
Wijkgezondheidscentrum De Central (Kessel-Lo) zoekt een 
tandarts 
 

Zin om mee te bouwen aan een goede tandzorg voor patiënten die moeilijker de weg vinden naar 

een tandarts? Dan ben je welkom om een vernieuwend concept rond tandzorg in de eerste lijn uit 

te bouwen samen met een enthousiast team.  

Als tandarts kan je in ons wijkgezondheidscentrum aan de slag via een zelfstandigenovereenkomst of 

bediendencontract van onbepaalde duur. We zorgen voor de administratieve omkadering en de 

financiering, zodat jij u kan focussen op een goede tandzorg voor elke patiënt.  

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Je bouwt mee  aan de preventieve en curatieve tandzorg voor patiënten die moeilijker de weg vinden 

naar de tandarts in regio Leuven. Je doet dit in onze tandartsenpraktijk en via preventie- en 

gezondheidspromotiecampagnes. Zo verhoog je de toegankelijkheid van tandzorg voor 

maatschappelijk zwakkere groepen.  

 

PROFIEL 

• Je bent erkend geaccrediteerd en geconventioneerd tandarts.  

• Je beschikt over een homologatie om het beroep in België uit te oefenen. 

• Je wilt meewerken aan de uitbouw van een vernieuwend concept rond tandzorg in de eerste 

lijn. 

• Je wil graag een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg voor maatschappelijk zwakkere 

groepen. 

• Je bent nauwgezet, oplossingsgericht en ondernemend. 

• Je kan vlot samenwerken in een multidisciplinair team. 

• Je kan vlot communiceren met patiënten, familie of andere bezoekers.  

• Je spreekt Nederlands. Het is een pluspunt als je ook Frans, Engels of andere talen spreekt. 

 

WIJ BIEDEN  

• Volledig ingericht tandartsenkabinet. 

• Administratieve ondersteuning voor facturatie. Ons wijkgezondheidscentrum doet veel 

inspanningen zodat jij je kan focussen op de tandzorg van onze patiënten.  

• Gevarieerde job in een innovatief en enthousiast team. Andere zorgverleners denken samen 

met jou mee na over de beste zorg voor elke patiënt.  

• Onmiddellijke indiensttreding via zelfstandigenovereenkomst of bediendencontract van 

onbepaalde duur. 

• Je kiest zelf hoeveel uren per week je bij ons aan de slag gaat (deel- of voltijdse betrekking). 

• Geen weekendwerk. 

• Extralegale voordelen. 

 



WIE ZIJN WIJ? 

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners 

zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers samenwerken 

onder één dak. 

Alle inwoners van Groot-Leuven kunnen zich inschrijven in wijkgezondheidscentrum De Central. We 

dragen zorg voor de gezondheid van onze patiënten en van de buurt. Meer informatie kan je 

terugvinden op onze website www.wgcdecentral.be .  

 

WAAR SOLLICITEREN 

Stuur jouw cv en motivatiebrief naar Kris Vanhoudt via vacature@wgcdecentral.be.  

Meer weten? Contacteer Maud Lampaert of Rebekka Schotte op 016 85 34 10 of 

vacature@wgcdecentral.be. 

http://www.wgcdecentral.be/

