgen via de “maxi-
mum-factuur” maar dat helpt niet veel als men in de apotheek 
staat en vaststelt dat men niet genoeg geld heeft om het genees-
middel te kunnen kopen.

Antibiotica worden duurder. Maar zijn de meeste 
artsen niet tegen het overmatig gebruik van anti
biotica? Is dit dan geen goede maatregel?

JDM:JDM: Het is inderdaad zo dat, wanneer geneesmiddelen teveel 
worden voorgeschreven – en in België geldt dit voor het voor-

Er mogen momenteel geen nieuwe wijkgezond
heidscentra worden opgericht. Kan de minister dit 
zomaar beslissen?

JDM:JDM: De wijkgezondheidscentra betwisten deze beslissing. 
Immers, men zou zich maar eens moeten voorstellen dat een 
minister beslist dat een specialist niet aan een nieuwe praktijk 
mag beginnen, of dat huisartsen geen nieuwe praktijk mo-
gen oprichten in de prestatiegeneeskunde. Dit zou terecht 
als “niet aanvaardbaar” worden gezien. De wijkgezondheids-
centra gaan daarom deze beslissing aanvechten, en zich in-
zetten om zo snel mogelijk nieuwe wijkgezondheidscentra 
te kunnen laten financieren door de ziekteverzekeringen.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin, Jo Vandeurzen lanceerde een hervorming 
van de eerstelijnsgezondheidszorg. In dit voorstel 
wordt er net gepleit voor meer samenwerking. Het 
model van de wijkgezondheidscentra lijkt hier net 
een voorbeeld. Hoe komt het dan dat de Vlaamse 
minister er een andere mening op na houdt dan  
de federale minister?

JDM:JDM: De Vlaamse minister heeft inderdaad een model van 
eerstelijnsgezondheidszorg uitgetekend, gebaseerd op gebie-
den van ongeveer 100.000 inwoners, die als “eerstelijnszones” 
functioneren, en waarbinnen zoveel mogelijk wordt samen-
gewerkt door huisartsen, verpleegkundigen, maatschappe-
lijk werk, kinesitherapeuten, …. Jammer genoeg wordt dit 
voorstel niet onderbouwd met extra financiering om deze 
samenwerking te bevorderen. Wijkgezondheidscentra, als 
model van samenwerking, passen volledig in de nieuwe 
Vlaamse visie. De Vlaamse minister voor Volksgezondheid 
behoort tot een andere partij dan de federale minister, dat 
verklaart wellicht waarom ze een verschillende visie hebben. 

Hartelijk dank voor deze toelichting!

schrijven van antibiotica – men een maatregel moet nemen 
die de artsen ertoe aanzet minder antibiotica voor te schrijven. 
Het is hierbij belangrijk dat de patiënt ook geïnformeerd 
wordt over waarom al dan niet een antibioticum noodzake-
lijk kan zijn. Men kan echter niet de patiënt financieel treffen, 
omdat de arts eventueel een antibioticum zou voorschrijven 
dat niet echt nodig is! Wat de minister nu gedaan heeft met de 
antibiotica, is ze van de geneesmiddelen categorie B (genees-
middelen met een wetenschappelijk bewezen werking), naar 
categorie C (geneesmiddelen waarbij de werking niet zo 
duidelijk bewezen is) over te brengen. De minister heeft dit 
gedaan om op die manier te besparen: voor geneesmiddelen 
in categorie C ligt het “remgeld” hoger dan in categorie B. 
De patiënt betaalt dus meer. Op die manier riskeert een, op 
zich goed doordacht, systeem van indeling van geneesmid-
delen al naargelang de werkzaamheid ondergraven te worden. 
Dit is geen goed beleid. Terzelfdertijd moet een campagne 
gevoerd worden om huisartsen te ondersteunen om nog zorg-
vuldiger antibiotica voor te schrijven. Uit onderzoek blijkt 
dat huisartsen in wijkgezondheidscentra duidelijk minder 
antibiotica voorschrijven dan huisartsen die in de betaling- 
per-prestatie werken.

Toegankelijke zorg geBLOCKeerdToegankelijke zorg geBLOCKeerd
Een interview met Jan De Maeseneer, professor huisartsgeneeskunde  
en Eerstelijnsgezondheidszorg aan de UGent 

WIE IS JAN DE MAESENEER?

Jan De Maeseneer studeerde in 1977 als arts af 
aan de Universiteit Gent en ging een jaar later  
als huisarts aan de slag in het wijkgezondheids-
centrum Botermarkt in Ledeberg.  
Hij is ook departementshoofd van 
de vakgroep huisartsgeneeskunde 
bij de Universiteit Gent. Bij zijn 
academisch onderzoek gaat de 
aandacht vaak naar onderwijs, 
gezondheidspromotie, ongelijkheid 
en kwaliteit in de zorg.
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De minister van Volksgezondheid veranderde de 
terugbetaling rond sommige medicatie. In welke 
mate denkt u dat dit invloed zal hebben op de  
gemiddelde patiënt?

JDM:JDM: Wanneer de terugbetaling van een geneesmiddel ver-
mindert dan betaalt de patiënt zelf meer voor dat genees-
middel. Patiënten die financiële problemen hebben, dreigen 
op een bepaald moment de “persoonlijke bijdrage” (het zoge-
naamde “remgeld”) niet meer zelf te kunnen betalen en komen 
zo in problemen. De minister antwoordt hierop dat de patiën-
ten de “remgelden” gedeeltelijk terug krijgen via de “maxi-
mum-factuur” maar dat helpt niet veel als men in de apotheek 
staat en vaststelt dat men niet genoeg geld heeft om het genees-
middel te kunnen kopen.

Antibiotica worden duurder. Maar zijn de meeste 
artsen niet tegen het overmatig gebruik van anti
biotica? Is dit dan geen goede maatregel?

JDM:JDM: Het is inderdaad zo dat, wanneer geneesmiddelen teveel 
worden voorgeschreven – en in België geldt dit voor het voor-

Er mogen momenteel geen nieuwe wijkgezond
heidscentra worden opgericht. Kan de minister dit 
zomaar beslissen?

JDM:JDM: De wijkgezondheidscentra betwisten deze beslissing. 
Immers, men zou zich maar eens moeten voorstellen dat een 
minister beslist dat een specialist niet aan een nieuwe praktijk 
mag beginnen, of dat huisartsen geen nieuwe praktijk mo-
gen oprichten in de prestatiegeneeskunde. Dit zou terecht 
als “niet aanvaardbaar” worden gezien. De wijkgezondheids-
centra gaan daarom deze beslissing aanvechten, en zich in-
zetten om zo snel mogelijk nieuwe wijkgezondheidscentra 
te kunnen laten financieren door de ziekteverzekeringen.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin, Jo Vandeurzen lanceerde een hervorming 
van de eerstelijnsgezondheidszorg. In dit voorstel 
wordt er net gepleit voor meer samenwerking. Het 
model van de wijkgezondheidscentra lijkt hier net 
een voorbeeld. Hoe komt het dan dat de Vlaamse 
minister er een andere mening op na houdt dan  
de federale minister?

JDM:JDM: De Vlaamse minister heeft inderdaad een model van 
eerstelijnsgezondheidszorg uitgetekend, gebaseerd op gebie-
den van ongeveer 100.000 inwoners, die als “eerstelijnszones” 
functioneren, en waarbinnen zoveel mogelijk wordt samen-
gewerkt door huisartsen, verpleegkundigen, maatschappe-
lijk werk, kinesitherapeuten, …. Jammer genoeg wordt dit 
voorstel niet onderbouwd met extra financiering om deze 
samenwerking te bevorderen. Wijkgezondheidscentra, als 
model van samenwerking, passen volledig in de nieuwe 
Vlaamse visie. De Vlaamse minister voor Volksgezondheid 
behoort tot een andere partij dan de federale minister, dat 
verklaart wellicht waarom ze een verschillende visie hebben. 

Hartelijk dank voor deze toelichting!

schrijven van antibiotica – men een maatregel moet nemen 
die de artsen ertoe aanzet minder antibiotica voor te schrijven. 
Het is hierbij belangrijk dat de patiënt ook geïnformeerd 
wordt over waarom al dan niet een antibioticum noodzake-
lijk kan zijn. Men kan echter niet de patiënt financieel treffen, 
omdat de arts eventueel een antibioticum zou voorschrijven 
dat niet echt nodig is! Wat de minister nu gedaan heeft met de 
antibiotica, is ze van de geneesmiddelen categorie B (genees-
middelen met een wetenschappelijk bewezen werking), naar 
categorie C (geneesmiddelen waarbij de werking niet zo 
duidelijk bewezen is) over te brengen. De minister heeft dit 
gedaan om op die manier te besparen: voor geneesmiddelen 
in categorie C ligt het “remgeld” hoger dan in categorie B. 
De patiënt betaalt dus meer. Op die manier riskeert een, op 
zich goed doordacht, systeem van indeling van geneesmid-
delen al naargelang de werkzaamheid ondergraven te worden. 
Dit is geen goed beleid. Terzelfdertijd moet een campagne 
gevoerd worden om huisartsen te ondersteunen om nog zorg-
vuldiger antibiotica voor te schrijven. Uit onderzoek blijkt 
dat huisartsen in wijkgezondheidscentra duidelijk minder 
antibiotica voorschrijven dan huisartsen die in de betaling- 
per-prestatie werken.

Toegankelijke zorg geBLOCKeerdToegankelijke zorg geBLOCKeerd
Een interview met Jan De Maeseneer, professor huisartsgeneeskunde  
en Eerstelijnsgezondheidszorg aan de UGent 

WIE IS JAN DE MAESENEER?

Jan De Maeseneer studeerde in 1977 als arts af 
aan de Universiteit Gent en ging een jaar later  
als huisarts aan de slag in het wijkgezondheids-
centrum Botermarkt in Ledeberg.  
Hij is ook departementshoofd van 
de vakgroep huisartsgeneeskunde 
bij de Universiteit Gent. Bij zijn 
academisch onderzoek gaat de 
aandacht vaak naar onderwijs, 
gezondheidspromotie, ongelijkheid 
en kwaliteit in de zorg.
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  Wie  is wie?

2

4

KarolineKaroline

1

Vraag het
aan …

Inge Kinesitherapeute 

�e, oh wie ben ik? �e, oh wie ben ik? 
Ik ben geïnteresseerd in hoe mensen bewegen. 
Daarnaast ben ik zelf actief in Crossfi t Gent en volg ik 
les aan muziekacademie De Poel. Ik hou van reizen, 
dansen en muziek.

… een patiënt… een patiënt
Fazelwali komt uit Afghanistan en woont samen met zijn echtgenote en 
3 dochters in onze wijk. Zijn vrouw is hoogzwanger van een vierde 
dochter. 

WAT BETEKENEN DEZE BESPARINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG WAT BETEKENEN DEZE BESPARINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG 
VOOR JULLIE? VOOR JULLIE? 

“Ik ben zelf ziek en moet veel medicatie nemen, de maagmedicatie die ik 
neem is nu duurder geworden, daarnaast neem ik ook medicatie voor mijn 
suikerziekte.  Mijn dochters hebben veel problemen met allergieën en moet-
en hiervoor ook medicatie nemen. Medicatiekosten zijn maandelijks een 
grote hap uit ons budget. We hebben hierdoor heel wat fi nanciële zorgen. 

WIL JIJ OOK JE VERHAAL DELEN? WAT BETEKENEN DE BESPARINGEN 
VOOR JOU? Vraag dan naar Lara of Els aan het onthaal. 
Als we er niet zijn, laat je naam achter, dan contacteren we je snel! 
Wij willen jouw verhaal graag horen!

… de huisartsen van morgen… de huisartsen van morgen

Geachte minister,Geachte minister,
Het antibioticagebruik is problematisch en moet aangepakt worden; daarmee 

zijn we het volledig eens. Maar: als laatstejaarsstudenten huisartsgenees-

kunde hebben we heel wat bedenkingen bij uw nieuwe maatregel. 

Onze bedenkingen

 » Wat ons het meest tegen de borst stuit: antibiotica is, bij de juiste indicatie, 
een therapeutisch noodzakelijk geneesmiddel. De verandering van terug-
betalingscategorie is niet correct en holt het hele terugbetalingssysteem uit.

 » De prijsstijging komt net extra hard aan bij de mensen die het moeilijker 
hebben. Niet alleen is de prijsstijging bij hen groter, maar hakt ze ook erger 
in op het budget.

 » Patiënten die wegens een te hoge financiële drempel onontbeerlijke antibiotica 
niet aankopen, riskeren complicaties en een vermijdbare ziekenhuisopname 
die dan weer hogere kosten met zich meebrengt.

 » Bij een mogelijk antibioticavoorschrift moet de arts nu, naast de kliniek, ook 
rekening houden met de financiële toestand van de patiënt.

Alternatieven

 » Zet volop in op sensibilisering, zowel bij huisartsen als bij de patiënten. De over-
leggroepen van de huisartsen kunnen een essentiële schakel vormen bij het 
optimaliseren van het voorschrijfgedrag.

 » Vaak denkt de arts dat de patiënt komt voor een antibioticum of wil hij de 
patiënt niet met lege handen naar huis sturen, ook al willen patiënten niet 
altijd antibiotica. Wij pleiten ervoor om de huisartsen ertoe aan te zetten de 
verwachtingen na te vragen en meer specifiek te peilen naar hoe de patiënt 
tegenover antibiotica staat.

 » Beloon de artsen die enkel bij de juiste indicatie antibiotica voorschrijven.

Uit een open brief aan minister De Block: ‘terugdringen van antibiotica-

gebruik kan beter anders, mevrouw de Block’, 19 mei 2017, De Morgen.

Ewout Leys, Thomas Agon, Saar Quaghebeur zijn laatstejaarsstudenten Huis-Ewout Leys, Thomas Agon, Saar Quaghebeur zijn laatstejaarsstudenten Huis-
arts geneeskunde aan de UGent. Deze brief werd opgesteld na een uitgebreid arts geneeskunde aan de UGent. Deze brief werd opgesteld na een uitgebreid 
debat onder de laatstejaars en wordt ondersteund door de docenten van de debat onder de laatstejaars en wordt ondersteund door de docenten van de 
vakvakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Univer siteit Gent.groep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Univer siteit Gent.

Onze verhuis is gepland 
in welgeteld 208 dagen208 dagen!  
De Kaai maakt zich klaar 
voor nieuwe inschrijvingen 
en we versterkten onze teams.  

Myriam DN Onthaalmedewerker 
en medisch secretariaat

Ik heb al een heel parcours afgelegd in mijn leven. 
Normaal, want ik ben niet meer piep. 
Eerst vele jaren (hoofd) verpleegkundige in 
de ouderensector, daarna de zorg voor kwaliteit 
en preventie in diezelfde sector. 
Een zware burn-out achter de rug en van daaruit 
mijn hele leven omgezwaaid. Gescheiden, totaal 
andere job in de forensische psychiatrie, nieuwe 
partner. En nu hier, ik ben er zo blij mee!!
Mijn passies? Schrijven, reizen, mediteren, chakra’s, 
wandelen, eten en drinken in goed gezelschap, 
lachen tot de tranen over mijn wangen lopen. …

Rarara, wie ben ik?Rarara, wie ben ik?

Anaïs verpleegkundige 

Ik ging van het ene uiterste naar het andere in mijn job. 
Ik zit niet veel stil. Ik vlieg van de ene vriendin naar mijn bootcamps 
of combineer een brunch met een marathontraining. 
Ook vlieg ik graag ver weg om vreemde oorden te gaan verkennen. 
Momenteel zitten we thuis in het stof maar vanaf september iedereen 
welkom voor een housewarming in ons vernieuwd stulpje aan de dampoort.
Als ik dan eens thuis ben, lees ik graag een boek of ben ik verwikkeld in 
een scrabble battle met mijn vriend. 
Je doet me altijd plezier met theatercabaret tickets of om iets actiefs 
te gaan doen. Ik babbel er dan graag op los!

Rarara, wie ben ik?Rarara, wie ben ik?

Jeffrey onthaalmedewerker 

Mijn passie is muziek, ik ben er dagelijks mee bezig. 
Dan wel niet in de vorm van een muziekinstrument 
bespelen, het zit ‘m meer in het fanatiek beluisteren 
ervan. Zo bezoek ik regelmatig concerten en ga ik naar 
verschillende muziekfestivals. Deze zomer staan er weer 
enkele gepland, onder andere één in Nederland 
(het geweldige Best Kept Secret). Ik heb ook een vrij 
uitgebreide CD en LP collectie, ik bezoek geregeld 
de fantastische Gentse platenzaken.
Ik zit nog bij de Chiro. Het is nu mijn laatste jaar, 
in september stop ik hiermee na 6 jaar in de leiding 
te hebben gezeten. De Chiro is voor mij heel belangrijk 
geweest voor m’n zelfontplooiing. Men leert er 
zelfstandigheid en in groep te werken. Zonder de Chiro 
zou ik een heel ander mens geweest zijn!

Rarara, wie ben ik?Rarara, wie ben ik?

Afgelopen 
jaren is er 
veel veranderd 
in het politiek 
landschap. 
Het woord 
bezuinigingen 
is niet vreemd 
meer. Ook de 
gezondheids

zorg moet eraan geloven. 
Merken jullie dit in de apotheek?

KG: De terugbetaling van bepaalde 
medicatie is duurder geworden voor 
de klanten. Zo zijn maagzuurremmers 
zoals pantoprazole en omeprazole aan-
zienlijk duurder geworden. Antibioti-
ca zijn de helft duurder geworden en 
ook cortisone neussprays kosten aan-
zienlijk meer. 

Hoe reageren de klanten hierop?

KG: De klanten zijn hier niet tevreden 
over en proberen omwegen te zoeken. 
We hebben niet de indruk dat de maat-
regel ervoor zorgt dat mensen minder 
medicatie nemen.

Welk advies zouden jullie het 
huidig politiek beleid willen mee
geven?

KG: We kunnen moeilijk advies geven. 
Beslissingen hierover gaan buiten ons 
om. We kunnen vanuit de apotheek ook 
moeilijk beoordelen wanneer medicatie 
echt noodzakelijk is. Dat is niet onze 
taak. We zijn wel tevreden over de elek-
tronische voorschriften. Hierdoor zijn 
er minder misverstanden en alle beno-
digde gegevens staan hierop vermeld. 

…  Karoline Gillis …  Karoline Gillis 
apothekeres COOPapothekeres COOP
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  Wie  is wie?

2

4

KarolineKaroline

1

Vraag het
aan …

Inge Kinesitherapeute 

�e, oh wie ben ik? �e, oh wie ben ik? 
Ik ben geïnteresseerd in hoe mensen bewegen. 
Daarnaast ben ik zelf actief in Crossfi t Gent en volg ik 
les aan muziekacademie De Poel. Ik hou van reizen, 
dansen en muziek.

… een patiënt… een patiënt
Fazelwali komt uit Afghanistan en woont samen met zijn echtgenote en 
3 dochters in onze wijk. Zijn vrouw is hoogzwanger van een vierde 
dochter. 

WAT BETEKENEN DEZE BESPARINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG WAT BETEKENEN DEZE BESPARINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG 
VOOR JULLIE? VOOR JULLIE? 

“Ik ben zelf ziek en moet veel medicatie nemen, de maagmedicatie die ik 
neem is nu duurder geworden, daarnaast neem ik ook medicatie voor mijn 
suikerziekte.  Mijn dochters hebben veel problemen met allergieën en moet-
en hiervoor ook medicatie nemen. Medicatiekosten zijn maandelijks een 
grote hap uit ons budget. We hebben hierdoor heel wat fi nanciële zorgen. 

WIL JIJ OOK JE VERHAAL DELEN? WAT BETEKENEN DE BESPARINGEN 
VOOR JOU? Vraag dan naar Lara of Els aan het onthaal. 
Als we er niet zijn, laat je naam achter, dan contacteren we je snel! 
Wij willen jouw verhaal graag horen!

… de huisartsen van morgen… de huisartsen van morgen

Geachte minister,Geachte minister,
Het antibioticagebruik is problematisch en moet aangepakt worden; daarmee 

zijn we het volledig eens. Maar: als laatstejaarsstudenten huisartsgenees-

kunde hebben we heel wat bedenkingen bij uw nieuwe maatregel. 

Onze bedenkingen

 » Wat ons het meest tegen de borst stuit: antibiotica is, bij de juiste indicatie, 
een therapeutisch noodzakelijk geneesmiddel. De verandering van terug-
betalingscategorie is niet correct en holt het hele terugbetalingssysteem uit.

 » De prijsstijging komt net extra hard aan bij de mensen die het moeilijker 
hebben. Niet alleen is de prijsstijging bij hen groter, maar hakt ze ook erger 
in op het budget.

 » Patiënten die wegens een te hoge financiële drempel onontbeerlijke antibiotica 
niet aankopen, riskeren complicaties en een vermijdbare ziekenhuisopname 
die dan weer hogere kosten met zich meebrengt.

 » Bij een mogelijk antibioticavoorschrift moet de arts nu, naast de kliniek, ook 
rekening houden met de financiële toestand van de patiënt.

Alternatieven

 » Zet volop in op sensibilisering, zowel bij huisartsen als bij de patiënten. De over-
leggroepen van de huisartsen kunnen een essentiële schakel vormen bij het 
optimaliseren van het voorschrijfgedrag.

 » Vaak denkt de arts dat de patiënt komt voor een antibioticum of wil hij de 
patiënt niet met lege handen naar huis sturen, ook al willen patiënten niet 
altijd antibiotica. Wij pleiten ervoor om de huisartsen ertoe aan te zetten de 
verwachtingen na te vragen en meer specifiek te peilen naar hoe de patiënt 
tegenover antibiotica staat.

 » Beloon de artsen die enkel bij de juiste indicatie antibiotica voorschrijven.

Uit een open brief aan minister De Block: ‘terugdringen van antibiotica-

gebruik kan beter anders, mevrouw de Block’, 19 mei 2017, De Morgen.

Ewout Leys, Thomas Agon, Saar Quaghebeur zijn laatstejaarsstudenten Huis-Ewout Leys, Thomas Agon, Saar Quaghebeur zijn laatstejaarsstudenten Huis-
arts geneeskunde aan de UGent. Deze brief werd opgesteld na een uitgebreid arts geneeskunde aan de UGent. Deze brief werd opgesteld na een uitgebreid 
debat onder de laatstejaars en wordt ondersteund door de docenten van de debat onder de laatstejaars en wordt ondersteund door de docenten van de 
vakvakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Univer siteit Gent.groep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Univer siteit Gent.

Onze verhuis is gepland 
in welgeteld 208 dagen208 dagen!  
De Kaai maakt zich klaar 
voor nieuwe inschrijvingen 
en we versterkten onze teams.  

Myriam DN Onthaalmedewerker 
en medisch secretariaat

Ik heb al een heel parcours afgelegd in mijn leven. 
Normaal, want ik ben niet meer piep. 
Eerst vele jaren (hoofd) verpleegkundige in 
de ouderensector, daarna de zorg voor kwaliteit 
en preventie in diezelfde sector. 
Een zware burn-out achter de rug en van daaruit 
mijn hele leven omgezwaaid. Gescheiden, totaal 
andere job in de forensische psychiatrie, nieuwe 
partner. En nu hier, ik ben er zo blij mee!!
Mijn passies? Schrijven, reizen, mediteren, chakra’s, 
wandelen, eten en drinken in goed gezelschap, 
lachen tot de tranen over mijn wangen lopen. …

Rarara, wie ben ik?Rarara, wie ben ik?

Anaïs verpleegkundige 

Ik ging van het ene uiterste naar het andere in mijn job. 
Ik zit niet veel stil. Ik vlieg van de ene vriendin naar mijn bootcamps 
of combineer een brunch met een marathontraining. 
Ook vlieg ik graag ver weg om vreemde oorden te gaan verkennen. 
Momenteel zitten we thuis in het stof maar vanaf september iedereen 
welkom voor een housewarming in ons vernieuwd stulpje aan de dampoort.
Als ik dan eens thuis ben, lees ik graag een boek of ben ik verwikkeld in 
een scrabble battle met mijn vriend. 
Je doet me altijd plezier met theatercabaret tickets of om iets actiefs 
te gaan doen. Ik babbel er dan graag op los!

Rarara, wie ben ik?Rarara, wie ben ik?

Jeffrey onthaalmedewerker 

Mijn passie is muziek, ik ben er dagelijks mee bezig. 
Dan wel niet in de vorm van een muziekinstrument 
bespelen, het zit ‘m meer in het fanatiek beluisteren 
ervan. Zo bezoek ik regelmatig concerten en ga ik naar 
verschillende muziekfestivals. Deze zomer staan er weer 
enkele gepland, onder andere één in Nederland 
(het geweldige Best Kept Secret). Ik heb ook een vrij 
uitgebreide CD en LP collectie, ik bezoek geregeld 
de fantastische Gentse platenzaken.
Ik zit nog bij de Chiro. Het is nu mijn laatste jaar, 
in september stop ik hiermee na 6 jaar in de leiding 
te hebben gezeten. De Chiro is voor mij heel belangrijk 
geweest voor m’n zelfontplooiing. Men leert er 
zelfstandigheid en in groep te werken. Zonder de Chiro 
zou ik een heel ander mens geweest zijn!

Rarara, wie ben ik?Rarara, wie ben ik?

Afgelopen 
jaren is er 
veel veranderd 
in het politiek 
landschap. 
Het woord 
bezuinigingen 
is niet vreemd 
meer. Ook de 
gezondheids

zorg moet eraan geloven. 
Merken jullie dit in de apotheek?

KG: De terugbetaling van bepaalde 
medicatie is duurder geworden voor 
de klanten. Zo zijn maagzuurremmers 
zoals pantoprazole en omeprazole aan-
zienlijk duurder geworden. Antibioti-
ca zijn de helft duurder geworden en 
ook cortisone neussprays kosten aan-
zienlijk meer. 

Hoe reageren de klanten hierop?

KG: De klanten zijn hier niet tevreden 
over en proberen omwegen te zoeken. 
We hebben niet de indruk dat de maat-
regel ervoor zorgt dat mensen minder 
medicatie nemen.

Welk advies zouden jullie het 
huidig politiek beleid willen mee
geven?

KG: We kunnen moeilijk advies geven. 
Beslissingen hierover gaan buiten ons 
om. We kunnen vanuit de apotheek ook 
moeilijk beoordelen wanneer medicatie 
echt noodzakelijk is. Dat is niet onze 
taak. We zijn wel tevreden over de elek-
tronische voorschriften. Hierdoor zijn 
er minder misverstanden en alle beno-
digde gegevens staan hierop vermeld. 

…  Karoline Gillis …  Karoline Gillis 
apothekeres COOPapothekeres COOP
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KRANT
DIGITAAL LEZEN? 

Wil je de KAAIKRANT niet 

meer op papier, maar wel 

digitaal ontvangen? 

Stuur een mail naar 

info@wgcdekaai.beinfo@wgcdekaai.be met jouw 

naam en emailadres. 

Dan zorgen we ervoor dat 

je de krant 4x per jaar 

in je mailbox ontvangt. 

EEN HUIS

Goede gezondheidszorg is als een open huis: één waar je binnen 
kunt wandelen, lopen of rijden zonder te botsen op een te hoge 
drempel. Het is een huis met veel kamers: voor elke zorg een ge-
paste kamer. De deuren van deze kamers staan open, zowel in 
huis als naar buiten toe, want de samenwerking met iedereen is 
zeer belangrijk. Anders dreigt de patiënt te verdwalen; het is na-
melijk een groot huis!

Een wijkgezondheidscentrum wil zo’n huis zijn: in ruil voor een inschrijving krijg je de zorg 
van een heel team die elkaar en jou kennen. Je hoeft ook niet te betalen want dat is via je ziek-
teverzekering geregeld (het forfaitair systeem) en iedereen is welkom. Wie het wat moeilijker 
heeft, krijgt die extra aandacht die hij of zij net op dat moment nodig heeft. Wij proberen dat 
elke dag opnieuw waar te maken en het lukt ons de ene dag al beter dan de andere.

Ons hele systeem van gezondheidszorg is in vergelijking met andere landen zeer goed. Maar 
er is zeker nog ruimte voor verbetering. Er zijn nog heel wat fi nanciële drempels en veel dool-
hoven waarin je kan verdwalen. Het is een systeem dat in zijn geheel duur is. Eén van de rede-
nen daarvoor is dat er een overwicht is van specialistische zorg in het ziekenhuis. Die ziekenhuis-
zorg is bovendien soms iets té toegankelijk: je kan er binnen zonder doorverwijzing van de 
eerste lijn. Dat leidt tot heel wat kosten voor de patiënt en de hele maatschappij.

Als wijkgezondheidscentra werken wij samen met veel andere zorgverstrekkers aan een ster-
kere gezondheidszorg op de eerste lijn. Wij streven naar toegankelijkheid voor iedereen, een 
zorg die voor ons allemaal betaalbaar blijft. 

Wij begrijpen dan ook niet dat minister Maggie De Block - zelf een huisarts - vraagtekens zet 
bij de wijkgezondheidscentra. Zij wil besparen op het budget, een onderzoek laten doen naar 
de kosteneffi  ciëntie van het systeem en ze laat niet toe dat er nieuwe centra bijkomen voor het 
onderzoek is afgelopen. Hierover meer op de volgende bladzijden!

Veel leesplezier,

Koen De MaeseneirKoen De Maeseneir
Directeur Vereniging van Wijkgezondheidscentra

Afscheid van onze kippenAfscheid van onze kippen
Een vos heeft zo zijn vossenstreken. Eens beland in het kippenhok, heeft hij het moeilijk aan dat lekker vlees 

te weerstaan. Op 29 maart kwam een eind aan ons kippenverhaal toen een stadsvos er in slaagde het hek te 

forceren. Onze kippen kenden een korte, maar mooie tijd in Sint-Amandsberg waar ze niet zo lang geleden 

naar toe verhuisden. 

Beste lezer,Beste lezer,
Je hebt er misschien al over gehoord of over gelezen: de besparingen in onze gezondheidszorg 
van de Minister van Volksgezondheid Maggie De Block treft velen in onze samenleving. Met deze 
editie willen wij jullie hierover informeren.

Als wijkgezondheidscentrum pleiten wij voor een sterke gezondheidszorg met aandacht voor 
de kwetsbaren in onze gemeenschap. Sommigen onder ons worden harder getroff en dan an-
deren: door ziekte, armoede, verlies, tegenslag,… Een samenleving toont haar ware gelaat 
door de manier waarop zij omgaat met mensen die het hardst getroff en worden!

In dit krantje focussen we op enkele opvallende beslissingen van onze minister: de prijsstij-
ging van antibiotica en andere medicatie én dat er geen erkenning komt voor nieuwe wijkge-
zondheidscentra. Om een zo breed mogelijk beeld te schetsen, laten we de patiënt, de huisarts 
en de apotheker aan het woord.

Maar eerst een woordje van onze directeur van de Vereniging van wijkgezondheidscentra, 
Koen De Maeseneir.

Lopen kun je leren!
Vanaf 26 SEPTEMBER willen 
we 12 weken lang samen met 
jullie elke dinsdag- en donder-
dag avond lopen. 
Dit telkens vanaf 19u30.
We beginnen heel rustig, hebben 
respect voor ieders eigen tempo, 
dus iedereen is welkom!!
Verdere praktische informatie 
volgt nog.
Wij kijken er alvast naar uit 
om jullie te verwelkomen en 
begeleiden. 

DRIEMAANDELIJKSE CONTACTKRANT

Wijkgezondheidscentrum De Kaai

jaargang 2017 nummer 3 

REDACTIE

Annemie Schoorlemmer,
Dave Ceule, Els Decroo,

Jeffrey Dainotti, Lara Hardeman 
en Emma Van Wassenhove 

OPMAAK

www.jacquesbooks.be

DRUK

Nevelland graphics cvba-so

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

EET JE VEGETARISCH, 
DAN ZET JE BEST AF EN TOE EENS EEN EITJE OP HET MENU WANT:

 d Eieren bevatten omega 3 en dat is goed voor je hart

 d Eieren bevatten veel vitaminen en mineralen 

 d Eieren zouden een positief e�ect hebben op de bloeddruk

 d Eieren kunnen bescherming bieden tegen ouderdomsgebonden oogziekten

 d …

DE VOS WEET DUIDELIJK 
 WAT GOED IS WANT: 

 d Kip is één van de gezondste soorten vlees

 d Kip is mager vlees, dus het bevat weinig vet

 d Kip bevat veel goede voedingssto�en, 
zoals mineralen en vitaminen

 d Kip is een veilige vleessoort, op voorwaarde 
dat ze goed verhit wordt, maar dat leek 
de vos niet zo te deren…

 d …

Heb je zelf kippen en wil je de stadsvos te slim af zijn? 
Surf dan naar:
https://www.natuurpunt.be/pagina/bescherm-je-kippen-tegen-de-vos 

Het terras van De Kaai bleek dan toch geen optimale kip- omgeving. 

Geen dagelijkse ochtendwandeling meer op zoek naar de eitjes, 

geen gekakel meer, 

geen gewoel meer in de tuin, 

geen bestemming meer voor de etensrestjes... 

Afscheid van onze kippenAfscheid van onze kippen
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TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG 
= 

EEN GRONDRECHT

Driemaandelijks contactblad van Wijkgezondheidscentrum De Kaai

Kaaikrantmaandagmaandag dinsdagdinsdag woensdagwoensdag donderdagdonderdag vrijdagvrijdag

voormiddagvoormiddag
8:00 – 12:30

Dr. Calis
Dr. Courtens
Dr. Can (vanaf 10u45)

Dr. De Brabandere
Dr. Vandenbossche
(tot 10u15)

Dr. Calis
Dr. Vandenbossche
(tot 11u15)

Dr. Vanholder
Dr. Van Ooteghem
Dr. Verhenne (vanaf 11u)

Dr. Can
Dr. Van Alboom
Dr. Vandenbossche
Dr. Van Ooteghem
Dr. Verhenne

Dr. Can (vanaf 10u45)

Dr. De Brabandere (tot 10u)

Dr. Decat (vanaf 10u30)

Dr. Vandenbossche
(tot 9u45)

Dr. Vanholder (tot 9u45)

Dr. Van Ooteghem (tot 9u45)

Dr. Verhenne (tot 9u45)

Dr. Can 
Dr. Courtens
Dr. De Brabandere
Dr. Vanholder (tot 11u00)

Dr. Van Ooteghem

namiddagnamiddag
13:00 – 18:00

Dr. Can (tot 16u45) 
Dr. Van Alboom
(vanaf 14u30)

Dr. Vanholder
(vanaf 14u)

Dr. Van Ooteghem
(vanaf 16u45)

Dr. Verhenne 
(vanaf 14u)

Dr. Calis (tot 14u)

Dr. De Brabandere
(vanaf 14u30)

Dr. Decat (tot 17u)

Dr. Van Alboom
(vanaf 16u15)

Dr. Vanholder (tot 15u15)

Dr. Verhenne

Dr. Courtens (vanaf 17u)

Dr. Vandenbossche
(vanaf 13u)

Dr. Van Ooteghem

Dr. Calis (vanaf 16u45) 
Dr. Can (tot 15u45)

Dr. Decat
Dr. Van Alboom (tot 16u45)

Dr. Vandenbossche
Dr. Verhenne (van 13u-13u30)

Dr. Calis (vanaf 14u30)

Dr. Can (tot 16u45)

Dr. Courtens (tot 15u)

Dr. Van Alboom
(vanaf 14u30)

Dr. Vandenbossche
(vanaf 14u30)

Dr. Van Ooteghem
(vanaf 14u15)

avondavond
18:00 – 20:00

Dr. Vanholder
Dr. Van Ooteghem

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

Dr. Courtens Dr. Calis
Dr. Decat
Dr. Van Alboom
Dr. Verhenne (vanaf 16u30)

Dr. Van Alboom
Dr. Vandenbossche

De gevolgen van de besparingen in de gezondheidszorg: 
een gesprek met Jan De Maeseneer

De Kaai breidt uit: voorstelling nieuwe medewerkers

V
.U

.: D
ave

 C
e
u

le
, Fran

c
isc

o
 Fe

rre
rlaan

 4
4

1, 9
0

0
0

 G
e
n

t

– P910162 –

Francisco Ferrerlaan 441, 9000 Gent – 09 216 86 50

In WGC De Kaai werken we met consultaties op afspraak.
Voor een afspraak, kan je terecht bij ons onthaal: 09 216 86 50

De patiënt roept: De patiënt roept: 
HELP! dokter Maggie, kruip niet in je schelp!

Op pagina 3 las je 
in “Wie is wie” 
hoe ons team 
werd versterkt. 
Kon je de beschrijving 
linken aan 
de juiste persoon? 

DE APOTHEEK, DE PATIËNT EN 
DE HUISARTSEN VAN MORGEN AAN HET WOORD

DE RAAD VAN BURGER BOEF 

Wat maakt gezond en gevarieerd eten zo moeilijk? Wat maakt gezond en gevarieerd eten zo moeilijk? 
Ook Burger Boef heeft het wel eens moeilijk in het 
maken van gezonde keuzes. De kinderen van het 
derde leerjaar van “de vrije basisschool ‘t Klimrek- 
Van Beverenplein” trokken er op uit met Burger 
Boef en de gezondheidspromotoren van de Kaai en 

Anais Anais = = foto 1foto 1

Myriam Myriam = = foto 2foto 2

IngeInge= = foto 3foto 3

Jeffrey Jeffrey = = foto 4foto 4

  Wie  is wie?

onderzochten wat dit bemoeilijkt. Ze ondervonden 
dat niet enkel de thuis- en schoolomgeving maar 
ook de buurt en zelfs nog een stapje verder, het 
beleid een rol spelen in wat en hoe we eten. 
De kinderen bedachten zélf mogelijke antwoorden, 
die ze ook volgend schooljaar als gezondheidsam-
bassadeurs van de school willen realiseren. 

Wordt vervolgd...

PB- PP  B-00043
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost
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