Vacature huisarts - Omvorming duopraktijk naar forfaitaire groepspraktijk te Wilrijk
VACATURE HUISARTS IN FORFAITAIRE GROEPSPRAKTIJK TE WILRIJK
Functie omschrijving:

Ben je een huisarts met een hart voor communicatie die graag rond gezondheid werkt in
teamverband? Kom je graag terecht in een goed ondersteunde praktijk, en vind je het toch fijn om
een nieuw project mee vorm te geven? Dan is deze vacature mogelijk iets voor jou!
Wij vormen onze bestaande duopraktijk om naar een forfaitaire multi-disciplinaire groepspraktijk
waarin positieve gezondheid voor patiënt én hulpverlener centraal staat.
Wij zoeken collega’s met volgende kwaliteiten: vaardig in het brede pallet aan huisartsgeneeskundige zorg, patiëntgerichte houding, teamwerker, sterke communicatieve skills, integer,
nauwgezet, onderzoeksminded, interesse in projectmatige aanpak van preventie en Positieve
Gezondheid (www.iph.nl), en bereidheid om nauw samen te werken met aanvullende disciplines.
Concreet:
- Deeltijds of voltijds, werkuren af te spreken
- Forfaitaire groepspraktijk met onthaalmedewerkers, verpleegkundigen en huisartsen. In de
toekomst aan te vullen met psycholoog, dietist, mogelijk kinesist, ...
- Openingsuren praktijk 8 – 18h
- Eén keer per maand willen we een projectavond organiseren voor patiënten rond specifieke
thema’s (bv cholesterol, vaccinatie, bewegingstips, ...)
- Richtdatum start: 1 oktober 2022

Over de praktijk:

Wij hebben onze duopraktijk in 2010 opgericht en sinds 2014 samen uitgebouwd met onze
onthaalmedewerkster die in juni met pensioen zal gaan. Wij werken in een goed uitgerust, ecologisch
verbouwd, gelijkvloers appartement in de gezellige wijk Wilrijk-Valaar, en hebben een diverse
patiëntenpopulatie met veel jonge gezinnen. De covid-crisis legde een aantal organisatorische
pijnpunten bloot. Door de aanhoudende overdruk en de manier van betaling (prestatie) hebben wij
al langer het gevoel niet te kunnen werken zoals we willen. Vandaar treffen wij momenteel alle
voorbereidingen om in het najaar om te schakelen naar een forfaitaire gezondheidspraktijk met
volgende peilers:
à wetenschappelijk onderbouwde huisartsgeneeskunde
à patiëntgerichte zorg
à positieve gezondheid voor patiënt én zorgteam
à beweging in omgaan met lichamelijke, mentale, emotionele en sociale uitdagingen
Peter Leysen is huisarts met bijzondere interesse voor manuele therapie. Hij heeft een bijkomend
diploma osteopathie en acupunctuur.
Katrien Bombeke is deeltijds huisarts met bijzondere interesse in patiëntgerichte artspatiëntcommunicatie. Zij werkt daarnaast als prof. communicatie-onderwijs aan de UA.
Wij werken in onze praktijk met CareConnect.
Goed georganiseerde weekwacht en weekendwacht (Wachtpost Antwerpen Zuid)
Wij hebben ook vacatures voor onthaalmedewerkers en verpleegkundigen.

Ben je geïnteresseerd?
katrien@praktijkrotonde.be

Huisartsenpraktijk Drs. Leysen en Bombeke
Orchideeënstraat 6
2610 Wilrijk – Valaar
0495842626

Beweging in Gezondheid

Gezondheid in Beweging

