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Ghent, date

Dear Madam/Sir

After consulting your medical file we believe it would be in your best interest if only one or two
doctors kept track of your chronic health problems.
Our team of general practitioners will make extra efforts to schedule your appointments with
the same doctor as much as possible. However, each of our doctors at WGC ……………………….
(Wijkgezondheidscentrum …………………, Community Health Centre ……………) has access to your
file and will attend you in case of acute problems as fast as possible.

We would like to ask you to take a look at the enclosed pictures and choose a doctor from our
team.

Please inform the reception desk of your choice in order to schedule an appointment for you
with your doctor to update your file and to discuss how to follow your health situation in a
better way if necessary.

Kind regards

The WGC ………………… Team.



Gent, datum

Geachte

Op basis van uw medisch dossier zijn we van mening dat u best zoveel mogelijk door één of
twee vaste artsen wordt opgevolgd voor uw chronische gezondheidsproblemen.
Dit betekent dat we vanuit het huisartsenteam in uw geval extra moeite zullen doen om u
zoveel mogelijk afspraken bij uw vaste arts te geven. Voor alle acute problemen kunt u
natuurlijk een beroep doen op het volledige team van WGC ………………………..
(Wijkgezondheidscentrum …………………) die u aan de hand van uw dossier zo snel mogelijk zal
helpen.

Mogen wij u vragen om een arts te kiezen uit het vast team?
U kunt daarbij gebruik maken van het bijgevoegd fotoblaadje.

Gelieve uw keuze door te geven aan het onthaal; zo kan er voor een afspraak gezorgd worden
waarbij de gekozen arts uw dossier op punt stelt en samen met u bekijkt hoe we uw opvolging
eventueel kunnen verbeteren.

Met vriendelijke groeten

Het team van WGC ……………………..
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