
 

Gezocht:  

HUISARTS 

 

Het Wijkgezondheidscentrum De Brug, lid van de Vereniging van 
Wijkgezondheidscentra, is op zoek naar een arts (m/v/x) om het team te versterken.  
 

WIE ZIJN WIJ?  
 

Wijkgezondheidscentrum De Brug te St. Jans Molenbeek bestaat uit een divers team 
van huisartsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk 
werkster en psychologen, vroedvrouwen, gezondheidspromotoren en 
administratieve medewerkers. Op dit moment verzorgen wij ruim 4000 patiënten. 
Wij bereiken qua leeftijd, origine en sociale klasse een gezonde en boeiende mix. 
 
In ons zorgconcept staan toegankelijkheid en interdisciplinair samenwerken centraal. 
Gezondheid is meer dan alleen een individuele en curatieve aangelegenheid. 
Vandaar dat wij ook een preventieve en buurtgerichte werking uitbouwen.  
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 

- Je verleent huisartsgeneeskundige hulpverlening 

- Je verzekert de continuïteit van de zorg in gezamenlijk overleg met de 

collega’s artsen 

- Je legt huisbezoeken af bij patiënten die zich niet of moeilijk naar de praktijk 

kunnen verplaatsen 

- Je neemt nacht- en weekendwachten op (binnen de georganiseerde lokale 

wachtdienst) in afspraak en overleg met de collega’s 

- Je neemt deel aan gezamenlijk overleg rond patiënten en rond medisch 

beleid  

- Je registreert en houdt medisch dossiers bij (GMD, EMD) 

- Je werkt mee aan individuele preventie binnen de praktijk, aan secundaire 

preventie en aan gezondheidspromotie naar specifieke doelgroepen en 

advies verlenen inzake primaire preventie- initiatieven 

 

PROFIEL  
 

- Je bent erkend geaccrediteerd huisarts 
- Je bent tweetalig Nederlands-Frans 
- Bijkomende talen zijn een pluspunt. 
- Je hebt een open geest naar andere culturen 
- Je bent doordrongen van het belang van EBM 



 

- Je bent bereidheid om te werken met EMD 
- Je vindt samenwerken met verschillende disciplines een meerwaarde 
- Je leert graag bij via verdere scholing en vorming 

 

WIJ BIEDEN: 
 

- Een bediendecontract van onbepaalde duur 
- Onmiddellijke indiensttreding 
- Voltijdse tewerkstelling (4/5 bespreekbaar). 
- Uurrooster vastgelegd in gezamenlijk overleg 
- Barema opvraagbaar 
- Maaltijdcheques en groepsverzekering 
- Een aangename werksfeer 
- Een gevarieerde job in een multidisciplinair en geëngageerd team 
- Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet cumuleerbaar met een 

zelfstandige praktijk als huisarts 

 

HOE SOLLICITEREN? 
 

Voor meer info of om te solliciteren, neem contact op met Eve Schippers op het 
nummer 02/411.18.38 of per e-mail, of stuur direct je CV en motivatiebrief aan 
eve.schippers@wgcdebrug.be  

 

 

 

WGC De Brug 
Onafhankelijkheidstraat 144 

1080 Sint-Jans-Molenbeek 
02/411.18.38 

www.wgcdebrug.be 
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