2012 : Leuvense wijkgezondheidscentra “Ridderbuurt” en “De central”
Rotary Club Leuven wil in 2012 de "gezondheidskloof" bestrijden
door de Leuvense wijkgezondheidscentra "Ridderbuurt" en "De Central" te ondersteunen
De 2 wijkgezondheidscentra van Leuven bieden aan een grote groep van overwegend sociaal-economisch
zwakkeren een laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg. Een multidisciplinair team van geneesheren,
verpleegkundigen en kinesisten garandeert een basisdienstverlening inzake gezondheidszorg. De patiënten
treden toe via een forfaitair betaalsysteem. Er wordt niet gewerkt via een prestatiegericht
vergoedingssysteem voor de zorgverstrekkers.
Rotary Club Leuven wil actief de gezondheidskloof bestrijden. Spijtig genoeg bestaat er een aantoonbare
link tussen sociaal-economische status en gezondheid. Sociaal-economisch zwakkere groepen maken
minder gebruik van gezondheidszorg en hebben minder toegang tot en begeleiding naar onze hoogstaande
gezondheidzorg. Zij zijn ook veel minder bezig met preventie, integendeel, veel preventiecampagnes
bereiken vooral de midden- en hogere klassen, waardoor de gezondheidskloof net vergroot wordt!
Het is aantoonbaar dat sociaal-economisch zwakkere groepen minder lang leven en ook minder lang in
goede gezondheid leven. Het verschil in aantal gezonde "leefjaren" kan aanzienlijk oplopen (verschillen van
2 tot 8 jaar!).
Rotary Club Leuven wil de projectwerking van de 2 wijkgezondheidscentra ondersteunen die tot doel heeft
te sensibiliseren voor preventieve geneeskunde en de toegang ertoe te vergemakkelijken.
Wij willen in het bijzonder de volgende projectwerkingen ondersteunen:
1. Sensibiliseren voor toegang tot en opstellen van een medisch preventiedossier bij de artsen van het
centrum voor een grote groep van 45 tot 75 jarigen. Door meer toeleiding naar preventieve acties
kunnen later complicaties voorkomen worden.
2. Aankoop van voorgeschreven medisch materiaal dat op uitleenbasis ter beschikking zal gesteld
worden van patiënten die omwille van financiële redenen niet overgaan tot de aankoop ervan.
Voorbeelden zijn o.a. voorzetkamers voor inhalators, bloeddrukmeters, materiaal voor palliatieve
zorg en mantelzorg.
3. Stimuleren van mondzorg en mondhygiëne bij 3-18 jarigen . Mensen met een laag sociaaleconomisch profiel hebben een veel grotere kans om te behoren tot de hoge risicogroep op
tandbederf. Het wijkgezondheidscentrum wil inzetten op drempelverlaging van het tandartsbezoek
voor kinderen.
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