De bijdrage…
« Deze financieringsmethode wordt in de
meeste wijkgezondheidscentra gebruikt.
In het kader van een ondertekende
overeenkomst tussen de patiënt, zijn
mutualiteit en het
wijkgezondheidscentrum, betaalt het
RIZIV, via de mutualiteit, elke maand en
per persoon die lid is en in orde is met
zijn mutualiteit een vast bedrag
genaamd “de bijdrage”. Dit bedrag wordt
toegekend ongeacht of al dan niet
gebruik wordt gemaakt van de diensten
van het wijkgezondheidscentrum. De
ingeschrevene betaalt dan niet langer
voor raadplegingen of bezoeken. De
bijdrage omvat algemene medische,
verpleegkundige en fysiotherapeutische
zorgen. Het totaalbedrag van de
bijdragen stelt het medisch centrum in
staat zorg voor iedereen te organiseren.
Dit creëert solidariteit tussen de
gezonden en de zieken. »

Voor meer informatie, aarzel
niet om ons te contacteren…
Jean Ballegeer straat, 69
1180 Ukkel

Vanaf 16 Mei 2022,
Opent het
wijkgezondheidscentrum

02 /446 17 40
info@mmhs.be

www.mmhs.be

haar deuren pal in het
centrum van de Homborch
wijk.

02/446 17 40
37, 43, 70

Onze ploeg …

Een wijkgezondheidscentrum…
…is een multidisciplinair team dat
eerstelijnszorg verleent. Het is gericht op
de gehele bevolking van de wijk. Haar
actie is gericht op een algemene
benadering van de gezondheid, met
aandacht voor de fysieke, psychologische
en sociale dimensies ervan. De primaire

gezondheidszorgen die worden
aangeboden zijn:


eenvoudig, geografisch en
financieel toegankelijk, en met
uitgebreide openingsuren;



doorlopend, met een verzekerde
opvolging van de patiënt;



alomvattend, rekening houdend
met alle fysieke, psychologische,
sociale en milieuaspecten;



geïntegreerd, met inbegrip van
curatieve, preventieve, palliatieve
en gezondheidsbevordering.

Al meer dan 40 jaar bieden
wijkgezondheidscentra lokale,
preventieve geneeskunde die voor
iedereen toegankelijk is. Zij
vertegenwoordigen een beweging voor
een meer samenhangende,
rechtvaardige en sociale samenleving.



Twee onthaalbedienden



Eén fysiotherapeut



Eén verpleegster



Onze openingsuren…

Ma

8u00 tot 12u30 & 13u30 tot 19u00

Di

8u00 tot 12u30 & 14u30 tot 19u00

Wo

8u00 tot 12u30 & 13u30 tot 19u00

Eén psychotherapeut

Do

8u00 tot 12u30 & 13u30 tot 19u00



Twee huisartsen

Vr

8u00 tot 12u30 & 13u30 tot 18u00



Een maatschappelijk werker
wordt binnenkort bij ons
verwacht om zo goed mogelijk
aan uw behoeften te voldoen.

Buiten de openingsuren van het
wijkgezondheidscentrum op
weekavonden, weekends en feestdagen
is de Brusselse wachtdienst
beschikbaar:gbbw.be of 1733

In geval van nood : 112

