
Bergstraat 4 
1800 Vilvoorde 

02 25 25 777 
info@wgcdevaart.be 
www.wgcdevaart.be 

WGC De Vaart is een multidisciplinaire groepspraktijk. Waar je terecht 

kan voor huisartsengeneeskunde, verpleegkundige zorgen, dieetadvies, 

kinesitherapie, maatschappelijke assistentie en gezondheidsbevorde-

rend advies. 

12.639 
raadplegingen 
+3.57%    

patiëntenpopulatie 

1800  
Vilvoorde 

229 
-9.49% 

297 
+3.48% 

890 
+ 0.22% 

69 
+ 15.0% 

566 
+10.5% 

team 

2051 
patiënten 

+2.55%    

2019 
JAARVERSLAG 

3 huisartsen 

1 HAIO 

3 verpleegkundigen 

1 gezondheidspromotor 

3 kinesitherapeuten 

1 maatschappelijk werkster  

  1 diëtiste 

1 coördinator 

3 onthaalmedewerkers 

3 onthaalvrijwilligers 

1 logistiek medewerker 

  1 facturatieverantwoordelijke  

mailto:info@wgcdevaart.be
https://wgcdevaart.be/


 

  HUISARTSEN 

8326 raadplegingen,      + 2,6% 
waarvan 21 huisbezoeken en we voor nog eens 97 consultaties konden 
rekenen op de huisartsen van wacht en andere artsen in de buurt.  

Procentuele weergave van verschillende consultatievormen. 

5% Acute consultaties met  
dringende doorverwijzing 2e lijn 

60% Algemene consultaties 

35% Consultaties voor opvolging chronische problematiek 

1,1% Chro-
nische hart-
problemen 

Procentuele verdeling van chronische problematieken waarvoor opvolging 
door huisarts. In totaal werden 635 chronische problemen geregistreerd. 

9,29%  
DM II 

2,2%  
Chronisch 
nierlijden 

5,5% 
Astma 

6,8%  
Lever- 
problemen 

11,8% Psy-
chische aan- 
doeningen 

3,4%  
COPD 

0,8%  
Kanker 

12%   
Middelen-

misbruik 

27,4%  
Arteriële 
hypertensie 

4,4% Werk- en 
relatieproblemen 

15,3% 
Obesitas 

NIEUWS: 
 Teamuitbreiding: Dr. Lieve Goeman vervolledigde het team als vaste 

huisarts, dr. Louis Ferrant sprong bij op drukke momenten &  
dr. Roxanne Devadder was een tijdelijke versterking voor ons team. 

 Wissel van HAIO: Dr. Sarah Hertens nam de functie over van  
dr. Fabrice Byona Kamara. 

  Een 4e dokters kabinet werd in gebruik genomen. 
 Nieuw materiaal: Spirometer voor longfunctietesten werd aange-

kocht. 

  VERPLEEGKUNDE 

1912 raadplegingen ,      + 5,3% 
waarvan 268 huisbezoeken en we voor nog eens 146 extra zorgcontacten  
konden rekenen op de diensten van verpleegcentra uit de buurt. 

NIEUWS: 

 Teamuitbreiding: Marleen hielp ons tijdelijk als vrijwilligster-
verpleegkunde & Ilse vervolledigde het team als vroedvrouw en ver-
pleegkundige. 

 Vernieuwing protocollen: anafylactische shock, EKG, ABPM. 
 Gevolgde opleidingen: Taak van de verpleegkundige bij patiënten met 

hart-falen (UZ Leuven), Evidenced Based Nursing (NVKVV), Mondcoach 
(Ieders mond gezond), Kleurrijk Gezond (VIGeZ), Perinatale bijeenkomst 
(vroedvrouwen WGC’s), Coloplast professional day & Het veelzijdige 
brein-congres (Dag van de Zorg). 

 Griepvaccinatie: 394 Risicopatiënten en hun inwonen-
de familieleden werden opgeroepen voor de jaarlijkse 
griepvaccinatie. 58 vaccinaties werden geregistreerd. 

Weergave van het takenpakket van onze verpleegkundigen. 

Bloedafnames  

Wondzorg 

ECG 

Vaccinaties 

Medicatieschema’s 

Diabetesopvolging 

Medicatieverdeling 

Cryotherapie 

Opvolging zwangerschap 

Huisbezoeken 

Sociale- & medische intake 

Hygiënische verzorging 



2293 raadplegingen,      +11,3% 
waarvan 184 huisbezoeken en we voor nog eens 323 extra behandelingen 
konden rekenen op kinesitherapeuten in de buurt. 

NIEUWS: 
 Een tweede kiné-ruimte werd gecreëerd met nieuw oefenmateriaal. 
 Kinesisten Ise en Jana volgden een bijscholing bekkenbodem  

re-educatie en postnatale kinesitherapie (Smarteducation). 
 Verbetering registratie per pathologie. 
 Vrij oefenmoment voor alle patiënten op woensdag- 

namiddag ter vervanging van de fitness activiteit. 

  KINESITHERAPIE 

 

Procentuele weergave van het aantal behandelingen per pathologie. 

1,70% Chronische 
aandoeningen 

1,14% Perinatale 
begeleiding 

9,43% Ernstige  
pathologieën 

30,5% Acute 
aandoeningen 

57,3% Courante 
aandoeningen 

Procentuele weergave van verschillende consultaties. 

  DIEETKUNDE 

 

HEROPGESTART 
28 raadplegingen, sinds 13 november 2019. 

12% individuele 
diabeteseducaties 

56% Opvolg consultaties 

32% 1e Consultaties 

NIEUWS: 
 Tine Van Herk start in november als diëtiste. 
 Methode: betalend systeem 12 of 2 euro, gekoppeld aan een beurten-

kaart per mutualiteit. Dit systeem bleek omslachtig. Er gebeurt een 
aanpassing in 2020.  

 Opstart diabeteseducatie: Het WGC telt ondertussen meer 
dan 50 diabetespatiënten. In voortraject hebben zij jaar-
lijks recht op min. 2 geattesteerde educaties door een 
diëtiste. Om hun opvolging en begeleiding te optimalise-
ren, richten de zorgverleners een diabetesgroep op. 

  ONTHAAL 

224 patiënten ingeschreven & 150 patiënten uitgeschreven 
NIEUWS:  

 Teamuitbreiding: Chantal als onthaalmedewerkster, Paul als extra  
onthaalvrijwilliger. 

 Intensieve opvolging van ‘niet-op afspraken’ heeft geleid tot 8,2%  
minder gemiste afspraken t.o.v. 2018. 

  MAATSCHAPPELIJK WERK 

108 raadplegingen       -48,6% 
NIEUWS: 

 Het aanbod was eerder beperkt in 2019. De nood aan (psycho-)sociale 
en administratieve ondersteuning blijft voor veel van onze patiënten 
groot.  

 Huisvesting: Een gesprek met de dienst Huisvesting van 
Stad Vilvoorde werd aangegaan over slechte woonkwa-
liteit en gebrek aan betaalbare woongelegenheden voor 
grotere gezinnen. 



  GEZONDHEIDSPROMOTIE 

ROOKSTOPBEGELEIDING o.l.v Hilde Vandecasteele  
 8 deelnemers, opgedeeld in Nederlands- en Franstalige groep. 
 5 waren regelmatig aanwezig en 4 werkten het programma van 
14 sessies af.  
 Resultaat (opstart 2017): 2 volledig rookvrij, 1 hervallen en 1 

gehalveerd in het aantal dagelijkse sigaretten. 

BADMINTON i.s.m. MSOC 
 Gemiddeld 6 deelnemers/les  
 Resultaat: Het aantal deelnemers piekte in het voorjaar. 
 Evaluatie: SMS-systeem is meerwaarde voor een hogere  

opkomst. 

ZUMBA VOOR VROUWEN i.s.m. RISO  
 3 vaste deelnemers uit de vaart, ook vrije instroom 
 Sporthal Slachthuizenplein 

MONDSCREENING o.l.v. mondcoaches Tine en Patricia  
Project ‘Ieders Mond Gezond’ zet in op mondgezondheid, het 
belang van een jaarlijks tandartsbezoek . 
 28 inschrijvingen 
 Resultaat: 16 mondscreenings met verwijsbrief voor tandarts.  
 Evaluatie: nieuwe screening organiseren is wenselijk. Bewust-

making is noodzakelijk. Tandartsbezoeken worden vaak uitge-
steld o.w.v. financiële beperkingen. 

KLEURRIJK GEZOND door Ann Levato i.s.m. LOGO  
Een infosessie over gezonde voeding, het lezen van etiketten 
en aandachtspunten bij diabetes . 
 6 deelnemers 
 Evaluatie: De infosessie was iets te theoretisch, maar de 

deelnemers waren enthousiast en staan open voor nieuwe 
sessie/workshop/infomoment. 

FRUITACTIE i.s.m Stad Vilvoorde 
Fruit en flyers met gezonde receptjes werden uitgedeeld in het 
centrum. 

GEZONDE BROODDOZEN ACTIE 
Flyers met inspiratie voor een lekkere en evenwichtig gevulde 
brooddoos aan het onthaal. 

TOURNÉE MINERALE in februari en WATERACTIE in juli 
Ter promotie van een maand zonder alcohol en als alternatief 
voor suikerrijke dranken, boden we waterkaraffen met fruit- 
of kruideninfusies aan in de wachtzaal. 

ZWEMENQUÊTE 
Online enquête naar zwemgedrag en noden voor begeleiding in 
het zwembad van onze patiënten. 
 Resultaat: 41 deelnemers en 18 mensen gaven hun naam op 

om hun te contacteren bij een nieuwe lessenreeks .  

START-TO-CRAWL, gesubsidieerd door Sport Vlaanderen 
 6 inschrijvingen 
 Resultaat: Stopgezet, de deelnemers  kwamen amper o.w.v. 

medische problemen en het tijdstip bleek niet ideaal. 

START-TO-SWIM (2e reeks, 10 lessen) 
 8 inschrijvingen 
 Resultaat: 2cursisten behaalden het brevet ‘25m waterveilig’. 

ZWEMMEN VOOR VROUWEN i.s.m. VEM Sport Mechelen 
 7 inschrijvingen 
 Resultaat: Stopgezet, de deelnemers kwamen amper o.w.v. 

medische problemen en het tijdstip bleek niet ideaal. 



2018 2019 
02 

JANUARI 

 

Extra kiné-zaal in de 
kelder wordt in    
gebruik genomen. 

 
Dr. Fabrice Byona 
Kamara beëindigt 
zijn HAIO-stage. 

Elias Van Bruyssel 
 stopt als  

gezondheidspromotor. 
31 

JANUARI 
 

Dr. Louis Ferrant 
springt in. 

12 
FEBRUARI 

Tine Van Herck 
start als  

gezondheidspromotor. 01 
MAART 

 

Vrij oefenmoment 
gaat van start. 

06 
MAART 

Start 10-lessenreeks 
‘Start-To-Crawl’. 

11 
MAART 

 

Dr. Roxanne Devad-
der versterkt het 
team t.e.m. 31/08. 

03 
MEI 

Kleurrijk gezond:  
infosessie rond  

voeding en diabetes. 13 
MEI 

Einde rookstop-
begeleiding, opgestart 

in november 2018. 23  
JANUARI 

 

WGC De vaart doet mee 
met de wisselbeker van 
de Vereniging voor  
Wijkgezondheids- 
centra in Willebroek. 

15 
JUNI 



2020 

 

Ilse start als vroed-
vrouw en verpleeg-
kundige. 

14 
OKTOBER 

Rookstopbegeleiding 
gaat van start met 

een infosessie. 

 

Chantal start als ont-
haalmedewerkster. 

4 
NOVEMBER 

Dr. Sarah Hertens 
start als HAIO met 

ook een uitbreiding 
van het aantal  

dokterskabinetten. 

02 
OKTOBER 

Mondscreening  
‘Ieders Mond Gezond’. 

28 
OKTOBER 

Paul start als nieuwe  
Onthaal vrijwilliger. 

17 
SEPTEMBER 

 

Dr. Lieve Goeman 
vervoegt ons team. 

02 
SEPTEMBER 

 

Start campagne 
griepvaccinatie. 

01  
OKTOBER 

 

Tine Van Herck 
start dieetkunde 
opnieuw op. 

01 
NOVEMBER 

Einde rookstop-
begeleiding, opgestart 

in November 2019. 24 
JUNI 


