
vacature huisarts - Brasschaat/Antwerpen Noord 
Wij zoeken een enthousiaste collega huisarts voor onze groeiende prak<jk.  
Je kunt nu bij ons starten, maar ook over enkele jaren ben je van harte welkom.  

Ben jij die …? 

▪ huisarts in opleiding, die al eens wil nadenken over haar/zijn toekomst?  
▪ huisarts, die een nieuwe uitdaging zoekt?  
▪ geneeskunde student, die bij ons een (vrije) stage of 1 of 1,5 jaar huisartsopleiding wil doen? 

Of wil je eens kennismaken als jobstudent op het secretariaat? 

Een holis'sche pa-ëntgerichte visie. 

Deze prak<jk is gegroeid van huisartsgeneeskunde, psychotherapie, antroposofische geneeskunde, 
homeopathie naar integra(eve geneeskunde. Fytotherapie en voedingssupplementen kunnen een 
aanvulling zijn in de behandeling en het wetenschappelijk onderzoek rond deze producten wordt 
met belangstelling gebruikt: naturalmedicines.therapeu<cresearch.com/ - medlineplus.gov/
druginforma<on.html - www.anthromedics.org. Ieder huisarts in onze prak<jk doet dat op haar/zijn 
eigen wijze en in overleg met elkaar. 

Wat is anders in Vlaanderen? 
▪ Er is meer direct contact tussen huisarts en pa<ënt. 
▪ De werkdruk lijkt ons minder hoog. 
▪ De eisen voor accreditering zijn minder hoog, bijv. 20 uur nascholing per jaar is voldoende.  
▪ De zorgverzekeraars hebben hier geen (directe) controle op de artsen. De kwaliteitscontrole 

is hier sowieso veel milder.  
▪ Je hebt meer vrijheid om je eigen s<jl van werken te ontwikkelen.  
▪ Je kunt in België je tarieven vrij kiezen, bijv. gekoppeld aan verschillende consult qua 

<jdsduur. 
▪ De druk op de eerste lijn is minder hoog. Je kunt je eigen verhouding kiezen wat je zelf wilt 

doen en wat je wilt verwijzen naar de specialist. De wachTjden zijn hier minder lang.  
▪ Wij hebben de indruk dat momenteel de verloning van de huisarts in Vlaanderen beter is 

dan in Nederland.  

Wie zijn wij? - www.hupr.org  

Wij zijn een enthousiast en dynamisch Nederbelgisch team, goed georganiseerd. 
Op 13 kilometer van de Belgisch/Nederlandse grens en tevens erkend door de Nederlandse 
zorgverzekeraars.  

Ons idee is een op<male ondersteuning (prak<jkassistentes 100%, verpleegkundige 50%) voor de 
huisartsen, waardoor zij/hij zich kan concentreren op haar/zijn kenac<viteit, het pa<ëntencontact. 

▪ Wij zijn zorgzaam voor elkaar, er is een goede werksfeer en een goede balans tussen werk en 
privé.  

▪ Wij staan open voor de verschillende kwaliteiten die elke huisarts en andere teamleden 
meebrengen en streven naar een divers team, waarin iedereen zijn weg kan vinden.  

▪ Voor ons zijn pa<ëntgerichtheid, EBM, een holis<sche benadering, preven<e, screening en 
follow-up belangrijk – onze goed onderhouden dossiers helpen daarbij. 

Graag willen wij jou ontmoeten.  

▪ Wat drij[ jou? Wat zoek jij?  
▪ Wat heb je nodig om goed en aangenaam te werken?  

https://www.hupr.org/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
https://medlineplus.gov/druginformation.html
http://www.anthromedics.org
http://www.hupr.org


▪ Wat is voor jou een goede balans tussen werk & privé?  
▪ Wat brengt onze prak<jk? Wat voor soort pa<ënten? Wat voor team? 
▪ Wil je wel of niet geconven<oneerd werken? 

Ons team bestaat uit: 
▪ Gianni Faelens 

o huisarts & sportarts - 100% 
o opleiding RU Gent 

▪ Egbert van Wijk 
o huisartsopleider & psychotherapeut - 100% 
o opleiding RU Groningen, Universiteit Maastricht, Universiteit Antwerpen 
o antroposofisch en homeopathisch arts  
o nog ca. 5 jaar beschikbaar om ervaring en kennis beschikbaar te stellen aan 

collega’s 
▪ Myrthe De Groote  

o huisarts i.o. - 100% 
o opleiding Universiteit Antwerpen 

▪ Anneleen, prak<jkverpleegkundige - 50%.  
o Zij doet bloedafnames, vaccina<es, diabetes opvolging, preven<e & follow-up, 

uitstrijkjes, geheugentesten, opvolging van de planning, wondverzorging, hech<ngen 
verwijderen, …  

▪ Fadoua & Arzu, prak<jkassistentes - samen 100% 
o Fadoua volgde de opleiding tot doktersassistente en op<metrie in Nederland. 
o Arzu volgde 2 van 3 jaar dokterassistente in Nederland en de Vlaamse opleiding 

medisch secretariaat. 
▪ en deel<jds 

o Iman, dië<ste - Alexandra, klinsch psychologe/psychotherapeute - Ines, 
maatschappelijk werkster/familiale bemiddeling. 

Buitenshuis is er een goede samenwerking opgebouwd met paramedici, therapeuten, 2de/3de lijn.  

Onze prak-sche manier van werken 

▪ Door een op<male organisa<e, benuTng IT en ondersteuning (prak<jkassisten<e, 
verpleegkundige) kunnen de artsen zich concentreren op de pa<ëntencontacten.  

▪ Secretariaat / onthaal: 
o (Telefonische) consulta<es zijn op afspraak, telefonisch spreekuur van 8 tot 8.30 & 

van 14.30 tot 15 uur.  
o De meeste pa<ënten maken hun afspraak online. Het kan ook telefonisch (8 - 12 

uur).  
o In onze prak<jk doen we 1-2 huisbezoeken per week.   

▪ Wij werken in een netwerk met 2 andere huisartsen: Hiba Almahdawy & Duke Cornelissens  

Onze pa-ënten 

▪ Er is een aangename pa<ëntenpopula<e, ca. 3.000 GMD’s (globaal medisch dossier).   
o De Belgische gezondheidszorg is afgestemd op ca. 1.100 GMD’s per huisarts. 

▪ Zij zijn vertrouwd met EBM, er is bij hen een gezonde openheid voor educa<e en 
terughoudendheid naar niet-geïndiceerde medica<e, onderzoeken en verwijzingen. 

Con-nuïteit van zorg 

▪ Permanen<e in de prak<jk van 8.00 tot 19.00 uur. Na 17.30 uur zijn er zelden oproepen. 
▪ Weekwachtdienst van de Huisartskring van 19.00 tot 8.00 uur. 
▪ Huisartsenwachtpost in KLINA van vrijdag 19.00 uur tot maandag 8.00 uur en feestdagen.  

http://drcornelissens.be/
http://www.hakb.be/
https://www.hwpnoordrand.be/


Informa-ca 

▪ Wij werken met het hoogkwalita<eve HIS CareConnect. EGEO is onze partner voor de IT. 
▪ CareConnect wordt intens benut o.m.  

o ICPC-codering (met medica<ebewaking) 
o Ca. 1.700 zelf geprogrammeerde documenten, die via Helena/e-mail verstuurd 

worden: 
▪ sociale kaart, 
▪ voor elke diagnose de passende EBM-pa<ënteninfo (thuisarts.nl & 

gezondheidenwetenschap.be), 
▪ apesten, verwijsbrieven, … 
▪ planning (geprogrammeerde preven<e & screening, follow-up).  

o De documenten voor het telefonisch consult kunnen eenvoudig/snel elektronisch 
verstuurd worden. 

Wij kijken er naar uit om je te ontmoeten. 
contactpersoon 

• Egbert van Wijk  
o egbert.vanwijk@uantwerpen.be 
o prak<jk    03 650 10 00 
o GSM/Signal/WhatsApp  0465 41 16 60 
o privé    03 650 10 01 

https://www.corilus.be/general-practitioner/careconnect
https://egeo.be/
mailto:egbert.vanwijk@uantwerpen.be

