
Wijkgezondheidscentrum Caleido is een groepspraktijk waar je terecht kan 
bij een huisarts, verpleegkundige en kinesitherapeut, maatschappelijk werker 
en een gezondheidspromotor. Het wijkgezondheidscentrum is er voor alle 
inwoners van Leuven en deelgemeenten.
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Een flinke groei

Uitbreiding  
van het zorgteam

Een nieuw onderdak 

Een visie voor  
de toekomst

Wijkgezondheidscentrum Caleido werd eind 2016 opgericht. Sindsdien 
groeit het centrum stevig door. Ook in 2018 groeiden we sneller dan we 
vooraf hadden verwacht. We mochten 468 nieuwe patiënten verwelkomen, 
waarbij we tot 70 nieuwe patiënten inschreven per maand. We hadden in 
2018 ook 190 uitschrijvingen.

Een aantal van onze patiënten zijn nieuwkomers met een tijdelijk verblijf  
in Leuven. Als zij een permanente woning vinden buiten Leuven, gaan  
ze daar op zoek naar een nieuwe huisarts.

Om deze groei in goede banen te leiden, hebben we ons zorgaanbod 
uitgebreid. We mochten een tweede kiné in ons team verwelkomen, onze 
verpleegkundige en maatschappelijk werker gingen meer uren aan de slag 
en een derde huisarts vervoegde het team.

Sinds 2018 kan het multidisciplinaire zorgteam een beroep doen op een 
psycholoog die patiënten gedurende een kort traject begeleidt op zoek naar 
externe zorg. Daarnaast startte een vroedvrouw met consultaties bij de 
zwangere patiënten.

In 2018 gingen we op zoek naar grotere huisvesting. Dat vonden we pal 
boven ons hoofd: daar zullen we - na de nodige verbouwingen - een extra 
verdieping kunnen innemen op onze huidige locatie.

In 2018 stelde het zorgteam van Caleido strategische en operationele  
doelstellingen tot 2023. 

Tijdens meerdere café Caleido’s gingen we op zoek naar 
een rode draad en een duidelijke visie voor ons wijk-
gezondheidscentrum”, legt kinesist Lynn De Neef uit.

“Eén van onze doelstellingen is ‘Een open en stimu-
lerende werkcultuur creëren waardoor iedereen met 
goesting in Caleido werkt’. Dat is mede dankzij deze 
denkoefening alvast geslaagd in 2018.”
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Samen onder één vzw
Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt en Caleido werken samen onder 
dezelfde vzw. Elk wijkgezondheidscentrum heeft een eigen RIZIV-erkennings-
nummer, een aparte patiëntpopulatie en een eigen zorgteam.

Alle middelen van de vzw gaan naar patiëntenzorg. Beide centra delen hun  
visie en waarden, hebben eenzelfde werkingsgebied en kunnen een beroep 
doen op hetzelfde ondersteunend team.

Wisselbeker voor  
wijkgezondheids- 
centra
Jaarlijks organiseert een wijkgezondheidscentrum een wedstrijd tussen alle 
wijkgezondheidscentra in Vlaanderen. “Het is een ludiek evenement waarbij 
we de kans krijgen om collega’s uit de andere centra te ontmoeten”, zegt Pieter 
Stillaert. “De winnaar van de dag mag de wisselbeker mee naar huis nemen en 
organiseert de wedstrijd het volgende jaar.”

Na een glansrijke overwinning in 2017, mochten wijkgezondheidscentra Caleido 
en De Ridderbuurt dit evenement organiseren op 22 september. Bijna 100 deel-
nemers uit 20 verschillende wijkgezondheidscentra namen deel. Wijkgezond-
heidscentrum Wel en Wee uit Mechelen ging met de wisselbeker naar huis.

V.U. Nans Antheunis, Ierse Predikherenstraat 80, 3000 Leuven
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Een nieuwe Raad van Bestuur

In 2018 werd een nieuwe Raad van Bestuur verkozen voor de vzw. De nieuwe ploeg bestaat 
uit 9 leden, met zowel ‘anciens’ als nieuwe leden. “Ik ervaar het als deugddoend om met  
deze ploeg en met geëngageerde medewerkers en vrijwilligers van De Ridderbuurt en 
Caleido te kunnen samenwerken in een organisatie met een mooie visie en missie”, vertelt 
nieuwe voorzitter Mark Neyens. 

“Beide wijkgezondheidscentra volgen de evoluties op het vlak van eerstelijnszorg op de 
voet en kiezen voor kwaliteitsvolle zorg voor alle patiënten. Wat mij vooral bijblijft uit 2018 
zijn de verbouwingen in De Ridderbuurt, de positieve financiële draagkracht van de vzw 
en de denkdag ‘integrale zorg voor iedereen’ met alle medewerkers en vrijwilligers.”

“

Denkdag: Integrale zorg voor 
iedereen
In 2018 namen we deel aan de projecten van Zorgzaam Leuven en de start van 
de eerstelijnszone Leuven. Huisartsen, maatschappelijk werk en gezondheids-
promotie namen deel aan de talrijke overlegmomenten tijdens dit eerste jaar 
van project- en regionale werking.

De toekomstvisie van deze projecten is ons wijkgezondheidscentrum niet vreemd:

• Gezondheid en welzijn vormen een geheel.

• Participatie van de patiënt staat op de voorgrond, net als het verkleinen 
van de gezondheidsgradiënt.

• Lokaal bestuur en zorgverstrekkers werken samen aan een globale 
aanpak naar de brede bevolking.

• Gezondheidspromotie als belangrijke troef in het creëren van gezond-
heidswinst.

“Een hoogtepunt? Voor mij was dat de denkdag in oktober 2018 waar 44 personeels-
leden, vrijwilligers en bestuursleden actief aan de slag gingen met de ontwikkelingen  
in de eerstelijnszorg. We stelden onszelf de vraag welke opdrachten er voor ons liggen 
in deze evolutie van de gezondheidszorg en wat wij kunnen betekenen voor de patiënten 
en voor de inwoners van Leuven. Samen hebben we onze speerpunten voor de toekomst 
uitgezet”, vertelt coördinator Nans Antheunis.
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Medisch Welzijn Gezondheidspromotie

Huisartsen, verpleging en kiné bieden een brede zorg aan tijdens raadplegingen en huis-
bezoeken. De vlotte wisselwerking tussen de zorgverleners geeft een grote meerwaarde 
voor patiënt en het zorgteam.

HUISARTS 
In 2018 realiseerden de huisartsen meer dan 5.000 consultaties en 100 huisbezoeken. 
Samen met het onthaal werd het consultatieaanbod uitgebreid met namiddagconsultaties. 

In 130 situaties maakten onze patiënten ‘s avonds of tijdens het weekend gebruik van de 
wachtpost van Leuven of ging een patiënt op consultatie bij een huisarts buiten de regio.

Actief in Zorgzaam Leuven en in opstart Eerstelijnszone
Een van de huisartsen volgt de activiteiten van www.zorgzaamleuven.be en engageert 
zich in de werkgroep waar vernieuwing van financiële werkvormen wordt besproken.

Vereniging van Wijkgezondheidscentra
Sinds november is dr. Michael Erkens bestuurder van de Vereniging van Wijkgezondheids-
centra (VWGC) om mee voeding te geven vanuit het werkveld. Hij volgt er onder andere  
de beleidscel ‘Eerstelijns- en regionale materie’ mee op.

Taal is vaak een drempel voor goede zorg
70% van de consultaties gebeurt in het Nederlands. De andere consultaties vinden plaats 
in het Frans, Engels, via een tolk of met zeer eenvoudige woorden en gebaren als er geen 
tolk beschikbaar is.

“Toegankelijke zorg is belangrijk voor iedere patiënt”, vertelt dr. Brecht Van Goethem. 
“Sommige patiënten krijgen niet de zorg die ze nodig hebben omwille van taal,  
sociale situatie of een andere kwetsbaarheid. Dit raakt ons als team. We kaarten  
dit aan, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, en gaan in gesprek met de betrokken diensten 
zodat alle patiënten de nodige zorg krijgen.” 

VERPLEEGKUNDE
Huisartsen en verpleegkundigen werken nauw samen. Veel van de verpleegkundige  
zorg gebeurt in het kabinet: in 880 situaties kwam de patiënt naar het wgc en kreeg daar 
de verpleegkundige zorgen.

Er werden 280 huisbezoeken gedaan voor patiënten met een nood aan thuiszorg. Hiervan 
vonden 80 huisbezoeken plaats in het weekend.

KINÉ
Zowel specialisten als de huisartsen van wgc Caleido verwijzen patiënten voor een  
kiné behandeling of oefentherapie. Naast een 20-tal huisbezoeken werden er 1800 kiné- 
behandelingen gerealiseerd in het wijkgezondheidscentrum. Voor sommige aandoeningen 
of specifieke behandelingen werken we samen met andere kinépraktijken in Leuven; 
100 kiné-verstrekkingen werden door deze kinépraktijken gerealiseerd en door Caleido 
vergoed.

VROEDVROUW IN HET TEAM
Een zwangerschap is een heuglijke gebeurtenis, maar soms is extra aandacht of opvolging 
nodig om de baby de best mogelijke start te bieden. Een team van huisarts, vroedvrouw, 
verpleegkundige en kiné geeft aanstaande ouders en kind de zorg die ze nodig hebben.

Sinds december maakt Camille als vroedvrouw deel uit van het team, in een samen-
werkingsovereenkomst met De Bakermat. Na aanmelding door de huisarts zorgt de 
vroedvrouw voor de opvolging van de zwangerschappen.

Met het hele team organiseren we preventie- en gezondheidsacties met aandacht voor 
gezond eten, bewegen, mondzorg en psychisch welzijn. Gezondheidspromotor Lif Theys 
coördineert deze activiteiten en overlegt met andere organisaties in Leuven. 

PREVENTIETEAM 
Omdat gezondheidspromotie en preventie een taak is van elke zorgverlener hebben we in 
2018 een preventieteam opgestart. Het bestaat uit een arts, kinesist, maatschappelijk werker 
en verpleegkundige. Samen zorgen we ervoor dat iedereen aan gezondheidsbevordering en 
preventie doet. 

SAMENWERKING MET DE ANDERE WIJKGEZONDHEIDSCENTRA IN LEUVEN
We werken nauw samen met de andere Leuvense wgc’s 
De Ridderbuurt en De Central. In 2018 hebben we volgende 
acties opgezet: 

• Griepcampagne en colonkankerscreening.

• Al onze patiënten kunnen deelnemen aan bewegings-
activiteiten zoals Aquafun, Revaqua (revalidatie in  
het water) en rugschool.

• Daarnaast organiseren we infosessies over gezonde 
voeding, gezond slapen, stoppen met roken en een reeks 
mindfulness. 

• In onze wachtzaal delen we nuttige info over gezond wonen 
en CO-vergiftiging, zonnebrand, reisvaccinaties en luizen.

Info over onze activiteiten vind je in de wachtzaal, bij  
de zorgverleners of op onze nieuwe website.

TOEGANKELIJKE MONDZORG VIA SMILE
De wijkgezondheidscentra in Leuven zetten zich in om 
mondzorg toegankelijker te maken, samen met een 
tandarts en mondzorgcoaches. Patiënten kunnen zich 
inschrijven voor een screening van hun gebit. Na een gratis 
onderzoek krijgt de patiënt een verwijs brief voor alle  
nodige mondzorgen. 

• In 2018 namen 34 patiënten deel aan de mondscreening. 
24 van deze deelnemers vonden een tandarts in het 
Leuvense.

• In 2019 zal Caleido ook patiënten kunnen verwijzen naar 
de tandartspraktijk in wgc De Central. 

“Begin 2018 kwam een mama met een kindje van 3 jaar naar de mondscreening. Haar 
mama schreef zich nadien zelf in voor de mondscreening in het najaar. Daarna vonden 
ze de weg naar een vaste tandarts in het Leuvense”, zegt mondzorgcoach Lif Theys. 

“Mevrouw L. kocht een elektrische tandenborstel, leerde een betere poetstechniek en 
ging 2 keer per dag haar tanden poetsen. En dat was nog maar het begin: door meer 
aandacht te besteden aan haar gebit, stopte ze met roken en besloot ze om minder 
zoetigheid te eten en te drinken.

V. deelt haar enthousiasme met de hele familie. Ze hoopt dat haar mama ondanks haar 
angst voor de tandarts zich ook zal inschrijven voor de volgende mondscreening.”

Samen met de huisartsen, verpleging, kiné, psycholoog en vroedvrouw versterkt de maat-
schappelijk werker de brede kijk op gezondheid. 

In 150 situaties ging de maatschappelijk werker met de patiënt op zoek naar gedeelde  
zorg tussen het wijkgezondheidscentrum en een externe hulpverlener die de link welzijn- 
gezondheid maakt. 

“DANKZIJ GOEDE SAMENWERKING VIEL ALLES IN DE PLOOI” 

“Mevrouw B. komt uit Somalië. Ze was al sinds 2016 in België en in januari 2018 kwamen 
haar 4 zonen ook naar België. Samen woonden ze in een klein kamertje”, vertelt maat-
schappelijk werker Karolien Morelli.

“Eén van haar zonen had epilepsie, krijgt een aanval en werd opgenomen in het zieken-
huis. Mevrouw had op dat moment veel zorgen: ze woonden te klein, haar zoon had zorg 
nodig en financieel was het moeilijk om rond te komen. Toch gaf zij het niet op.” 

“Eerst vond het gezin een slechte woning zonder sanitair, zonder degelijke verwarming, 
met vocht en schimmel. Mevrouw B. bleef dapper verder zoeken en naar de Nederlandse 
les gaan. Haar zonen konden ondertussen starten met school.” 

“Elke keer als ik haar ontmoette in Caleido was ze blij en bleef ze maar knuffels uitdelen. 
Ze heeft het moeilijk gehad, maar haar draagkracht is ongelooflijk! Door een goede 
samenwerking met OCMW en Caritas heeft ze uiteindelijk een degelijke woning gevonden 
voor haar en de kinderen. Alles lijkt momenteel in de plooi te vallen voor haar.” 

PROBLEMATISCHE HUISVESTING BLIJFT EEN KNELPUNT IN LEUVEN

In Leuven zijn hoge prijzen en slechte huisvesting een probleem. De lange wachtlijsten bij  
de sociale huisvestingsmaatschappijen, discriminatie op de privémarkt en dure woningen 
die niet in orde zijn... het Caleido-team blijft dit signaleren.

“Het blijft me telkens raken als ik merk hoe sommige van onze patiënten wonen en hoe 
moeilijk het is voor hen om een degelijke en betaalbare woning te vinden. Dat geeft me 
vaak een machteloos gevoel, ook al doen we wat we kunnen”, zeggen maatschappelijk 
werker Karolien Morelli en huisarts Brecht Van Goethem. 

ONTHAAL

Een team van vrijwilligers zet zich in voor een vlot onthaal van patiënten en bezoekers.  
Zij verzorgen het telefonisch onthaal, een vlot verloop van de consultatie en de patiënt-
administratie.

In het najaar startte Veerle Binnard als onthaalcoördinator. Zowel onthaalmedewerkers 
als zorgverstrekkers krijgen zo een centrale aanspreekpersoon die inzet op gestroomlijnde  
samenwerkingsafspraken.
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