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Aanbod Geestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen & Jongeren  

in Vlaams-Brabant in tijden van Corona 

INFO VOOR BURGER – JONGERE – HULPVERLENER 

De voorzorgsmaatregelen tegen Covid-19 hebben ongetwijfeld een impact op ons mentaal 

welbevinden. Onzekerheid, angst en eenzaamheid loeren om de hoek. We trachten je 

informatie aan te reiken over de mogelijkheden tot psychosociale en psychische 

ondersteuning tijdens de Covid-19 pandemie (Corona). 

  
JONGERE 

Neem contact op met een luister- of chatbox 

 Autisme chat: vragen van kinderen en jongeren met autisme 

- Chat via www.autismechat.be (10u-22u ma-vr) 

 AWEL: alle vragen 

- Bel anoniem en gratis 102, 16u-22u (wo vanaf 14u) 

- Chat via www.awel.be (18u-22u) 

 JAC: alle vragen en problemen 

- Bel 0800 13 500 (9u-18u ma-vr). 

Je wordt gevraagd de postcode in te geven. Op basis daarvan word je doorverbonden 

met het CAW in de buurt. 

- Chat via www.caw.be/jac (11u-20u) 

 CLB Ch@t: vragen over je goed voelen, gezondheid, studeren en studiekeuze 

- Chat via www.clbchat.be (14u-21u ma-do) 

 De druglijn: vragen over drank, drugs, pillen, gokken en gamen 

- Bel 078 15 10 20 (10u-20u) 

- Chat via www.druglijn.be (12u-18u) 

 Esperto: ervaringsdeskundigen reageren op jouw verhalen 

- Volg hen op Facebook en Instagram 

- Mail naar esperto@yuneco.be 

 Lumi: vragen rond gender en seksuele voorkeur 

- Bel 0800 99 533 (18u30-21u30 ma en wo) 

- Chat via www.lumi.sittool.net/chat (18u30-21u30 ma, wo en do) 

 Solentra Helpdesk voor vluchtelingen: psychosociale ondersteuning en detectie van ernstige 

problemen, voor vluchtelingen in hun eigen taal 

- Bel 0800 35 247 (10u-12u Dari/Farsi, 15u-17u Arabisch ma-vr) 
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 Tejo: alle vragen van jongeren tussen 10j en 20j. Ook in juli en augustus kunnen jongeren bij 

Tejo terecht, in huis of online. Voor meer info, kijk op de facebook-pagina of op de website. 

- Bel 0472 60 26 03 (16u-20u ma, di en do. Wo vanaf 14u) 

- Mail naar info.leuven@tejo.be 

- Face-to-face ontmoetingen kunnen opnieuw vanaf maandag 18 mei 2020 

 Teleblok: tijdelijk niet alleen voor studenten! Chat ook over stress of eenzaamheid 

- Chat via www.teleblok.be (18u-23u ma-vr) 

 Tele-Onthaal: alle vragen 

- Bel anoniem en gratis 106, 24/7 bereikbaar   

- Chat via www.tele-onthaal.be (18u-23u wo en zo vanaf 15u) 

 Nu praat ik erover: voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met geweld of misbruik. Heel 

veel jongeren zitten vanaf nu verplicht thuis, soms in hele moeilijke thuissituaties. Angst en stress 

laaien hoog op bij veel kinderen en ouders en kunnen trigger zijn voor geweld of misbruik. 

- Chatbox via www.nupraatikerover.be (ma 14u-17u en 19u-22u - di 18u30-21u30 - wo 

14u-17u en 19u-22u - do 19u-22u - vr 14u-17u)  

 Zelfmoord 1813: vragen rond zelfmoord 

- Bel 1813 

- Mail via www.email.zelfmoord1813.be (antwoord krijg je binnen de 5 werkdagen) 

- Chat via www.zelfmoord1813.be (18u30-22u) 

 1712: de coronacrisis gooit ons sociaal en professioneel leven overhoop. Dat kan thuis leiden tot 

stresssituaties. De anonieme hulplijn van 1712 is er voor iedereen die vragen heeft over geweld 

- Bel 1712 (9u-17u ma-vr) 

- Mail via www.kids.1712.be/mail-ons 

Tips 
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BURGER - OUDER 

Ik zoek betrouwbare informatie over COVID-19 (coronavirus) 

Wie bang en ongerust is, gaat voortdurend op zoek naar informatie over zijn bron van angst. Dat is erg 

logisch. Er circuleert echter heel veel nieuws en niet alles is waar. Probeer daarom gebruik te maken van 

objectieve bronnen. Beperk je zoektocht tot een paar vaste momenten per dag (vb. het journaal) zodat je niet 

de hele dag met het virus bezig bent in je hoofd! 

 Surf naar www.info-coronavirus.be 

 Surf naar Opgroeien Vlaanderen 

 Surf naar Gezondheid en Wetenschap met een fact check pagina over Corona 

 Surf naar Informatie voor burgers 

 Bel 0800 14 689 (weekdagen 8u-20u, weekend 10u-20u) 

Ik voel me erg angstig, onrustig of ontregeld 

Stel je psychische zorg niet uit. Zorg goed voor jezelf, zowel fysiek als mentaal. Weet dat je niet alleen bent 

en er heel wat mensen voor je klaar staan. 

 Contacteer je vertrouwde hulpverlener. Heel wat hulpverleners binnen ons GG-netwerk ondersteunen 

jongeren en gezinnen nog steeds via telefonische of videogesprekken.  

 Contacteer je huisarts. Hij/zij kan je doorverwijzen naar bijvoorbeeld een geconventioneerde 

eerstelijnspycholoog of orthopedagoog. Er is nu ook terugbetaling voor videoconsultaties. 

 Lees de tips op Rode Kruis Vlaanderen 

 Het CAW past vanaf 1 juli 2021 gradueel de openingsuren aan tijdens de zomermaanden. Check 

www.caw.be/weerterug voor de meest recente info van CAW Oost-Brabant. Ook bereikbaar via 

telefoon, chat en mail. De deur van het JAC in Leuven staat weer open op woensdag van 12 tot 16u. 

Uiteraard kan je er ook steeds op afspraak terecht. 

- Bel naar het gratis nummer 0800 13 500 voor informatie of advies. (9u-18u elke werkdag) 

- Mail naar onthaal@cawoostbrabant.be 

- Chat via www.caw.be  

CAW Halle-Vilvoorde maakte een korte webinar (±6min) over het algemeen aanbod en extra aanbod 

in deze “coronatijden” en hoe je cliënt zichzelf en jij als professionele doorverwijzer iemand kan 

aanmelden bij het CAW: https://youtu.be/nRxWiVmHVf0 

- Rechtstreekse link naar het aanmeldformulier voor doorverwijzers: Aanmeldformulier 

doorverwijzers 

 Lotgenotencontact Similes biedt steun voor familieleden van iemand met een psychische 

kwetsbaarheid. 

- Bel 016 24 42 00 (10u-12u)  

- Mail naar luistervrijwilligers@hotmail.com 

 Hulplijn kinder- en jeugdpsychiatrie van UPC KU Leuven: als ouder of hulpverlener kan je er 

terecht met al je zorgvragen. Het kan gaan om kinder- en jeugdpsychiatrische moeilijkheden die al 

langer bestaan maar nu extra belastend zijn omwille van de beperkingen die de coronapandemie ons 

oplegt. Ofwel om psychische problemen die ontstaan door de coronapandemie, zoals angst, 

depressie, stressreacties of ongewone rouwreacties. 

- Bel 016 34 38 21(9u-12u en 13u30-17u ma-vr) 
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Tips  

 “Mijn held, dat ben jij” is een boek geschreven voor kinderen (6-11j) over de hele wereld die 

geraakt zijn door de COVID-19 pandemie. Het verhaal is bedoeld om samen met een kind of een 

groepje kinderen gelezen te worden door ouders, verzorgers, leerkrachten, … 

 Tips van Unicef voor ouders in verband met welzijn en mentale gezondheid van kinderen en tieners 

tijdens de COVID-19 crisis. 

 Tips van Unicef voor ouders van schoolgaande kinderen. 

 Hulpgids om gezinnen en families bij te staan in omgang met het coronavirus. 

Zorg voor vaste structuur en routines. Ze bieden houvast en verzachten de gevoelens van angst, 

onzekerheid en onmacht. Maar hiervoor eventueel gebruik van een planning.  

 Blijf in contact en verbonden met elkaar. De maatregelen rond sociale isolatie en sociale afstand 

vormen voor vele mensen een heuse uitdaging. Blijf contact zoeken met elkaar via FaceTime, 

Whatsapp, Skype, Zoom, Whereby, … zodat je elkaar ook kunt zien! Op die manier kan je emoties 

delen en ontladen, elkaar helpen om naar objectieve informatie te kijken en elkaar ondersteunen. 

 Beweeg voldoende. Lichamelijke ontspanning is een prima manier om zowel fysiek als mentaal fit 

te blijven. Het verlaagt overigens je stresshormonen in je lijf.  
- Ga naar buiten om in de natuur te bewegen 
- Ga in huis creatief aan de slag met relaxatieoefeningen of yoga.  

 Waak over je slaap- en eetpatroon.  

- Behoud een normaal voedingspatroon met ontbijt, lunch, avondmaal, tussendoortje… Eet 

voldoende groenten en fruit. Vermijd overmatig gebruik van alcohol of verdovende middelen.  

- Zorg daarnaast voor voldoende nachtrust en een goede slaaphygiëne. Sta op en ga slapen 

op een vast tijdstip. Beperk je schermtijd voor het slapen gaan. 

 Wees mild en aanvaardend voor jezelf en anderen. Er vallen heel wat leuke activiteiten weg en 

negatieve ervaringen stapelen zich op. Probeer te aanvaarden dat iedereen, ook jijzelf, onder meer 

stress en spanning komt te staan. Wees niet te veeleisend voor jezelf en anderen, maar tracht mild 

en begripvol te blijven.  
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HULPVERLENER 

Ik ben hulpverlener en zoek voor mijn cliënt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg  

 Blijf op de hoogte van de actualiteit rond Jeugdhulp en Corona via www.jeugdhulp.be/actua 

 Bij crisissituaties kan je blijvend terecht bij het Crisismeldpunt Vlaams-Brabant : bel 078 050 038 

 Hulplijn kinder- en jeugdpsychiatrie van UPC KU Leuven: Als ouder of hulpverlener kan je er 

terecht met al je zorgvragen. Het kan gaan om kinder- en jeugdpsychiatrische moeilijkheden die al 

langer bestaan maar nu extra belastend zijn omwille van de beperkingen die de coronapandemie ons 

oplegt. Ofwel om psychische problemen die ontstaan door de coronapandemie, zoals angst, 

depressie, stressreacties of ongewone rouwreacties. 

- Bel 016 34 38 21(9u-12u en 13u30-17u ma-vr) 

 Bekijk samen met de cliënt welke vorm van psychologische of GGZ- dienstverlening best aansluit 

op zijn/haar noden. Je kan hiervoor gebruik maken van: 

- Consultdesk GGZ: de Consultdesk Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant biedt 

telefonisch advies aan artsen en hulpverleners uit de eerste lijn die kampen met vragen over 

psychische of psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten en de zorg zelf in handen 

willen houden. 

- Bel 02 425 17 70 (optie 1) 

- Mail naar consultdesk@yuneco.be   

- Psychewijzer: portaalsite voor hulpverleners én burgers in Vlaams-Brabant met 

doorverwijshulp naar GGZ-dienstverlening.   

 Alle GGZ-diensten zijn open. De contactgegevens van alle voorzieningen kan je terugvinden op 

www.desocialekaart.be. 
- CGG VBO: telefonisch bereikbaar (9u-12u30 en 14u-16u30) 

- Aarschot: 016 85 23 00 of aarschot@cgg-vbo.be 

- Diest: 013 31 25 84 of diest@cgg-vbo.be 

- Leuven: 016 85 79 78 of leuven-kj@cgg-vbo.be 

- Tienen: 016 85 28 30 of tienen@cgg-vbo.be 

- Sterrebeek: 02 758 19 60 of sterrebeek@cgg-vbo.be 

- CGG Passant: telefonische bereikbaar (9u-12u30 en 13u30-16u30) 

- Haacht: 016 60 99 99 of Info.haacht@passant.be 

- Leuven: 016 31 99 99 of Info.leuven@passant.be  

- CGG Ahasverus: bel 02/80 101 80 (9u-12u30 en 13u-16u30) 

- Halle: halle@ahasverus.be 

- Vilvoorde: vilvoorde@ahasverus.be 

- Asse: asse@ahasverus.be 

 Versoepeling van de aanpak van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant. 

(bijlage 1) 

 Op dit moment gaan er geen groepsactiviteiten door en zijn de niet-dringende ziekenhuisafspraken 

(o.a. daghospitaal, polikliniek...) geannuleerd. Al deze diensten zijn wel bereikbaar en leveren 

inspanningen om in contact te blijven met hun cliënten.  
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Ik ben een hulpverlener en zoek (psychosociale) ondersteuning voor mijzelf 

 Blijf op de hoogte van het zorgnieuws via www.zorgneticuro.be/nieuws 

 Kijk op www.dezorgsamen.be voor veerkracht voor zorgverleners 

 Doe je voordeel met goede raad of hulp die ook online voor zorgmedewerkers wordt geboden: 

- coachingforheroes.be: gratis online gesprek met professionele coach 

- bettermindscoaching.com/luisterend-oor-voor-helden: gratis online gesprek met professionele 

coach 

- www.iedereenOK.be: online interventie die kan helpen om je kalmer te voelen te blijven 

functioneren 

- www.pillar.chat: zorgverleners kunnen er terecht voor een anoniem chatgesprek met 

studenten psychologie 

 Advies nodig rond online hulpverlening en begeleiding op afstand. Surf dan naar www.onlinehulp-

vlaanderen.be 

 Lees de Corona richtlijnen voor zorgprofessionals van Vlaanderen, Zorg en Gezondheid en 

Sciensano 

 De eerstelijnszones voorzien een overzicht van de mogelijkheden/regio. Voor meer informatie uit jouw 

eerstelijnszone: www.eerstelijnszone.be 

 Aanbod vanuit de psychologenkringen per eerstelijnszone in Vlaams-Brabant-Oost: 

 Psychologenkring Leuven: op http://www.psychologenkringleuven.be vind je zelfstandig 

psychologen die online hulpverlening aanbieden binnen de eerstelijnszones Leuven, Leuven-

Noord en Leuven-Zuid. Het intakegesprek van 30 minuten is gratis, vervolgens worden er 

indien gewenst enkele vervolggesprekken tegen betaling aangeboden.  

 Psychologenkring Zuid-Oost-Hageland: op http://www.psyZOH.be vind je een aanbod van 

psychologische hulpverlening.  

 Psychologenkring Druivenstreek: ga naar www.psykring-druivenstreek.be voor een 

overzicht van zelfstandig psychologen in Eerstelijnszone Druivenstreek.  

Ik ben een hulpverlener en zoek (financiële) steun voor mijn organisatie 

 Eerstelijnsorganisaties kunnen een forfaitaire steun bekomen van €10.000 via het Fonds Dr. Daniël 

De Coninck. Hiermee kunnen ze uitzonderlijke noden mee opvangen. Selectieprocedure via Koning 

Boudewijnstichting. 

 Zorginstellingen die op zoek zijn naar een arts of verpleegkundige kunnen zich registreren via 

www.helpdehelpers.be vervolgens snel en gericht op zoek gaan naar passende en beschikbare 

vrijwilligers in hun buurt.  
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BIJLAGE 1 

Versoepeling aanpak Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant 
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