
   

 

GEZOCHT:  

Een erkende huisarts (0.8FTE) 

Wijkgezondheidscentrum Ninove  
 

Het Wijkgezondheidscentrum te Ninove biedt toegankelijke en wijkgerichte eerstelijnsgezondheidszorg vanuit een 

dynamisch multidisciplinair team. De aandacht gaat naar onderbouwde curatieve geneeskunde en preventie met 

gezondheidsbevorderende activiteiten. Op deze manier streven we ernaar om samen te werken aan maatschappelijke 

meerwaarde en gezondheid voor iedereen. 

 

MERK OP: aanwerving in kader van opstart nieuw wijkgezondheidscentrum – voorlopig opstartdatum 1 november 

2016, onder voorbehoud van realisatie nodige voorwaarden (erkenning e.d.).  

 

Takenpakket en verantwoordelijkheden: 

 

Als arts in het wijkgezondheidscentrum verleen je integrale preventieve en curatieve zorg aan patiënten door 

interdisciplinair samen te werken, teneinde hun gezondheid en sociaal welzijn te behouden, verbeteren of te herstellen 

en hun autonomie te bevorderen. Je wordt hierbij ondersteund door verpleegkundigen en andere disciplines, en bouwt 

met hen een concreet behandelplan uit.  

 

- Samen met je collega’s (huisartsen, verpleegkundigen) continuïteit voorzien in eerstelijnsgeneeskundige 

hulpverlening – met aandacht voor zowel curatie als preventie.  

- multidisciplinaire opvolging van de patiënt in nauw overleg met de verschillende disciplines (verpleging, 

maatschappelijk werk, preventiemedewerker,…) 

- registratie en bijhouden medische dossiers (GMD, EMD) 

- je draagt constructief, vanuit jouw discipline, bij aan de verdere groei als multidisciplinair 

gezondheidscentrum. Je wordt betrokken in het beleid en de strategische uitbouw van het centrum. 

- Opnemen van wachtdiensten, in samenwerking met de lokale huisartsenkring 

 

Positie en rapportage 

- Als arts draag je de verantwoordelijkheid over het opstellen en opvolgen van de individuele 

behandeltrajecten 

- Je gaat verder in overleg met coördinator en andere hulpverleners om de algemene aanpak en zorg vanuit 

het centrum continue te verbeteren 

 

Profiel: 

- Erkend geaccrediteerd huisarts  

- Nederlandstalig met goede kennis van Frans en Engels (noties van andere talen is meerwaarde) 

- Open geest naar andere culturen en kansengroepen toe  

- Bewuste keuze voor forfaitaire geneeskunde 

- Gepassioneerd door open, constructieve en actieve multidisciplinaire aanpak 

- Bereidheid tot gelijkwaardige samenwerking met verschillende disciplines, gesterkt door een holistische 

visie op gezondheidszorg 

- Emancipatorische visie in samenwerking met de patiënten – geloof in de (veer)kracht van mensen  

- communicatieve vaardigheden, nodig voor efficiënte consultatievoering en overleg met collega’s.  

- Doordrongen van het belang van Evidence Based Medicine 

- Vertrouwdheid met ICT en EMD 

- Flexibele en zelfstandige houding in opstartend centrum 

 

Wij bieden: 

- Een vaste tewerkstelling onbepaalde duur – voorlopig van 0.8 VTE (30,5u/week) – uitbreiding zeker mogelijk 

in de toekomst 

- Uurrooster in overleg te bepalen  

- Vast salaris, volgens barema (barema 1.93 binnen pc 330), aangepast in functie van relevante ervaring  

- Bijkomende vergoedingen voor wachtdiensten 

- (financiële) ondersteuning bij de nodige opleiding en vorming (in het kader van accreditatie) 

- Neemt het centrum nog ten laste: lidgelden, aankoop vakliteratuur, aankoop materiaal… 

- Ondersteuning door administratieve equipe, rond basisadministratie, facturatie, agendabeheer en medisch 

secretariaat 



   

 

- Verdere extralegale voordelen: maaltijdcheques, verzekering BA…  

- Regelmatige coaching en multidisciplinair overleg binnen een gepassioneerde zorgequipe 

 

Praktische organisatie: 

- Het beschikken over een eigen vervoermiddel is noodzakelijk. 

 

Voor meer informatie en kandidaatstelling (voorlopige deadline = vrijdag 24 juni 2016) 
Gelieve te mailen naar Christofpiron@gmail.com  

mailto:Christofpiron@gmail.com

