
 
 
Wel en Wee is een wijkgezondheidscentrum te Mechelen met een geëngageerd 
team van huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, een psycholoog, een 
maatschappelijk werker, een coördinator, zorgcoördinator, en administratieve en 
onthaalmedewerkers. Samen bieden we kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg aan 
2.500 ingeschreven patiënten, die qua leeftijd, origine en sociale achtergrond een 
boeiende mix zijn. We werken zowel preventief als curatief. We gebruiken het 
forfaitair betalingssysteem en willen zo voor onze patiënten naast de culturele en 
sociale drempels, ook de financiële drempels zo laag mogelijk houden. 
 
We zoeken een fijne vaste collega-arts die zich wil engageren in ons 
wijkgezondheidscentrum. Ook een tijdelijke tewerkstelling (eventueel als 
zelfstandige) is bespreekbaar.  
 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

- Medische consultaties in het centrum. 
- Huisbezoeken bij patiënten die zich niet of moeilijk naar de praktijk kunnen 

verplaatsen. 
- Kwaliteitsverbetering, taakdelegatie uitwerken, gezondheidsprojecten uitvoeren. 
- Multidisciplinair samenwerken en deelnemen aan intern multidisciplinair overleg 

en extern overleg (bv zorgoverleg). 
- 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?   
- Je bent een geaccrediteerde erkende huisarts, doordrongen van het belang van 

Evidence Based Medicine. 
- Je vindt werken in teamverband met verschillende disciplines een meerwaarde. 
- Je werkt niet enkel curatief maar ook preventief. 
- Je staat achter de visie en het concept van een wijkgezondheidscentrum. 
- Je vindt het boeiend om ook te werken met patiënten uit andere culturen en 

kansengroepen. 
- Je bent goed Nederlandstalig en je hebt een goede kennis van Frans en Engels.  
- Werken in een wijkgezondheidscentrum (forfaitair betalingssysteem) is vanuit het 

RIZIV niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts, wel met een 
andere betrekking in loondienst. 

 
Wat bieden wij aan?  
- Een contract van onbepaalde duur in dienstverband, 30u/week (meer of minder 

uren zijn bespreekbaar) 
- Een vast basisuurrooster met werkuren tussen 8u en 19u30 op weekdagen 
- 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 + 2 extra-legale vakantiedagen 
- Eindejaarstoelage 
- Wij staan in voor je beroepsaansprakelijkheidverzekering en  

lidmaatschapsbijdragen (Orde van artsen, artsenvereniging) 



- Administratieve ondersteuning door een enthousiast onthaal- en administratief 
team 
 

Interesse? 
Solliciteren doe je met een motivatiebrief en CV naar Katrien Vermeire,  
zorgcoördinator: katrien.vermeire@wgcwelenwee.be. 
Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 
 
Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met zorgcoördinator Katrien 

Vermeire (katrien.vermeire@wgcwelenwee.be ) of met huisarts Martine Bouwens 

(martine.bouwens@wgcwelenwee.be) of via 015 202078.   
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