
STARTEN 
ALS ZORGPROFESSIONAL 
IN BRUSSEL



Wij helpen je op weg! 

 
Huis voor Gezondheid is dé 
Brusselse netwerkorganisatie die 
zorgprofessionals verbindt, ondersteunt 
en aantrekt.

Wij hopen dat we jou als zorgverlener in 
Brussel mogen verwelkomen.

Je weg vinden in het complexe 
zorglandschap van Brussel als 
pas afgestudeerde of startende 
zorgprofessional, is niet altijd 
gemakkelijk. Daarom informeren en 
ondersteunen we jou graag. 

Wat kunnen wij voor jou doen? 
 

“Ik heb Huis voor Gezondheid vooral 
leren kennen via opleidingen, zoals de 
cursus Empathisch Frans.
Al heel snel merkte ik dat het Huis 
de connectie is tussen verschillende 
organisaties. Ik heb heel wat nieuwe 
organisaties leren kennen, zelfs collega-
diëtisten.”

Nacera Filali, diëtiste bij 
wijkgezondheidscentrum Medikuregem



Startersgesprek 

Pas afgestudeerde of pas startende 
Nederlandskundige zorgprofessionals 
die in de Brusselse eerstelijnszorg willen 
werken, kunnen bij ons een gratis 
startersgesprek aanvragen.  

Zo’n gesprek kan gaan over: 

• Administratieve formaliteiten;
• De opstart van een praktijk. Solo of 

multidisciplinair? 
• Welke premies het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest aanbiedt; 
• Een omgevingsanalyse van de zorg- 

en welzijnsactoren in je buurt; 
• Een kennismakingsmoment om 

zorgverleners in je buurt te 
ontmoeten;

• Een meter of peter bij wie je terecht 
kunt met je vragen;

• Methodieken en tools om lokale 
samenwerking te verbeteren;

• Het aanbod van Brusselse eHealth 
diensten met eventuele opleidingen 
hierover. 

Kijk ook op  
www.huisvoorgezondheid.be > 
Zorgverlener > Ondersteunen > 
Startersgesprek.
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“Bij onze opstart hebben we Huis voor 
Gezondheid gevraagd hoe we aan het 
oprichten van onze praktijk moesten 
beginnen. We bekeken samen met hen 
waar we ons het beste konden vestigen 
(waar de grootste noden in Brussel 
zijn) en kregen van hen administratieve 
ondersteuning en hulp bij het uitzoeken 
van financiële mogelijkheden.”

dr. Sylke Van Dierdonck, die samen 
met dr. Hannah Demaerel de 
huisartsenpraktijk De Tandem houdt

“In het verleden heb ik al heel wat 
multidisciplinaire opleidingen gevolgd 
bij Huis voor Gezondheid. Daar haalde ik 
iedere keer veel informatie uit. In 2020 
voorzagen ze allerlei informatie over 
COVID-19 tijdens de coronapandemie.”

Björn Steegen, apotheker



Beroepskringen

We werkten ons ondersteuningsaanbod 
uit op basis van input van verschillende 
Brusselse Nederlandstalige 
beroepskringen. Leer deze kringen zeker 
kennen! 

Kijk ook op  
www.huisvoorgezondheid.be > 
Zorgverlener > Samenwerken > 
Beroepskringen.

Zoekertjespagina
 

Zoek je een job, nieuwe collega’s of 
praktijkruimte?
 
Kijk op onze zoekertjespagina!
 
www.huisvoorgezondheid.be > 
Zoekertjes
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Levenslang leren

Geïnteresseerd in evenementen of 
bijscholingen in de Brusselse zorgsector? 
Je vindt ze op onze website. 

www.huisvoorgezondheid.be > 
Evenementen

 

Meer weten?

Ben je graag op de hoogte van nieuwtjes 
uit de Brusselse zorg, check dan zeker 
de nieuwspagina of volg ons op sociale 
media. 

www.huisvoorgezondheid.be > Nieuws
 
Ontvang je graag onze nieuwbrief?  
Heb je nog andere vragen? 
Mail info@huisvoorgezondheid.be. 
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