Vacature huisarts - Omvorming duopraktijk naar forfaitaire groepspraktijk te Wilrijk
VERVANGING GEZOCHT IN DUO HUISARTSENPRAKTIJK TE WILRIJK MEI-AUG
Functie omschrijving:

Wij zoeken een huisarts ter vervanging in de overgangsperiode van onze duopraktijk
(prestatiesysteem) naar een forfaitaire gezondheidspraktijk. Eén van beide huisartsen volgt het UApostgraduaat Manuele Therapie met stages en examens in mei-juni en zal in die periode afwezig zijn.
Na twee zware COVID-jaren te hebben doorstaan, hopen wij daarna een langere rustpauze te
kunnen nemen, naast de voorbereidingswerken voor opstart forfaitaire praktijkvoering vanaf
september-oktober.
Tijdens deze vervanging werk je nog in het prestatiesysteem. Buiten specifieke opstartkosten (bv
Careconnect licentie) mag je alle inkomsten houden.
Er is de mogelijkheid om vanaf september – oktober als collega in de nieuwe forfaitaire praktijk aan
te sluiten (deeltijds of voltijds)
Concreet gaat het voor de vervanging over volgende periodes:
- 2 mei tem 24 juni: deeltijds of voltijds, belangrijkste dagen dins – woens – vrijdag
- 27 juni tem 15 juli: niet of deeltijds (dagdelen te kiezen)
- 18 juli tem 19 augustus: voltijds (of te verdelen met een 2de vervangarts)
- Optioneel: 22/8 tot opstart forfaitaire praktijk (streefdatum 1 oktober)
- Geen wachtdiensten.
Wij zoeken voor deze vervanging een huisarts met een hart voor communicatie (patiëntgericht en
collegiaal) en voldoende ervaring om veelzijdig en zelfstandig de consultaties op te vangen. Liefst
eenzelfde persoon of 2 deeltijdse personen voor de ganse periode, maar partiële periodes of
beperkte dagdelen zeker welkom ter bespreking.

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 met 2 kabinetten 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,
multidisciplinaire groepspraktijk gericht op positieve gezondheid (van patiënten én van het team) en
waarin 'beweging' centraal staat.
Wij werken met Careconnect.
Wij werken enkel op afspraak.
Wij rekenen af via e-fact en met derdebetalers regeling.
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.

Ben je geïnteresseerd?
katrien@praktijkrotonde.be

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

Beweging in Gezondheid

Gezondheid in Beweging

