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Wijkgezondheidscentrum De Punt zoekt een huisarts van oktober 2018 

tot eind maart 2019 

WGC De Punt is een wijkgezondheidscentrum in Gentbrugge met een geëngageerd team 

van 15 medewerkers: huisartsen, verpleegkundigen, gezondheidspromotoren, 

maatschappelijk werker, onthaalteam, administratieve medewerker, 

onderhoudsmedewerker en coördinator. Samen dragen we zorg voor ruim 2100 

patiënten van diverse leeftijd en origine. 

We streven naar een kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg via een multidisciplinaire en 

laagdrempelige aanpak, waarbij er zowel preventief als curatief gewerkt wordt vanuit een 

EBM-visie. Hierbij is er wekelijks ruimte voor overleg onder de artsen, multidisciplinair 

overleg en teamoverleg.  

Om de toegankelijkheid van de medische zorgen te bevorderen, wordt het forfaitair 

betalingssysteem gebruikt.  

Wij zijn op zoek naar een huisarts die ons multidisciplinair team wil versterken. 

Wat verwachten wij? 

 Je verleent samen met de collega-huisartsen en huisarts in opleiding 

eerstelijnsgezondheidszorg zowel in het wijkgezondheidscentrum als aan huis. 

 Je vindt overleg met andere zorgverleners belangrijk en maakt hier graag tijd 

voor.  

 Je bent bereid om deel te nemen aan de georganiseerde wachtdienst van de 

HuisartsVerenigingGent.  

 Je kan je vinden in de visie en missie van een wijkgezondheidscentrum.  

 Je bent erkend geaccrediteerd huisarts.  

 Je maakt graag deel uit van een groep zorgverstrekkers. 

 Je bent vertrouwd met de courante softwarepakketten en internettoepassingen.  

 Je bent flexibel zowel naar taakinhoud als naar werkschema toe.  

 Je werkt autonoom maar met oog voor de globale teamwerking van het 

wijkgezondheidscentrum 
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Wat bieden wij? 

  

 Een contract van bepaalde duur (minstens 6 maand, termijn is bespreekbaar) 

voor bedienden met startdatum 1 oktober 2018.  

 Een vast uurrooster (30u/week) binnen de openingsuren van het 

wijkgezondheidscentrum (8u-20u) in samenspraak met de andere artsen.  

 Verloning volgens paritair comité 330, categorie 20.  

 Wettelijk aantal vakantiedagen + 2 extralegale vakantiedagen.  

 Vergoeding woon-werkverkeer 

 Fietsvergoeding/ Vergoeding van dienstverplaatsingen met eigen wagen. 

 Eindejaarspremie-Attractiviteitspremie 

 Je komt terecht in een centrum met een uitgebouwde werking, waar elke 

medewerker openstaat voor verbetering. 

 

Hoe solliciteren? 

We ontvangen je motivatiebrief en cv. graag voor 26 juli 2018 op volgend mailadres: 

isabelle@wgcdepunt.be. 

Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met Isabelle Van de Steene, coördinator, 

op het telefoonnummer 09/331 53 70.  
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