Wijkgezondheidscentrum De Brug is een forfaitaire groepspraktijk
waar je terecht kan voor eerstelijnszorg, in een gemoedelijk kader.

JAARVERSLAG

2020

1080 Molenbeek
1081 Koekelberg
4354
Patiënten

3953 Forfait patiënten
37 Fedasil patiënten
185
DMH patiënten
62
3de betalers
overig statuut
395 nieuwe patiënten in 2020 120

Leeftijdsverdeling

8%

9%

<5<

27737
Consultaties

<15<

17%

<25<

404 bij de maatschappelijk werkster
1%

441 bij de psychologe
2%

749 bij de vroedvrouwen
3%

2795 bij de tandartsen
10%
2859 bij de verpleegkundigen

10%

50%

<65<

16%

284 bij de diëtiste 1%
169 bij de diabeteseducatrice 1%

13605
bij de
huisartsen
49%

6470 bij de kinesistes
23%

Team WGC de Brug
9 Huisartsen

2 Gezondheidspromotoren

4 Onderhoudsmedewerkers

2 Verpleegkundigen

1 Maatschappelijk werker

4 Onthaalmedewerkers

2 Vroedkundigen

1 Diabeteseducator

1 Forfaitmedewerker

3 Tandartsen
4 Kinesisten

1 Psycholoog
1 Diëtist

3 Coördinatoren

2020 TIJDLIJN
13 januari
Start July als
coördinator Mens
en Organisatie
19 februari
Feest de brug

20 april
Start dokter
Elisabeth
20 april
Start diabetesconsulente
Monique

eind juni
Tent als
wachtzaal

18 september
Studiedag
medewerkers de
Brug

15 oktober
Lancering Facebookpagina
De Brug/La Passerelle

18 februari
Latifa 10 jaar
in De Brug

13 maart
Eerste lockdown

8 juni
Start Marie aan
het onthaal

19 augustus
Start Elisabeth als
zorgcoördinator

1 oktober
Start dokter
Christophe
(huisarts in
opleiding)
16 oktober
Afscheid van
Kristel

28 oktober
Bezoek Koning Filip

7 december
Ingebruikname
kabinet 142

3 november
Christa 10 jaar in
De Brug

CORONA IN DE BRUG

Vrijdag 13 maart zet de hele werking op zijn kop. We schakelen
onmiddellijk over naar een nieuwe manier van werken met
dagelijkse

corona

communicatie,

de

oprichting

van

het

Covid-19
in feiten

multidisciplinaire corona comité en de werkgroep psychosociaal
welzijn. Telewerken en digitaal vergaderen worden meer en meer
de norm. Tegelijk veroorzaakt de ‘eerste golf’ geen stormloop van
patiënten in De Brug. Dat geeft ons enerzijds de ruimte om te
wennen aan het nieuwe werken, anderzijds geeft het ons ook een
duidelijk signaal om aanklampend te zijn voor een grote groep van
onze patiënten. Vele artsen draaien ook elders in testcentra mee.

17/07/2020
eerste covid
postieve patient

Die onbekende en onzekere situatie doet ons goed voor elkaar
zorgen. Dat gebeurt aan de hand van kleine gebaren en we
proberen ook als organisatie via virtuele weg, de betrokkenheid te
bewaken: een corona café, de digitale apéro’s…
In de zomerperiode komen heel wat patiënten gelukkig terug naar

1036
telefonische
consultaties

De Brug. Zorg die uitgesteld werd, wordt terug opgestart. In
september komen de eerste tekenen dat het opnieuw de slechte
kant op gaat met de coronabesmettingen. We beslissen om een
apart kabinet in te richten, in de tent voor de deur, om zo veilig
mogelijk patiënten te kunnen onderzoeken en hen te testen indien

757
consultaties voor
coronaklachten

nodig. Brussel en Molenbeek worden hard getroffen tijdens de
tweede golf. In oktober zijn er in Molenbeek 2534 besmettingen per
100.000 inwoners. Een van de hardst getroffen gemeentes van het
land. Het onthaal en de zorgverstrekkers worden overspoeld met
vragen van patiënten over het coronavirus. Andere disciplines
springen bij om de huisartsen te ondersteunen. We werken met
teleconsulten waar het kan.

2 nieuwe
werkgroepen
in de brug

Daarnaast doen we een aantal acties om patiënten met een
chronische ziekte aan te moedigen om toch naar De Brug te blijven
komen. We proberen ook contact te houden met patiënten die erg
geïsoleerd leven.

we slaan op tafel
in Bruzz en het
Journaal

Er worden strenge maatregelen genomen, die gelukkig hun impact
hebben. In november zijn er 683 besmettingen per 100.000
inwoners. We doen het op dat moment beter dan het Belgische
gemiddelde. Het wordt stilaan wel erg koud in ons "tentkabinet".
Gelukkig biedt de eigenaar van het huis naast De Brug ons een
ruimte aan op nummer 142. In kabinet 142 kunnen we patiënten
met luchtwegklachten veilig - en warm - onderzoeken.

Koning Filip
komt ons een hart
onder de riem
steken

PERSOONLIJKE ZORG
BBBRu
Perinataal project De Brug en Medikuregem
Zwangere vrouwen uit Molenbeek en Koekelberg kunnen terecht in ons centrum voor
de opvolging van hun zwangerschap, de voorbereiding op het ouderschap en de
bevalling. Het project van BBBru werkt volgens het principe van Centering Pregnancy en
organiseert groepssessies voor zwangere vrouwen. Daarnaast begeleiden onze
vroedvrouwen de zwangere vrouwen ook individueel. De groepswerking van BBBru
stond in 2020 onder druk. Er werd een groep digitaal opgevolgd, maar het gemis aan
echt contact bleef. In november 2020 gingen de vroedvrouwen ook terug echt van start
in kleine groep.
BBBru maakt actief deel uit van het Born in Brussels project, dat als doel heeft de
toegang tot gezondheidszorg voor alle zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen
te verbeteren (meer info: borninbrussels.be).

Discipline in de kijker: Diëtiste & Diabetesconsulente
Persoonlijke begeleiding bij het controleren van jouw gewicht
Heb je vragen over gezonde voeding? Wil je vermageren of je gewicht onder controle
houden? Of net wat bijkomen op een gezonde manier? Heb je diabetes, hoge
cholesterolwaarden of hoge bloeddruk? Last van intoleranties of maag-en
darmproblemen? Een aangepaste voeding kan hierbij helpen! Samen met de diëtiste
bekijken we hoe je je voeding kan aanpassen naar een gezonde levensstijl. Er wordt
rekening gehouden met je eigen doelen, gewoontes, sterktes en eetcultuur. Budget,
familiale en sociale factoren spelen ook een rol bij het opstellen van realistische en
persoonlijke adviezen die gezond, gemakkelijk en goedkoop zijn. De weg naar een
gezonde levensstijl loopt niet altijd gemakkelijk en daarom zijn opvolgconsultaties
belangrijk. Zo kunnen we samen bekijken waar en waarom het moeilijk gaat en extra
tips over producten, porties en recepten geven. Ook is er extra aandacht voor het
belang van beweging en welzijn.

Persoonlijke begeleiding bij het controleren van diabetes
De diagnose diabetes krijgen is niet gemakkelijk. Opeens heb je een chronische ziekte!
Een aanpassing van je dagelijkse leven is dan noodzakelijk. Dit kan door meer te
bewegen, gezonder te eten, eventueel in combinatie met medicatie. Onze
diabeteseducator, Monique, zal je hierin begeleiden en bijstaan. Zij zal uitleg geven over
de ziekte, de behandeling en de vooruitzichten. Samen kijken jullie wat er haalbaar is,
zodat je je diabetes zo goed en zo snel mogelijk onder controle krijgt.

Zorg voor het mentaal welzijn
Aandacht voor het mentaal welzijn van patiënten was in 2020 heel erg belangrijk, voor
alle medewerkers van de Brug. Het was hét gespreksonderwerp bij onze medewerkers
en patiënten. Er werden heel wat initiatieven genomen door onze
gezondheidspromotoren om patiënten de kans te geven om even hun gedachten te
verzetten of om even uit het isolement te treden: onder andere stoepbezoeken, een
digitale Goed Gevoel-Stoel, een creatief atelier, een zomerpicknick, een "winterse"
wandelgroep, ... De werkgroep Psychosociaal Welzijn werd tijdens de eerste Covid-golf in
het leven geroepen om nog extra te focussen op het welbevinden van onze patiënten. In
het najaar moest die terug aan de slag, en het ziet er naar uit dat die zal nog even zijn
plaats kennen in de Brug.

NIEUW IN 2020
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Een groep studenten geneeskunde
verzamelt wekelijks in de Brug
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Hiermee slaan we een brug
naar de academische
wereld

yogalessen
wandelgroep
stoepbezoeken

Kabinet
142 nieuwe
admin

GEPLAND IN 2021
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Gezondheid
en
welzijn
van het kind

40 jaar
de Brug!
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Plannen
voor het nieuwe
gebouw

Infosessies
vaccinatie
campagne

Campagne:
een gezonde
mond voor
kinderen

SAMEN STERK IN DIT
BIJZONDER JAAR
Samen in beweging
op wandel, picknick of
yoga in het park

Samen tegen Covid -19
met steun van het koningshuis

Samen voor vaccinatie
met dank aan onze vrijwilligers

Een sterk team voor een
gezonde wijk

Onze vaste waarde zowel voor de collega’s als voor zoveel patiënten, Kristel, is
plots en onverwachts gestorven eind oktober vorig jaar.

Kristel Van Welkenhuysen
10/08/1969 - 26/10/2020

