Medisch Centrum voor Huisartsen
Vlotte dienstverlening op verwijzing van de huisarts. Kleinschalig. Laagdrempelig. Dat is MCH.
Het Medisch Centrum voor Huisartsen, met vestigingen te Leuven en Wezembeek-Oppem,
ondersteunt de dagelijkse huisartsenpraktijk via een aanbod op 3 pijlers: een polikliniek, waar diverse
medisch-specialisten consulteren en medische beeldvorming voorzien; een eigen labo; een platform
voor vorming en netwerking.
Wil jij als arts-specialist bijdragen aan kwalitatieve patiëntenzorg, via gerichte rapportering en advies
aan de huisarts? Hou je van bruggen bouwen met de eerste lijn en van directe communicatielijnen?
Voel je je thuis in een ‘no nonsense’ omgeving waar men elkaar kent, waar een professioneel team
(onthaal, secretariaat, paramedici) jou ondersteunt in je werkzaamheden als arts-specialist en waar
je vlot beroep kan doen op de diverse andere diensten/collega’s? Dan is werken bij MCH wellicht iets
voor jou!
Wij zoeken momenteel een

radioloog
Functie: ● Je neemt poliklinische activiteit radiologie op, voor minimum een halve dag per week (Rx,
echografie, mammografie, botdensiteit). ● Je werkt op verwijzing van de huisarts. ● Je verstrekt de
nodige medische handelingen en/of adviezen, in functie van de verwijsvraag en de ingeschatte
zorgnood. Waar nodig kan je beroep doen op collega-specialisten en/of MCH-diensten. ● Je houdt
het medisch dossier up-to-date en zorgt voor een correcte informatiedoorstroming naar de
ondersteunende MCH-diensten. ● Je rapporteert en adviseert aan de verwijzer-huisarts (of artsspecialist).
Profiel: ● Je hebt een erkenning in de radiologie. ● Je werkt graag in teamverband ● Je
communiceert vlot en professioneel met huisartsen-verwijzers en met de ondersteunende MCH
teams. ● Talenkennis (N-F-E) is een troef.
Aanbod: ● Samenwerkingsovereenkomst onder zelfstandig statuut. ● Gebruik van MCHinfrastructuur (consultatiebureau, wachtruimte, medische apparatuur, elektronisch patiëntendossier,
parking, ...) en ondersteunende diensten (onthaal, secretariaat, …).
Interesse?: Bezorg je CV en motivatie bij voorkeur via email: vacatures@mchlvwo.be; schriftelijk
t.a.v. Dr. Hendrik De Vis, Maria Theresiastraat 63A, 3000 Leuven.
Meer weten over MCH?: www.medischcentrumhuisartsen.be
Sfeerbeelden en getuigenissen van collega’s?:
https://www.medischcentrumhuisartsen.be/documents/mch/jaarverslag.xml?lang=nl

