
Huisartsen Kwatrecht 

 (3 artsen, na 1/10/22 4 artsen)   WWW.DoktersKWatrecht.be  

Hebben vacature voor: 

Vervangend Verpleegkundige en/of student VPK in huisartspraktijk      

 1e: 25/7- 15/8/22 voor 60 a 100% voltijds, volgens afspraak) 

 2e:  (andere weken: 40-50% voltijds, op woe en vrijdag)  

(Mogelijkheid om nadien Vast in dienst te komen 50% voltijds – en daarnaast mogelijkheid tot 

supplementair 50% in bevriende sociale voorziening) 

Je belangrijkste taken: 

Ontvangen van patiënten en zelfstandig bloed nemen, ecg’s, spirometrie, pre-OP, 

wondzorg, injecties, preventiegesprekken 

Telefonie, administratie 

Vereisten: 

Diploma VPK – zeer vlot zijn in ICT en communicatie en genoemde technieken 

Leergierigheid-  graag werken in kleine enthousiaste ploeg maar ook af en toe 

zelfstandig/alleen 

Perfect Nederlands, Vlot in Engels. Frans is een pluspunt. 

In de huisartspraktijk aanvankelijk gevraagd voor drie weken 60 a 100% (25/7-15/8/22); 

uren bespreekbaar op basis voorstel 8-16.30  . De andere weken woensdagen en 

vrijdagen (bvb 8-16.30) , de andere dagen enkele avonden 

Voordelen: 

Barema VPK in ziekenhuis, kostenvergoeding, uren en vakanties bespreekbaar. 

(respectievelijk ruime vergoeding jobstudent ngl studiejaar),  

Flexiebel verplaatsen van werkuren om sociale of andere redenen is vaak mogelijk 

Praktijkvisie:  

Naast correcte diagnose en therapie hechten wij veel belang aan vertrouwen "geven en krijgen".  Dit vertrouwen 

verdien je met een goede inleving. Hoewel dichtbij de stad gelegen, heeft de praktijk een brede pathologie en 

leeftijdspiramide, die je vaker aantreft in plattelandspraktijken. We hebben dagelijks contacten in het Engels 

(vooral met Oost-Europeanen en Afrikanen) >Onze website is meertalig. Oplijstingen van sociale kaart, 

verwijsvoorkeuren en huishoudelijke afspraken liggen uitgeschreven klaar. Onze dossiers hebben een goede lijst 

antecedenten ( Sumehr , gecodeerd) en medicatielijst, we houden dit ook up to date. Wij hebben wel een goed 

idee van hoe wij goede zorg en permanente opleiding op de werkvloer zien (1 arts is doctor in de sociale 

gezondheidswetenschappen en oud-docent verpleegkunde ), maar onze agenda's bepalen we altijd in overleg. 

Contact: info@deprost.be  

http://www.dokterskwatrecht.be/
mailto:info@deprost.be

