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Zoekt een diëtist (M/V/X) 

Werkvolume: 50% 

 
In Wijkgezondheidscentrum De Regent werken we met verschillende disciplines onder één dak. Op 
dit moment bestaat het team uit 6 huisartsen en 1 huisarts in opleiding, 3 (sociaal) verpleegkundigen, 
2 psychologen, 1 gezondheidspromotor, 2 intercultureel bemiddelaars, administratie- en onthaal 
medewerkers en een coördinator.  
 
In ons zorgconcept staan toegankelijkheid en interdisciplinair samenwerken centraal en is er een 
sterke focus op welzijn, ziektepreventie en gezondheidspromotie. 
 
Wij bereiken qua leeftijd, origine, gender en sociale klasse een boeiende mix van ruim 3700 
patiënten binnen de wijk Antwerpen Noord (2060).  
 
Wie zoeken we? 
We willen het team versterken met een diëtist. 
 
Jouw functieprofiel houdt het beheersen en/of verwerven van onderstaande taken in: 

- Je verleent voedingsadvies aan patiënten en stelt in samenspraak behandelplannen op. 
- Je organiseert in samenwerking met de gezondheidspromotor groepssessies over voeding 

(gezonde voeding, bewust eten, …). 
- Je verzorgt patiëntgebonden administratie en houdt het elektronische patiëntendossier 

m.b.t. het dieet actueel. 
- Je overlegt met de interne zorgverleners (huisartsen – verpleging). 
- Je werkt mee aan de communicatie over gezonde voeding en gezonde levensstijl (website, 

nieuwsbrief, folders, …). 
 

Profiel 
- Je hebt een diploma diëtiek. 
- Je bent vaardig in het werken met groepen. 
- Je hebt aandacht voor kansengroepen en bent cultuurgevoelig. Je kan dieetkunde 

intercultureel benaderen. 
- Je bent communicatief ingesteld en kan je inleven in de leefwereld van je patiënten. 
- Je hebt inzicht in gedragsverandering en motiverende gespreksvoering. 
- Je bent geïnteresseerd in gezondheid in al haar facetten. 
- Je kan plannen, evalueren en impact meten.  
- Ervaring in het begeleiden van diabetespatiënten en het werken met kinderen is een 

pluspunt. 
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- Wat bieden we? 
- Een gevarieerde job en aangename werksfeer in een jong, enthousiast team. 
- Een ruime praktijk- en werkruimte. 
- Een deeltijds contract (50%) voor onbepaalde duur (tewerkstelling als zelfstandige is 

bespreekbaar). 
- Startdatum is 01/01/2023. 
- Plaats van tewerkstelling is Antwerpen Noord. 
- Verloning volgens Paritair Comité 330, categorie 14, een maandelijkse onkostenvergoeding 

en maaltijdcheques. 
- Relevante anciënniteitsjaren worden meegerekend. 
- Eindejaarspremie. 

 
 
Interesse? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 28 november 2022 naar chris.truyens@wgcderegent.be.  
 
De sollicitatieproeven vinden plaats op 13 december 2022 (in de voormiddag). 
 
 
Meer informatie nodig?    
Neem gerust contact op met Chris Truyens 
Wijkgezondheidscentrum De Regent 
Regentstraat 1 
2060 Antwerpen 
Tel: 03/217 97 90 – chris.truyens@wgcderegent.be 
www.wgcderegent.be 
  
 


