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ZORGCENTRA
Steeds meer mensen in Brussel hebben het moeilijk om aan
basiszorg te raken. Een realiteit waar ook Dokters van de Wereld als
zorgverstrekker mee wordt geconfronteerd.

START PROJECT

Oktober 2017 I Molenbeek
December 2017 I Kuregem

BRUSSEL CENTRUM

KURE & CARE

K-Nal Santé I Paalstraat, 17 I Molenbeek
Kure & Care I Charles Parentéstraat, 28 I Anderlecht
DIENSTREGELING

Maandag-Vrijdag van 9u > 19u
Onze financiële partners

Onze operationele partners
	
  

Deze twee centra vormen de eerste stap van de creatie van 2 sociale
zorgcentra in Brussel in 2019 en 2022. Op lange termijn willen we
verder gaan dan enkel medische zorg en willen we een grote waaier aan diensten onder één en hetzelfde dak aanbieden: zo kan
iemand eerst langskomen voor medische zorg en tegelijk aankloppen voor begeleiding rond schuldbemiddeling, familiale planning,
gezondheidszorg of bijvoorbeeld verslavingsproblematieken.

30%

5 partners

van de Brusselaars
heeft geen vaste
huisarts

werken samen met Dokters van de
Wereld in de opbouw van het sociale
zorgcentrum in Molenbeek

LAMA

(Molenbeek)

/DoktersvandewereldBelgie

/DvdW_BE

/mdm_dvdw_be

www.doktersvandewereld.be

E.R. / V.U. : Pierre Verbeeren, Rue Botanique 75 – 1210 Bruxelles | Kruidtuinstraat 75 – 1210 Brussel

Om dit tekort weg te werken, opent Dokters van de Wereld 2 zorgcentra: één in Molenbeek (K-Nal Santé) en één in Kuregem (Kure &
Care). Dat doen we samen met een hele reeks partners. Op beide
plaatsen kunnen de buurtbewoners op een laagdrempelige manier terecht bij een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen maar ook kinesitherapeuten en sociaal assistenten. Andere beroepen – psychiaters, vroedvrouwen, tandartsen, … - zullen
later worden toegevoegd, afhankelijk van de specifieke noden van
de buurtbewoners. Op beide plekken werken we met een derdebetalersregeling: zo zijn we toegankelijk voor mensen die het
financieel niet zo makkelijk hebben.

K-NAL SANTÉ

