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Adres 
Weg naar As 31 
3600 Genk 

Contact 
Tel.: 089 20 11 20 
Fax: 089 20 11 29 
Mail: info@sironavzw.be 

Huisartsen 
Dr. Marc Martens 
Huisarts 

Dr. Michel Vanduffel 
Huisarts 

Dr. Ine Truyen 
Huisarts 

Dr. Jan Gyselaers 
Huisarts 

Zorgteam 
Sara Wouters 
Verpleegkundige 

Lisa Franssens 
Verpleegkundige 
Vroedkundige 

Joyce Vekemans 
Verpleegkundige 

Romina Liberale 
Zorgkundige 

Lina Pillitteri 
Zorgkundige 

Aysun Yildiz 
Psychologe 

Management 
Hacer Sucu 
Onthaalmedewerker 
Voedingsdeskundige 

Senem Celebi 
Onthaalmedewerker 

Heidi Wouters 
Praktijkcoördinator 

 

 

VACATURE HUISARTS 
VOLTIJDS/DEELTIJDS 

 

Info 
Gezondheidscentrum Sirona is in 2014 opgestart door een jonge en dynamische ploeg van 
verschillende medische en paramedische disciplines, die de krachten bundelen om integrale 
eerstelijnszorg te bieden op een laagdrempelige manier.  

Onze patiënten kunnen hiervoor een beroep doen op een gemotiveerd team van vier huisartsen, 
een huisarts in opleiding, een uitgebreid thuiszorgteam, praktijkverpleegkundigen, een 
vroedkundige, een psycholoog, een diabeteseducator, voltijds onthaal en administratieve 
ondersteuning, en een praktijkcoördinator. 

Samen staan wij in voor de zorg van 3000 patiënten, die een gezonde mix vertegenwoordigen 
van de Genkse inwoners. We organiseren de zorgen voor onze patiëntengroep binnen het 
forfaitaire betalingssysteem. 

 

Wij zoeken 
Een jonge of ervaren geaccrediteerd huisarts, die kiest voor interdisciplinaire samenwerking 
in het forfaitaire systeem. 

Je takenpakket als huisarts bij Gezondheidscentrum Sirona: 

 Je verzorgt patiëntencontacten in het gezondheidscentrum van A tot Z. Onze 
raadplegingen gebeuren uitsluitend op afspraak. 

 Huisbezoeken bij minder mobiele patiënten horen bij goede zorgen, maar worden tot 
het nodige minimum beperkt. 

 Je neemt deel aan gezamenlijk en interdisciplinair overleg rond patiënten en medisch 
beleid. 

 Samen met de collega’s van het centrum engageer je je om onze zorg te verbreden en 
te verdiepen, bv. door het uitwerken van gezondheidsbevorderende projecten. 

 Je draait mee in de wachtkring GAOZ voor georganiseerde weekendwachten. 
Weekwachten op praktijkniveau worden in een collegiale beurtrol waargenomen. 

 Je werkt binnen ons centrum volgens het forfaitaire betalingssysteem. Combinatie met 
tarificatie volgens de prestatiegeneeskunde is niet mogelijk. 

Als huisarts bij Sirona beschik je best over de volgende kwaliteiten en competenties: 

 Ons dagelijks werk is doordrongen van de EBM-werkwijze. Je werkt volgens de laatste 
wetenschappelijke richtlijnen en standaarden. 

 We verwachten dat je vertrouwd bent met werken in een elektronisch medisch dossier. 
Verder maak je gebruik van onze digitale agenda en communicatietools.   

 Je bent flexibel ingesteld en kan in een team werken. 

 Je bent sterk in communicatie, zowel naar patiënten als onder collega’s. 



   2 van 2  

 

Wij bieden 
 Een werkplek in een dynamisch en gedreven team, met focus op de toekomst.  

 Maximale ondersteuning door een breed en gemotiveerd multidisciplinair team, incl. 
praktijkcoördinator en voltijds onthaal. Hierdoor kan je je als huisarts maximaal 
toeleggen op je kerntaak. 

 Een sterk gedigitaliseerde werkomgeving met een performant EMD (Daktari), digitale 
agenda (Sanmax), en een brede waaier aan IT-oplossingen om het werk van de 
huisarts nog verder te vereenvoudigen.  

 Een vaste maandelijkse verloning op basis van huisbarema, met aparte vergoeding 
voor deelname aan de wachtkring GAOZ. 

 Verzekeringen, BA, aansluiting bij beroepsfederaties, arbeidsongevallen en 
kilometervergoeding neemt ons centrum eveneens ten laste. 

 Zowel voltijds als deeltijds werk is bespreekbaar. 

 Start is onmiddellijk mogelijk. 

 

Contact 
Geïnteresseerd, meer info of kennismaking nodig? 

Contacteer onze praktijkcoördinator: heidiwouters@sironavzw.be 

 


