
 

 

Het Zeepreventorium is een medisch pediatrisch revalidatiecentrum voor kinderen 

en jongeren met chronische aandoeningen. In functie hiervan richten wij ons vooral op 

residentiële behandeling en nazorg van chronisch zieke kinderen/jongeren.  

Wij werken vanuit een multidisciplinair geïntegreerde holistische revalidatiegedachte 

om “zorg op maat” te bieden waarbij de patiënt en zijn context centraal staan. We 

hebben aandacht voor de medische, functionele, psychosociale én opvoedkundige 

aspecten. We werken nauw samen met de aanwezige school.  

Als gespecialiseerd revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren begeleiden we 

patiënten uit heel het land.  

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar: 

 

Huisarts of kinderarts m/v 

(50%-80% VOLTIJDS EQUVALENT ) 

 

Wat we verwachten:  

 Als arts ben je betrokken bij de behandeling van kinderen met obesitas, longpathologie, 

diabetes, brandwonden, nierziekte, somatisch onverklaarde lichamelijke klachten of andere 

chronische aandoeningen. Dagelijks verblijven 160 patiënten in het Zeepreventorium.  

Gedurende de week verblijven de kinderen en jongeren in leefgroepen en gaan ze naar de 

geïntegreerde school. Tijdens het weekend zijn ze thuis. 

 Je sluit aan bij het team van kinderartsen en huisartsen.  

 Kinderartsen subspecialist in de verscheidene  domeinen zijn als consulent verbonden aan 

het centrum 

 Je maakt in de jouw toegewezen leefgroep(en) deel uit van het multidisciplinair 

behandelteam met verpleegkundigen, zorgkundigen, opvoeders, (ortho)pedagogen, 

psychologen, diëtisten, kinesisten, maatschappelijk werkers, logopedisten en laboranten. 

 Je werkt eventueel mee aan klinisch wetenschappelijk onderzoek  

 Je wordt ingeschakeld in het (niet inslapend) wachtsysteem. 

 

Wie we zoeken:  

 Je bent enthousiast en ambitieus in het nastreven van geïntegreerde somatische en 

psychosociale zorg. 

 Je gaat voor kwaliteit, waarbij optimale zorg en welzijn van de patiënt steeds je einddoel zijn. 

 Je bent contactvaardig en kan je communicatie aanpassen naargelang de doelgroep. 



 Je kan goed samenwerken met anderen, zowel binnen als buiten je eigen vakgebied. 

 Je spreekt vlot Nederlands en Frans of bent bereid de tweede landstaal voldoende onder de 

knie te krijgen. 

 Wij moedigen ook bijna afgestudeerde huisartsen of kinderartsen aan om te solliciteren. 

 

Wat we bieden:  

 Een uitdagende functie in een dynamische werkcontext. 

 Werk met een bijzondere doelgroep in een unieke omgeving aan zee. 

 Een realistische inwerkperiode met opleidingsmogelijkheden. 

 Een deeltijdse functie (50% à 80%) met een contract van onbepaalde duur. 

 Startdatum te onderhandelen; een inwerkperiode behoort tot de mogelijkheden. 

 Je zal werken volgens het zelfstandigenstatuut met een verloning die fluctueert in functie 

van de gerealiseerde patiënten-bezetting. 

 

Kom jij ons team versterken? 

Voor meer info of voor sollicitatie  
contacteer Prof. Dr K De Boeck, Medisch coördinator.  
Mail: christiane.deboeck@zeepreventorium.be 

Of post: Koninklijke baan 5, 8420 De Haan  
 

 

 

Uw kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
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