Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee te Mechelen , lid van de Vereniging van
Wijkgezondheidscentra, is een eerstelijnszorgcentrum waar zorg- en hulpverleners in
interdisciplinair teamverband kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg bieden. We
zoeken een fijne collega-arts die samen met ons de consultaties en huisbezoeken
kan verzorgen.
Ons multidisciplinair team bestaat momenteel uit 7 artsen, 3 kinesisten, 3
verpleegkundigen, een psychologe, een maatschappelijk werker, een coördinator,
zorgcoördinator, onthaalcoördinator, een administratieve kracht en
onthaalmedewerkers.
Ons centrum telt ongeveer 2.500 ingeschreven patiënten, die qua leeftijd, origine en
sociale klasse een boeiende mix zijn. We werken volgens het forfaitair
betalingssysteem en willen zo voor onze patiënten naast de culturele en sociale
drempels, ook de financiële drempels zo laag mogelijk houden. Naast het curatieve
leggen we ook sterk de nadruk op ziektepreventie en gezondheidspromotie.
Als huisarts in ons centrum doe je consultaties en huisbezoeken bij patiënten die zich
niet of moeilijk naar de praktijk kunnen verplaatsen, werk je multidisciplinair en
evidence-based samen met collega-artsen, kinesisten, verpleegkundigen,
maatschappelijke werker en psycholoog. Van de artsen wordt geen financiële
investering voor de inrichting van kabinetten verwacht, dit alles valt binnen de
organisatie van het WGC.
Wie zoeken we?
Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee zoekt een enthousiaste huisarts die
- erkend en geaccrediteerd is;
- Nederlandstalig is en goede kennis van Frans en Engels heeft, noties van
andere talen is welkom;
- goede communicatieve vaardigheden heeft en vlot is in samenwerken;
- een open geest heeft naar andere culturen en voeling heeft ten aanzien van
kansarme groepen;
- vertrouwd is met ICT en EMD;
- bereid is tot samenwerking met verschillende disciplines
Wat bieden wij aan?
- een bediende contract van onbepaalde duur, 30u/week (doch meer of minder
uren zijn bespreekbaar)
- verloning volgens IFIC barema 20 (‘huisarts in een wijkgezondheidscentrum’)
- maaltijdcheques (vanaf 6 maanden tewerkstelling)
- elektrische fiets ter beschikking voor verplaatsingen voor huisbezoeken
- wettelijk aantal vakantiedagen
Deze functie is niet combineerbaar met prestatiegeneeskunde.

Heb je interesse of vragen?
Voor vragen of bijkomende informatie kan je terecht bij één van onze artsen, dokter
Martine Bouwens: martine.bouwens@wgcwelenwee.be of 015 202078
Hoe solliciteren?
Mail je CV met een gemotiveerde sollicitatiebrief naar Katrien Vermeire,
zorgcoördinator: katrien.vermeire@wgcwelenwee.be

