
PRAKTIJKRUIMTE IN HET DIENSTENCENTRUM DE BRES TE VILVOORDE 

Bent u een startende psychiater die een praktijk wenst uit te bouwen in de regio Vilvoorde? Wel, dan kan u terecht 

in het Dienstencentrum De Bres voor het huren van een praktijkruimte.  

Het dienstencentrum De Bres bevindt zich in het centrum van Vilvoorde, namelijk in de toekomststraat 6. Het 

initiatief is gegroeid vanuit een dienst voor thuisverpleging, maar omvat ondertussen een uitgebreid spectrum van 

medische en paramedische diensten. Zo vindt u er naast psychologen en psychiaters, ook een logopediste, een 

diëtiste, een audiologe, een osteopaat, een longspecialiste en twee pedicure terug.  

De huurvoorwaarden zijn eenvoudig en duidelijk. U huurt op basis van minimum een dag per week een lokaal dat 

specifiek is ingericht voor het ontvangen van uw cliënten. Daarnaast mag u ook gebruik maken van een aantal 

gemeenschappelijke voorzieningen en diensten, zoals o.a. de vergaderzaal, de keuken en de wachtzaal. Elke 

weekdag is er een secretaresse aan de balie aanwezig vanaf 8 u tot 16 u. Indien gewenst kan het nemen van de 

afspraken door haar gebeuren. 

Het team voor psychologische begeleiding bestaat sinds de opening van het dienstencentrum in het jaar 2000. Het 

bestond tot voor kort uit twee klinische psychologen en een psychotherapeute. Omwille van verschillende familiale 

omstandigheden hebben de twee psychologen recent besloten om na 14 jaar hun activiteit stop te zetten. Beide 

hebben in deze periode een succesvolle praktijk uitgebouwd. Samen hebben ze er ook mee voor gezorgd dat het 

dienstencentrum zowel bij de huisartsen als bij het brede publiek, bekend staat voor een professioneel aanbod op 

het vlak van psychologische ondersteuning.  De twee aanwezige psychiaters hebben consultatie à rato van 1 dag 

per week.  Elke hulpverlener en arts bouwt op autonome manier zijn praktijk uit. Tegelijkertijd is het onze 

betrachting om in de toekomst naar een nauwe samenwerking tussen de psychologen en de psychiaters  te 

streven. 

Hebt U interesse in deze opportuniteit en wenst u meer inlichtingen, stuur dan gerust een mailtje naar de 

verantwoordelijke van het dienstencentrum:  eddy.plasquy@telenet.be. U kan ook bellen naar het nr. 

0479/83.55.20. Voor meer info over het dienstencentrum kan u terecht op onze website www.debres.be. 

Hieronder vindt u alvast een aantal foto’s van het gebouw, het onthaal, de wachtzaal, de praktijkruimte, de 

vergaderzaal en de tuin. 
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