
 

  

De Stad Gent zoekt vrijwillige gezondheidsgidsen 

Word gezondheidsgids en help iemand op weg naar een betere gezondheid!  

Gezondheidsgidsen helpen kwetsbare personen in de gezondheids- en welzijnszorg. Ze begeleiden mensen 

naar de juiste hulpverlener of geven uitleg over het zorgsysteem.  

Meer uitleg: www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-gent/gezondheidsgidsen  

 

Wie zoeken we?  

Iedereen is welkom, zolang je graag mensen helpt! 

Het is nodig dat je een basis Nederlands spreekt en begrijpt.  

Het is ook belangrijk dat je wil bijleren over het Belgische gezondheidszorgsysteem. 

Het is extra goed (maar niet verplicht) dat je:  

- Andere talen spreekt: Bulgaars, Slovaaks, Turks, Arabisch, Pastoe/Dari…  

- Ervaring hebt in het helpen van mensen.  

- Zelfstandig kan werken. 

- Houdt van contact met mensen.  

 

Wat is ons aanbod?  
- Een infomoment bij de start: Je komt alles te weten over de gezondheidsgidsen en hun takenpakket. 

Je kunt al jouw vragen stellen.  

- Een opleiding van 8 halve dagen. 

- Een maandelijks intervisiemoment. Dit is een bijeenkomst met gezondheidsgidsen waarbij je vragen 

kunt stellen, we bespreken voorbeeldsituaties of thema’s en we leren van elkaar.  

- Een vrijwilligersvergoeding (maximaal 36,41 euro per dag en maximaal 1.416,16 euro per jaar).  

- Een verzekering: voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.  

- Gebruik van persoonlijke visitekaartjes en een werk-gsm. 

 

Taken van een gezondheidsgids  

Als gezondheidsgids kun je bijvoorbeeld:  

- Een (eerste) afspraak maken voor iemand bij een tandarts, ziekenhuis, ziekenfonds…  

- Iemand bellen om te herinneren aan de afspraak, of meegaan op afspraak  

- Info geven over mogelijkheden die de persoon misschien nog niet kent: een rookstopcursus, een 

beweegcoach…  

- Info geven over je rechten als patiënt: verhoogde tegemoetkoming, derdebetalersregeling…  

- Eens op huisbezoek gaan, samen het openbaar vervoer nemen of de weg tonen 

- Problemen helpen uitleggen in het Nederlands 

- Luisteren, een gesprek aangaan over specifieke thema’s (+ aantal voorbeelden) 

 

Interesse?  

Heb je vragen of interesse om aan de slag te gaan als gezondheidsgids?  

Bel Lieve Vanoverschelde op 0471 55 29 16 of mail naar gezondheidsgidsen@stad.gent   
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