
 

HULPVERLENING VOOR MENSEN MET NOOD 

AAN EEN GESPREK IN TIJDEN VAN CORONA / COVID-19 

Regio Antwerpen, Mortsel, Voor- en Noorderkempen  

GGZ-netwerk SaRA 

 

Het Coronavirus roept voor veel mensen extra vragen op en kan leiden tot stress, eenzaamheid, angst,… Heb je nood 

aan ondersteuning? Hieronder krijg je een overzicht van de organisaties waar je eenvoudig contact mee kan opnemen.  

 

1. CAW Antwerpen staat paraat voor welzijnsvragen via telefoon, mail en chat. Deze diensten helpen je via 
deze kanalen verder of verwijzen verder door indien aangewezen. 
 

 

 
2. 1813 zelfmoordlijn: telefoon (1813) / chat en mail: https://www.zelfmoord1813.be/  

1813 is het noodnummer van de Zelfmoordlijn dat je dag en nacht kunt bellen, 7 dagen op 7, om te praten 
over je zelfmoordgedachten. Je gesprek is volledig gratis en anoniem, of je nu met je gsm of vaste telefoon 
belt.  

 

3. Tele-onthaal: Bel anoniem en gratis Tele-Onthaal 106 (24/7) of chat via www.tele-onthaal.be 
 

4. AWEL: Luistert naar kinderen en jongeren. Anoniem en gratis. Tel: 102 elke dag van 16u tot 22u, behalve 
zondag. Mail: brievenbus@awel.be / chat: www.awel.be elke dag van 18u tot 22u, behalve zondag.  

https://www.zelfmoord1813.be/
http://www.tele-onthaal.be/
mailto:brievenbus@awel.be
http://www.awel.be/


5. Adviespunt verslaving: Heb je een vraag over middelen- en/of gedragsverslaving? Zoek je advies? Voor jezelf, 
voor iemand uit je omgeving? Bel 03/256.91.56 tijdens de openingsuren of mail naar  
hallo@adviespuntverslaving.be. Meer info: https://www.adviespuntverslaving.be/  

 

6. Kruispunten bieden eerste hulp bij psychische en sociale problemen. Contacteer het Kruispunt in jouw buurt 
online of telefonisch en tijdens de openingsuren via: www.kruispunten.be 
 
 

7. Gesprek met een eerstelijnspsycholoog: Depressieve gevoelens, angstgevoelens en problemen met 
alcoholconsumptie of slaap- en kalmeringsmiddelen zijn de meest voorkomende psychische klachten in 
Vlaanderen. Het is een goed idee om tijdig hulp te zoeken… Op die manier kan erger voorkomen worden. 
Gesprekken met een eerstelijnspsycholoog worden grotendeels terugbetaald. 
Kijk hier voor de mogelijkheden: https://www.netwerksara.be/eerstelijnspsycholoog/  
 

8. Zelfstandig psychologen: Vele zelfstandige psychologen en psychotherapeuten blijven bereikbaar in hun 
praktijk of via aangepaste kanalen (videocall, chat, telefonisch of email).  
Beschikbare hulpverleners kunnen opgezocht worden via:  
https://www.mindcare.be/ 
https://www.vvkp.be/zoek-psycholoog 
https://www.bwpsychotherapie.be/actueel/covid-19/beschikbare-psychotherapeuten 
https://www.compsy.be/nl/psychologist/search 
 
 

9. Psychische zorgen rond de geboorte en zwangerschap: mensen met zorgen rond zwangerschap en geboorte 

kunnen contact opnemen met het Expertisecentrum Kraamzorg de Kraamvogel. Dit kan telefonisch op het 

nummer 03 238 11 00, per mail via info@kraamvogel.be of via de Facebookpagina. Kamp je met psychische 

klachten zoals angst, depressieve gevoelens, wanhoop,… dan kan je contact opnemen met het zorg- en 

expertisecentrum Moeder&Baby. Je kan gratis een belafspraak boeken via de Facbookpagina. 

 

10. Maak je je zorgen om het psychisch welzijn van een van je kinderen? Informatie over het zorgaanbod voor 

kinderen en jongeren binnen provincie Antwerpen vind je terug op de website van PANGG 0-18. 

11. Vanaf augustus is er gratis ondersteuning voor Antwerpse burgers die kampen met de psychologische 
gevolgen van de coronacrisis door specifieke psycho-educatieve projecten van The Human Link (in 

samenwerking met Stad Antwerpen). Er wordt gewerkt in  kleine (4 – 5 deelnemers)  interactieve groepjes 
zowel online als face to face waarbij telkens één specifiek thema aan bod komt: stress, angst of piekeren. 
Meer info op http://www.psycho-educatie.be/corona-aanbod 

 

Wil je graag meer informatie over de aangepaste dienstverlening van de organisaties geestelijke gezondheidszorg 

in de regio? Bezoek dan: https://www.netwerksara.be/corona/  

Inschrijven voor de nieuwsbrief van netwerk GGZ SaRA kan via de website of via mail aan: 

sarah.degraef@netwerksara.be  

 

Meer tips en adviezen over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be. 

Wie met vragen zit, kan ook bellen met het federale callcenter op 0800/14.689. 
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