
New Orleansstraat 271, 9000 Gent
09 277 99 11
info@wgctvlot.be

www.wgctvlot.be

WIJK

GEZOND!
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Een wijkgezondheidscentrum

Wat?

Een centrum waar verschillende zorgverleners samenwerken:

- huisarts
- verpleegkundige
- kinesist
- maatschappelijk assistent
- gezondheidspromotor 

 

kinesist
maatschappelijk 

assistent
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Voor wie?

Voor iedereen die in ons gebied woont.

Bij welk wijkgezondheidscentrum kan jij patiënt worden? 

- Vraag het aan het onthaal van een wijkgezondheidscentrum.
- Kijk op de website www.gentsewijkgezondheidscentra.be. 

verpleeg- 
kundige

huisarts
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Wie werkt in wijkgezondheidscentrum 
‘t Vlot?

Huisarts 
Helpt je bij problemen met je gezondheid.

Verpleegkundige
Neemt bloed af, verzorgt wonden en geeft een vaccin. 

Kinesist
Helpt je bij pijn of problemen met bewegen. 

Maatschappelijk assistent 
Zoekt met jou naar hulp bij problemen met administratie, geld,
wonen, werken, vrije tijd ...

Gezondheidspromotor 
Organiseert projecten en activiteiten over gezondheid en welzijn  
voor patiënten en wijkbewoners.
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Hoeveel kost hulp  
bij wijkgezondheidscentrum ‘t Vlot

   Niet-betalend

- als je ingeschreven bent in een wijkgezondheidscentrum. 

- je moet dan voor alle zorgen van een huisarts, kinesist of  
verpleegkundige naar wijkgezondheidscentrum ‘t Vlot komen.

De mutualiteit betaalt het wijkgezondheidscentrum per ingeschreven patiënt. 
Heb je (nog) geen mutualiteit? Ook dan ben je welkom. Samen zoeken we 
een oplossing.

  Betalend

- bij een andere huisarts, kinesist of verpleegkundige buiten  
het wijkgezondheidscentrum
De mutualiteit en het wijkgezondheidscentrum betalen die raadpleging 
niet terug.

- na 19 uur, in het weekend of op feestdagen
1. Maak een afspraak bij de huisarts van wacht  

(telefoonnummer: 1733). 
2. Je betaalt ter plaatse het remgeld (eigen kleine bijdrage)  

aan de huisarts van wacht.

- op vakantie in België 
1. Maak een afspraak bij een huisarts in de buurt. 
2. Betaal de raadpleging aan die huisarts.
3. Breng nadien het ‘attest voor verstrekte hulp’ naar  

het wijkgezondheidscentrum. We betalen je terug.
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- op vakantie in het buitenland 
1. Maak een afspraak bij een huisarts in de buurt. 
2. Betaal de raadpleging aan die huisarts.
3. Breng nadien het ‘attest voor verstrekte hulp’ naar  

de mutualiteit. Die betaalt je terug.

- een specialist of opname in het ziekenhuis
1. Je betaalt de kosten ter plaatse of nadien via een factuur. 
2. Je mutualiteit betaalt je nadien terug.

- een labo-onderzoek (bijvoorbeeld: je liet je bloed controleren)
Je betaalt de kosten nadien via een factuur.

 - bij langdurig gebruik van medisch materiaal (bijvoorbeeld voor  
langdurige wondzorg), betaal je de kosten voor dit materiaal zelf.
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Inschrijven of uitschrijven bij  
wijkgezondheidscentrum ‘t Vlot?

Hoe kan ik me inschrijven? 
Woon je in ons gebied, dan kan je je inschrijven. 
Bij ons kan je je ook online inschrijven via www.wgctvlot.be.

Maak een afspraak:
09 277 99 11

   1

   2

   3

Wat breng je mee naar  
de afspraak?
- je identiteitskaart  

met pincode  
of medische kaart 

- voor kinderen jonger  
dan 12 jaar: de Kids-ID  
of isi+ kaart

Je krijgt meer informatie  
over ons centrum. 



+/- 1 maand
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Hoe kan ik me uitschrijven?

1. Kom naar het wijkgezondheidscentrum. Zet je handtekening om je  
uit te schrijven. 

2. De mutualiteit heeft ongeveer 1 maand nodig om je uit te schrijven.  
In die maand blijf je naar ons wijkgezondheidscentrum komen. 

3. Na 1 maand ben je uitgeschreven. Je kan naar een andere huisarts, 
kinesist of verpleegkundige gaan buiten het wijkgezondheidscentrum. 
De mutualiteit betaalt je raadplegingen terug.

Je tekent een contract:
- als je akkoord gaat met  

de regels 
- om naar ons centrum te  

komen voor alle zorgen  
van een huisarts, kinesist 
of verpleegkundige.

Wat breng je mee naar  
de afspraak?
- je identiteitskaart  

met pincode  
of medische kaart 

- voor kinderen jonger  
dan 12 jaar: de Kids-ID  
of isi+ kaart

   4
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Afspraak maken?
Wij werken enkel op afspraak van maandag tot vrijdag tussen 8u en 19u. 

Maak altijd vooraf een afspraak
- Maak een afspraak door te bellen 

naar 09 277 99 11,  
of aan het onthaal, liefst in  
de voormiddag. 

- Maak je een afspraak voor  
2 of meer personen? Zeg dat aan  
het onthaal. Dan voorzien we  
genoeg tijd.

- Kan je niet naar het  
wijkgezondheidscentrum komen? 
Bel liefst vóór 10u. 
We komen dan bij je thuis.

   1

   2 Kom op tijd 
Kom op tijd naar je afspraak  
en ga eerst naar het onthaal. 



ZIEKENHUIS
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Kom op tijd 
Kom op tijd naar je afspraak  
en ga eerst naar het onthaal. 

Wat na een opname in het ziekenhuis?

OPGELET:
De mutualiteit betaalt geen kosten van verpleegkundigen of  
kinesisten terug die niet in ons wijkgezondheidscentrum werken.

Wat na een opname in het ziekenhuis?

Moest je even in het ziekenhuis blijven?
Heb je nadien zorg nodig door een verpleegkundige of kinesist? 

Contacteer zo snel mogelijk  
het wijkgezondheidscentrum.

We starten die zorg.

   1

   2
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Jouw gegevens
- Heb je een nieuw telefoonnummer?

- Is de samenstelling van je gezin veranderd? 

- Ben je verhuisd? 

Contacteer het onthaal zo snel mogelijk. Ligt jouw nieuwe adres  
buiten ons gebied? Dan moet je je uitschrijven. 
Je kan inschrijven bij het wijkgezondheidscentrum in je nieuwe buurt.  
Het onthaal kan je helpen.

Regels
1. Kom op tijd naar je afspraak. Ben je te laat?  

Dan kan het zijn dat je een nieuwe afspraak moet maken.

2. Verwittig zo snel mogelijk als je niet kan komen.

3. Soms duurt een vorige afspraak langer en moet je even wachten.  
Elke zorgverlener doet zijn best om iedereen op tijd te zien.

4. Wil je een tolk? Vraag dat aan het onthaal als je een afspraak maakt.  
Of breng zelf iemand mee.

5. Voorschriften voor medicatie die je vaak neemt, kan je via de telefoon 
vragen na overleg met je huisarts. Bel liefst 2 dagen vóór je een 
voorschrift nodig hebt. 

6. Voor zorgen van een verpleegkundige of kinesist heb je een  
voorschrift van een arts of specialist nodig. Kan je je huis niet verlaten? 
Verpleegkundigen en kinesisten kunnen bij jou thuis komen.
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Jouw privacy 
- We werken met een gedeeld elektronisch medisch dossier.  

Alle zorgverleners van het wijkgezondheidscentrum kunnen  
jouw dossier inkijken. 

- Alle medewerkers van het wijkgezondheidscentrum hebben  
beroepsgeheim. Wij mogen jouw gegevens niet delen met anderen  
buiten het wijkgezondheidscentrum.

- Bij je inschrijving geven we info over hoe we je gegevens beschermen. 

Klacht of idee
- Ben je niet tevreden?  

• Stuur een mail naar info@wgctvlot.be.

- Heb je een idee? 
• Stuur een mail naar info@wgctvlot.be.
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BEREIKBAARHEID 
Neem bus 6 tot de halte Glasgowstraat, aan de school Victor Carpentier  
sla je rechts af, op het einde van de straat vind je ons centrum.

AFSPRAAK MAKEN
Elke weekdag tussen 8 en 19 uur via het onthaalnummer 09 277 99 11.
De uurregeling van onze huisartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen  
kan je raadplegen op www.wgctvlot.be

 Check ook onze https://www.facebook.com/wgctvlot

Wijkgezondheid ‘t Vlot
Je vindt ons in New Orleansstraat 271, 9000 Gent.


