Vacature HUISARTS (m/v)
Het Wijkgezondheidscentrum De Brug, lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra, streeft
naar verdere groei en wil zijn team versterken met een bijkomende huisarts (m/v).
Wie zijn wij?
Bij WGC De Brug bestaat het team uit huisartsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen, diëtiste,
maatschappelijk werkster, psychologen, gezondheidspromotoren en administratieve- en onthaalmedewerkers. Wij werken in het forfaitair betalingssysteem. In ons zorgconcept staan
toegankelijkheid en multidisciplinair samenwerken centraal. Voor ons is gezondheid meer dan alleen
een individuele en curatieve aangelegenheid. Wij bouwen dan ook een preventieve en buurtgerichte
werking uit.
Wij hebben een multicultureel en gevarieerd publiek van ruim 4000 patiënten. Wij bereiken qua
leeftijd, origine en sociale klasse een gezonde en boeiende mix.

-

Functieomschrijving
Huisartsgeneeskundige hulpverlening, raadplegingen op afspraak
Verzekeren van de continuïteit van de zorg in gezamenlijk overleg met de collega’s artsen
Huisbezoeken bij patiënten die zich niet of moeilijk naar de praktijk kunnen verplaatsen
Opnemen van nacht- en weekendwachten (binnen de georganiseerde lokale wachtdienst) in
afspraak en overleg met de collega’s
Samenwerking met de verschillende disciplines via deelname aan overlegvergaderingen rond
patiënten en rond medisch beleid
Registratie en bijhouden van medische dossiers (GMD, EMD) om de informatiestroom
overzichtelijk te houden en om de kwaliteit van de zorg te garanderen
Meewerken aan individuele preventie binnen de praktijk, aan secundaire preventie en aan
gezondheidspromotie naar specifieke doelgroepen
Advies verlenen inzake primaire preventie- initiatieven
Actieve deelname aan overleg- (o.a. IDV) en teamvergaderingen

-

Profiel
Erkend geaccrediteerd huisarts
Graag samenwerken in team, ook interdisciplinair
Sociaal ingesteld
Goede communicatieve vaardigheden
Tweetalig Nederlands-Frans
Bijkomende talen zijn een pluspunt, in het bijzonder Arabisch of Turks.
Open geest naar andere culturen
Doordrongen van het belang van EBM (Evidence Based Medicine)
Bereid om te werken met EMD
Bereid tot verdere scholing en vorming

-

Wij bieden
-

Een praktijk waar de patiënten centraal staan met een multidisciplinaire aanpak.
Een open teamgeest met veel inspraak.
Een bediendencontract van onbepaalde duur, van minimum 3 dagen/week tot voltijds.
Uurrooster vastgelegd in gezamenlijk overleg
Verloning volgens barema, opvraagbaar
Vergoeding wachtdiensten
Vergoeding woon-werkverkeer
Maaltijdcheques en groepsverzekering
Een aangename werksfeer
Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk
als huisarts

Praktisch
Neem voor meer informatie of een bezoek aan ons centrum contact op met Marleen
Vanderschueren, personeelsverantwoordelijke WGC De Brug - La Passerelle, via mail
huisarts@wgcdebrug.be of telefonisch 02/411.18.38
Kandidaat? Stuur voor 31 augustus 2017 je CV en motivatie naar huisarts@wgcdebrug.be

WGC De Brug - La Passerelle
Onafhankelijkheidstraat 144
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02/411.18.38
wgcdebrug.be

