
WGC De Vaart is een multidisciplinaire groepspraktijk,
waar je terecht kan voor huisartsengeneeskunde,
verpleegkundige zorgen, dieetadvies, kinesitherapie en 
 gezondheidsbevorderend advies.

 

Bergstraat 4
1800 Vilvoorde

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

 
Raadplegingen
11 840

189 620 364 967 66

3 artsen

2 haio´s

4 kinesisten

3 verpleegkundigen

1 diëtiste

1 gezondheidspromotor

3 onthaalmedewerkers

1 facturatieverantwoordelijke

1 coördinator

 1 kwaliteitscoördinator

3 onthaalvrijwilligers

2 logistiek medewerkers

1 vroedvrouw



MAATSCHAPPELIJK WERK
NIEUWS:
- Sinds juni is er geen maatschappelijke assistente meer.
- Om de patiënten met een sociale hulpvraag alsnog correct
door te verwijzen, wordt er een sociale kaart uitgewerkt. 

DIEETKUNDE

19,8% 
COVID positief

Overzicht aangevraagde coronatests
NIEUWS:
- Dr. Anna Hoekstra startte als nieuwe huisarts in opleiding.

NIEUWS:
- In juni verliet Tine Van Herck wgc De Vaart.
- Mariem Chiairi startte als diëtist en gezondheidspromotor in
augustus. 
- Diabetespatienten hebben jaarlijks recht op 2 consultaties
diabeteseducatie. Er vonden 35 diabetes consultaties plaats.

Zorgverlenen tijdens Coronatijden was een jaar om
snel te vergeten. Snel werd duidelijk dat bepaalde
zorgen beter niet uitgesteld worden.

Tijdens de eerste lockdown mochten enkel nog de
hoogst noodzakelijke consultaties plaatsvinden. Voor
de andere patiënten werd de behandeling in overleg
uitgesteld of vervangen door een telefonische
opvolging of videoconsultatie.

Overzicht raadplegingen huisartsen

HUISARTSGENEESKUNDE

CORONA

8326 raadplegingen

196 raadplegingen

Tine en Mariem hielpen bij de communicatie-
campagnes en  de bijkomende administratie.

26% 
dr. Kashefi

32% 
dr. Najib

13%
dr. Goeman

29% 
dr. Hertens (haio)

80,2% 
COVID negatief

718

Annemie naaide prachtige mondmaskers voor wie er
geen bij had tijdens de consultaties.



VERPLEEGKUNDE

KINESITHERAPIE

NIEUWS:
- Pediatrisch kinesitherapeute Marie Mantia versterkt ons
kiné-team sinds februari. Ze volgt nog een extra opleiding om
ook musculoskeletale aandoeningen optimaal te behandelen.

Overzicht  raadplegingen  kinesitherapie

Onze kinesisten hielpen aan het onthaal, bij de com-
municatiecampagnes en het afleveren van voorschrif-
ten met de fiets voor wie niet digitaal bereikbaar was.

12% Acute aandoeningen

2% Chronische
aandoeningen

2% Perinatale begeleiding

ONTHAAL
NIEUWS:
- Leen Torrez Serrano  en Chantal Van Releghem versterkten
het onthaal. 
- Isabelle verliet wgc De Vaart.
- Sofie Polfliet ging op ouderschaps- en zwangerschapsverlof.
- Meer werkplaats werd gecreëerd door verbouwingen.
- Imane deed een succesvolle stage aan het onthaal.

Onze onthaalmedewerkers zorgden voor de telefoni-
sche aanmeldingen, een eerste COVID-screening en
het versturen van digitale voorschriften.

NIEUWS:
- In september startte verpleegkundige Jaimie.
- Ilse de Smedt kreeg er een nieuwe functie bij als
kwaliteitscoördinator.
- Ontwikkeling diabtesprotocol i.s.m. onze diëtiste en artsen.

1529 raadplegingen

Overzicht  raadplegingen verpleegkunde

De verpleegkundigen waren verantwoordelijk voor de
aankoop en distributie van beschermingsmateriaal.

7,7% 
Zorgafspraken diabetes

32% Huisbezoeken 55% Consultaties in de praktijk
4,1% 
Telefonische consultaties

1793 raadplegingen
en nog eens 61 mensen werden telefonsich of digitaal opge-
volgd en 72 patiënten werden elders geholpen.

11% Ernstige 
aandoeningen

72% Courante
aandoeningen



COVID-PROOF DOORGEGAAN
ROOKSTOPBEGELEIDING
3 deelnemers werden begeleid door tabacologe 
H. Vandecasteele, eerst in groep, nadien online.
Resultaat: 2 patiënten zijn rookvrij.

YOGA i.s.m. Yoga In Healtcare
11 deelnemers maakten kennis met yoga o.l.v.
erkende yogatherapeute M. Rommel. De eerste 6
sessies gingen door in groep, verder gezet online.

GEZONDE BROODDOOS
Infobrochures met tips & tricks voor op school
werden uitgedeeld aan patiënten in de wachtzaal.

 FRUITACTIE
Fruitzakjes en tips & tricks om meer fruit te eten
werden uitgedeeld bij een bezoek aan het wgc.

INFOSESSIE BORSTKANKER i.s.m. Stad Vilvoorde
 12 deelnemers volgden een infosessie gegeven
door N. Maher van 'Kom Op Tegen Kanker' in CC
Bolwerk.
.

GEZONDHEIDSPROMOTIE

UITSTEL DOOR COVID-19

Door de coronamaatregelen zijn er helaas heel wat
activiteiten niet kunnen doorgaan. Onze gezondheids-
promotoren hebben een deel van de activiteiten
gedigitaliseerd of in bubbels georganiseerd zodat we
onze patiënten toch konden aanmoedigen om te
werken aan hun gezondheid. 

CORONA CAMPAGNE
Patiënten sensibiliseren door uitwerken en
verspreiden van mails, posters, flyers en filmpjes
met info & maatregelen over Corona in
verschillende talen.

Badminton

Zumba voor
 vrouwen

START to SWIM

Mondscreening 
'Ieders mond gezond'

Vrij oefenmoment

Poetsworkshop

Infosessie 
´Gezond binnen´

START to CRAWL



2019
FEBRUARI

03 

11
MAART

MAART
18 

07
MEI

30
JUNI

28
JULI

10-21
AUGUSTUS

03
AUGUSTUS

02
SEPTEMBER

04
SEPTEMBER

Marie Mantia
start als
kinesitherapeute.

Start triage 
COVID voor
consultatie.

1ste lockdown,
online hulpverle-
ning start op. 

Gezondheidspro-
motor & diëtiste
Tine Van Herk stopt.

Dr. L. Ferrant 
 springt bij tijdens
de vakantie.

Onthaalmede-
werkster Isabelle 

 stopt. 

Start actie
'Gezonde

Brooddoos'.

Start Yogalessen
i.s.m. yoga in
healthcare.

Mariem Chiairi 
start als gezond-
heidspromotor.

Sofie Polfliet 
komt terug uit
ouderschapsverlof.

Mariem Chiairi
start als diëtiste.

 Vrijwilligster Lida
helpt ons met de

strijk.

16
SEPTEMBER

Alle beroeps-
activiteiten

worden hervat.



2021

19
SEPTEMBER

21
SEPTEMBER

18
SEPTEMBER

01
OKTOBER

OKTOBER
12

DECEMBER
10 

21
OKTOBER

14
DECEMBER

 Maatschappelijk
werkster Annemie

Degreef  stopt.

Verpleegkundige
Stefanie Grewe
verlaat De Vaart.

Jamie start als
verpleeg-
kundige.

Infosessie over
borstkanker 

gaat door.

Start rookstop-
begeleiding.

Sofie Polfliet
gaat op zwanger-

schapsverlof.

Leen Torrez Ser-
rano start als ont-
haalmedewerkster.

Dr. Anna Hoek-
stra start haar
HAIO-stage.

Ilse de Smedt start
als kwaliteits-
coördinator.

OKTOBER
19

Einde rookstop-
begeleiding.

Start bevallings-
verlof dr. Anna 
Hoekstra (haio).

NOVEMBER
3Fruitactie gaat 

van start.

Imane start haar
stage als onthaal-

medewerkster.


