
Vacature 

Het Zeepreventorium is per 1 januari 2019 op zoek naar een enthousiaste 
  

Kinderarts of Jeugdarts of Huisarts 

(m/v)(0.5 FTE) 
 
 
Uw werkomgeving 
 
Het Zeepreventorium is gelegen in de duinen van De Haan en is een revalidatie centrum voor 
kinderen en jongeren (0-18 jaar) met een chronische aandoening. Gemiddeld zijn er 140 jongeren 
met obesitas en 60 jongeren met een andere chronische ziekte (mucoviscidose, nefrologische 
aandoeningen, astma, diabetes, brandwonden …..) opgenomen. 
De jongeren verblijven in leefgroepen. Tijdens de weekends zijn ze meestal thuis. 
Er wordt aan iedere patiënt een gespecialiseerde, interdisciplinaire zorg geboden en dit in nauwe 
samenwerking met het gezin. 
Het Zeepreventorium beschikt over een eigen labo en radiologie.  
Er worden kinderartsen opgeleid en er wordt, in samenwerking met verschillende universiteiten, 
klinisch wetenschappelijk onderzoek verricht. 
 
Uw uitdaging 
 
In verband met het naderende vertrek van een pensioen-gerechtigde collega zoeken wij een collega 
kinderarts, jeugdarts of huisarts.  
Bijzondere interesse in gastro-enterologie is een pluspunt.  
 
U komt te werken binnen een enthousiaste en ambitieuze vakgroep die een geïntegreerde 
somatische en psychosociale zorg nastreeft. Naast u, bestaat de vakgroep uit 5 kinderartsen met 
subspecialisaties in de kindernefrologie, kinderpneumologie, kinderendocrinologie, kinderneurologie 
en sportgeneeskunde. 
U bent werkzaam binnen de verschillende leefgroepen en u maakt deel uit van een multidisciplinair 
team bestaande uit verpleegkundigen, opvoedkundigen, psychologen, diëtisten, kinesisten, 
logopedisten en maatschappelijk werkers. 
U wordt betrokken in het opleiden van kinderartsen en u werkt mee aan klinisch wetenschappelijk 
onderzoek. 
U zult deelnemen aan het wachtsysteem (niet inslapend). 
U spreekt vlot Nederlands en Frans. 
 
Ons aanbod 
 
De functie is van onbepaalde duur. 
Een inloopperiode vanaf oktober behoort tot de mogelijkheden. 
U werkt als zelfstandige met een verloning in functie van het aantal ligdagen. 
 
Interesse? 
 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Prof. Dr. Ann De Guchtenaere, hoofdgeneesheer, 
ann.deguchtenaere@zeepreventorium.be, telefoon 059-233911. 
CV en motivatiebrief kunnen voor 15 augustus 2018 worden verstuurd ter attentie van Prof. Dr. Ann 
De Guchtenaere, via bovenstaand e-mail adres. 

mailto:ann.deguchtenaere@zeepreventorium.be

