Inhoudstafel
Naam: CGG KEMPEN Naam: OLO vzw - Opvoedingswinkel in de Voor- en Noorderkempen
Naam: CKG Lentekind - mobiele werking Vlimmeren en Aiko
Naam: Huis der Gezinnen - inloopteam
Naam: Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje - Buddy bij de Wieg
Naam: CKG de Hummeltjes - Afdeling Hasselt (verschillende modules binnen mobiel, ambulant en
residentieel aanbod)
Naam: Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje - Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje
Naam: Interstedelijk CLB Gent - Interstedelijk CLB Gent - afdeling Gent
Naam: CGG De Drie Stromen - Infantwerking

Naam: CGG KEMPEN Sector: GGZ;
Aard van het aanbod gericht op specifieke hulpvragen
Indien specifiek psychische en psychiatrische problematieken;middelenmisbruik (alcohol,
drugs);slachtoffer/daderschap;zwangerschap/tienermoeders;
Omschrijving aanbod: De dienstverlening van CGG Kempen blijft ook tijdens deze coronaperiode
verder lopen voor cliënten die in zorg zijn, zij het op een aangepaste manier (telefonische
consultaties, beeldbellen). Enkel in crisissituaties zijn er nog face-to-face-contacten, mits inachtname
van de veiligheidsmaatregelen. Ook nieuwe aanmeldingen worden verder opgenomen en gescreend.
Cliënten op de wachtlijst komen in aanmerking voor een kortdurend aanbod, dit om crisissituaties te
voorkomen en om huisartsen en spoeddiensten te ontlasten. Verder merken we dat er rechtstreekse
vragen binnenkomen van niet-CGG cliënten. In de huidige omstandigheden vinden we het niet
gepast om naar de huisarts te verwijzen en willen we deze vragen ondersteunen door de psychische
hulpvraag te beluisteren en te bekijken wat hierin nodig is. Indien aangewezen, voorzien we
telefonische/online opvolging.
Regio’s die worden bediend Antwerpen;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 014/410967
Maandag
van 9-12 en van 13-16
Dinsdag
van 9-12 en van 13-16
Woensdag van 9-12 en van 13 tot 16
Donderdag van 9-12 en van 13-16
Vrijdag
van 9-12 en van 13-15
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja
Methode
Zoom
Maandag
van 9-12 en van 13-16
Dinsdag
van 9-12 en van 13-16
Woensdag van 9-12 en van 13-16
Donderdag van 9-12 en van 13-16
Vrijdag
van 9-12 en van 13-15
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via chat ? Neen
Welk kanaal kan worden gebruikt ?
Maandag
van 9-12 en van 13-16
Dinsdag
van 9-12 en van 13-16
Woensdag van 9-12 en van 13-16
Donderdag van 9-12 en van 13-16
Vrijdag
van 9-12 en van 13-15
Zaterdag
Zondag

Hulpaanbod via e-mail ?
Neen
Mailadres:
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Ambulant (verplaatsing van de cliënt naar de
organisatie);
Website https://cggkempen.be/
Website met specifieke info mbt Corona:

Naam: OLO vzw - Opvoedingswinkel in de Voor- en Noorderkempen
Sector: Opgroeien - Jeugdhulp;
Aard van het aanbod gericht op specifieke hulpvragen
Indien specifiek opvoedingsvragen;(vermoeden van) handicap;zwangerschap/tienermoeders;
Omschrijving aanbod: Twijfels en vragen horen bij opvoeden, zeker in de huidige uitzonderlijke
omstandigheden. Je kan bij ons terecht met alle vragen die te maken hebben met het opvoeden van
kinderen en jongeren tussen 0 en 25 jaar. Hoe bied je bv. structuur nu iedereen thuis is? En wat als
dat helemaal niet lukt…? Hoe ga ik om met de angsten van mijn kinderen? En wat met die tiener die
zijn vrienden/liefje mist. Geen enkele vraag, geen enkele twijfel van een ouder, van een ‘opvoeder’ is
niét de moeite waard om gesteld te worden. De Opvoedingswinkel is alle dagen telefonisch
bereikbaar om samen met jou in gesprek te gaan over al die vragen en twijfels.
Regio’s die worden bediend Antwerpen;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 03/633 98 98 of 03/270 06 70
Maandag
9.00-12.00u
Dinsdag
9.00-12.00u
Woensdag
Donderdag 9.00-12.00u
Vrijdag
9.00-12.00u
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via beeldgesprek ?
Methode
Zoom
Maandag
9.00-12.00u
Dinsdag
9.00-12.00u
Woensdag 9.00-12.00u
Donderdag
Vrijdag
9.00-12.00u
Zaterdag
Zondag

Ja

Hulpaanbod via chat ? Neen
Welk kanaal kan worden gebruikt ?
Maandag
9.00-12.00u
Dinsdag
9.00-12.00u
Woensdag 9.00-12.00u
Donderdag
Vrijdag
9.00-12.00u
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via e-mail ?

Ja

Mailadres: opvoeding@zoersel.be , opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be of
info@opvoedingswinkelbrasschaat.be of een bericht via onze facebookpagina
(opvoedingswinkel Brasschaat-Hoogstraten-Zoersel),
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht: dagelijks
tijdens werkdagen
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen;
Website http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/
Website met specifieke info mbt Corona:

Naam: CKG Lentekind - mobiele werking Vlimmeren en Aiko
Sector: Opgroeien - Kind en Gezin;
Aard van het aanbod gericht op specifieke hulpvragen
Indien specifiek opvoedingsvragen;zwangerschap/tienermoeders;
Omschrijving aanbod: We bieden opvoedingsondersteuning aan via andere kanalen: telefonisch of
online. We doen dit creatief en afgestemd op de mogelijkheden/behoefte van de gezinnen. We
blijven alles aanbieden (aanmeldingen, intakes, begeleidingen, overleg) maar dit zonder face to face
contacten.
Regio’s die worden bediend Antwerpen;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer Ouders kunnen bellen naar het nummer 03/312 88 03 (Vlimmeren) of 014/32
04 24 (Aiko). Momenteel zijn we minder bereikbaar maar ouders kunnen een
boodschap achterlaten op ons antwoordapparaat, we bellen hen dan zo snel
mogelijk terug.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja
Methode
whereby
Maandag
beeldgesprekken kunnen nadat een afspraak werd gemaakt via mail of telefonisch
Dinsdag
beeldgesprekken kunnen nadat een afspraak werd gemaakt via mail of telefonisch
Woensdag beeldgesprekken kunnen nadat een afspraak werd gemaakt via mail of telefonisch
Donderdag beeldgesprekken kunnen nadat een afspraak werd gemaakt via mail of telefonisch
Vrijdag
beeldgesprekken kunnen nadat een afspraak werd gemaakt via mail of telefonisch
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via chat ? Neen
Welk kanaal kan worden gebruikt ?
Maandag
beeldgesprekken kunnen nadat een afspraak werd gemaakt via mail of telefonisch
Dinsdag
beeldgesprekken kunnen nadat een afspraak werd gemaakt via mail of telefonisch
Woensdag beeldgesprekken kunnen nadat een afspraak werd gemaakt via mail of telefonisch
Donderdag beeldgesprekken kunnen nadat een afspraak werd gemaakt via mail of telefonisch
Vrijdag
beeldgesprekken kunnen nadat een afspraak werd gemaakt via mail of telefonisch
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via e-mail ?
Ja
Mailadres: thuisbegeleiding@lentekind.be of aiko@lentekind.be
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht: 2

Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen;
Website www.lentekind.be
Website met specifieke info mbt Corona: nee

Naam: Huis der Gezinnen - inloopteam
Sector: Opgroeien - Kind en Gezin;
Aard van het aanbod gericht op specifieke hulpvragen
Indien specifiek gezinsondersteuning voor aanstaande en pas bevallen ouders en gezinnen met
kinderen tot 6 jaar;
Omschrijving aanbod: - zelf systematisch contacteren van de door ons gekende gezinnen via
WhatsApp - gezinnen kunnen ons ook bellen (wat ook gebeurd) - we posten dagelijks op onze FB pg
info en activiteiten - de meest precaire gezinnen brengen we in contact met andere organisaties
(voedselbedeling, psychologische ondersteuning, enz)
Regio’s die worden bediend Brussel;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 0473 83 16 67
Maandag
van 10u - 12u
Dinsdag
10u -12u
Woensdag 10u - 12u
Donderdag 10u - 12u
Vrijdag
10u - 12u
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via beeldgesprek ?
Methode
Maandag
10u - 12u
Dinsdag
10u - 12u
Woensdag 10u - 12u
Donderdag 10u - 12u
Vrijdag
10u - 12u
Zaterdag
Zondag

Ja

Hulpaanbod via chat ? Neen
Welk kanaal kan worden gebruikt ?
Maandag
10u - 12u
Dinsdag
10u - 12u
Woensdag 10u - 12u
Donderdag 10u - 12u
Vrijdag
10u - 12u
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via e-mail ?
Ja
Mailadres: info@huisdergezinnen.be
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht: 2
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen;

Website www.huisdergezinnen.be
Website met specifieke info mbt Corona: Ouders zijn geïnformeerd via WhatsApp en via onze FB pg

Naam: Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje - Buddy bij de Wieg
Sector: Opgroeien - Kind en Gezin;
Aard van het aanbod gericht op specifieke hulpvragen
Indien specifiek zwangerschap/tienermoeders;
Omschrijving aanbod: In ’Een buddy bij de wieg’ begeleiden studenten bachelor in de Vroedkunde
(PXL) gezinnen in een kwetsbare situatie gedurende de periode van zwangerschap en jong
ouderschap. In een één-op-één traject neemt de student de rol op van coach/buddy van het gezin.
Haar taak bestaat uit het geven van emotionele ondersteuning, gezondheidsvoorlichting en
informatieve ondersteuning, doorverwijzing naar de medische en sociale zorg, concrete hulp bij
praktische taken, het gezin ondersteunen in administratieve procedures.
Regio’s die worden bediend Limburg;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 011 29 10 40
Maandag
iedere werkdag van 9u-17u
Dinsdag
iedere werkdag van 9u-17u
Woensdag iedere werkdag van 9u-17u
Donderdag iedere werkdag van 9u-17u
Vrijdag
iedere werkdag van 9u-17u
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja
Methode
Skype
Maandag
iedere werkdag van 9u-17u
Dinsdag
iedere werkdag van 9u-17u
Woensdag iedere werkdag van 9u-17u
Donderdag
Vrijdag
iedere werkdag van 9u-17u
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via chat ? Ja
Welk kanaal kan worden gebruikt ? Afhankeljk van de buddy
Maandag
iedere werkdag van 9u-17u
Dinsdag
iedere werkdag van 9u-17u
Woensdag iedere werkdag van 9u-17u
Donderdag
Vrijdag
iedere werkdag van 9u-17u
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via e-mail ?
Ja
Mailadres: info@zwangerenbevallen.be
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht: 2 dagen
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen;

Website
Website met specifieke info mbt Corona:

Naam: CKG de Hummeltjes - Afdeling Hasselt (verschillende modules
binnen mobiel, ambulant en residentieel aanbod)
Sector: Opgroeien - Kind en Gezin;
Aard van het aanbod gericht op specifieke hulpvragen
Indien specifiek opvoedingsondersteuning;zwangerschap/tienermoeders;
Omschrijving aanbod: - Individuele pedagogische gezinsbegeleidingen via videocall, chat of telefoon;
op maat van het gezin -Op regelmatige basis mail versturen met pedagogische informatie naar
gezinnen -Online een pakket verstuurd naar de gezinnen met info rond Corona, tips en adviezen en
knutselopdrachten -Ambergezinnen kregen een pakket met tips om de kraamtijd door te komen en
belangrijke telefoonnummers van hulpverleners die nog aan huis komen alsook
stimulatieoefeningen op maat van het gezin -Via whatsapp en facebook versturen van verhaaltjes
en liedjes zodat ouders kunnen afwisselen in hun aanbod -Virtuele MDO’s met betrokken
hulpverleners en ouders om af te stemmen -Online aanbod naar leerkrachten die momenteel op
school instaan voor de opvang van de kinderen met moeilijk gedrag; via videocall, telefoon of chat;
op maat van de school Wekelijkse STOP4-7 nieuwsbrief voor kinderen en ouders (speelse
oefeningen rond een STOP4-7 thema) -Op regelmatige basis mail versturen met pedagogische
informatie naar gezinnen (tips om deze moeilijke periode door te komen) -In de leefgroepwerking
zijn er regelmatige online contacten tussen de kinderen en de ouders via videocall of telefoon; op
maat van het gezin en kind (adhv een planning) -Ouders mogen steeds bellen naar de
leefgroepbegeleiding voor emotionele ondersteuning, vragen over het Coronavirus of de bezoeken;
kwetsbare ouders worden regelmatig tussentijds gecontacteerd
Regio’s die worden bediend Limburg;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 011/27 94 00 en via de rechtstreekse (werk)gsm-nummers van de
gezinsbegeleiders
Maandag
Permanentie van 9u tot 17u, 24u/24u in crisissituaties
Dinsdag
Permanentie van 9u tot 17u, 24u/24u in crisissituaties
Woensdag Permanentie van 9u tot 17u, 24u/24u in crisissituaties
Donderdag Permanentie van 9u tot 17u, 24u/24u in crisissituaties
Vrijdag
Permanentie van 9u tot 17u, 24u/24u in crisissituaties
Zaterdag
24u/24u in crisissituaties
Zondag
24u/24u in crisissituaties
Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja
Methode
Alle bovenstaande + whatsapp
Maandag
9u-17u of in overleg met het gezin buiten deze uren - rechtstreeks via de betrokken
gezinsbegeleiders
Dinsdag
9u-17u of in overleg met het gezin buiten deze uren - rechtstreeks via de betrokken
gezinsbegeleiders
Woensdag 9u-17u of in overleg met het gezin buiten deze uren - rechtstreeks via de betrokken
gezinsbegeleiders
Donderdag 9u-17u of in overleg met het gezin buiten deze uren - rechtstreeks via de betrokken
gezinsbegeleiders
Vrijdag
9u-17u of in overleg met het gezin buiten deze uren - rechtstreeks via de betrokken
gezinsbegeleiders

Zaterdag
Zondag

Leefgroepwerking: 9u-17u of in overleg met het gezin buiten de uren; mobiel en
ambulant enkel in crisissituaties
Leefgroepwerking: 9u-17u of in overleg met het gezin buiten de uren; mobiel en
ambulant enkel in crisissituaties

Hulpaanbod via chat ? Ja
Welk kanaal kan worden gebruikt ?
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

rechtstreeks via de betrokken gezinsbegeleiders dmv zelfde
kanalen als videogesprekken (hierboven beschreven)
9u-17u of in overleg met het gezin buiten deze uren - rechtstreeks via de betrokken
gezinsbegeleiders
9u-17u of in overleg met het gezin buiten deze uren - rechtstreeks via de betrokken
gezinsbegeleiders
9u-17u of in overleg met het gezin buiten deze uren - rechtstreeks via de betrokken
gezinsbegeleiders
9u-17u of in overleg met het gezin buiten deze uren - rechtstreeks via de betrokken
gezinsbegeleiders
9u-17u of in overleg met het gezin buiten deze uren - rechtstreeks via de betrokken
gezinsbegeleiders
Leefgroepwerking: 9u-17u of in overleg met het gezin buiten de uren; mobiel en
ambulant enkel in crisissituaties
Leefgroepwerking: 9u-17u of in overleg met het gezin buiten de uren; mobiel en
ambulant enkel in crisissituaties

Hulpaanbod via e-mail ?
Ja
Mailadres: algemene vragen: ckg@hummeltjes.be; via de rechtstreekse mailadressen van de
betrokken gezinsbegeleiders
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht: Zo snel
mogelijk
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: het mobiel en ambulant hulpaanbod verloopt
momenteel online, enkel in crisissituaties en mits strikte voorwaarden kan er een mobiel of
ambulant aanbod zijn ;
Website https://www.hummeltjes.be/#opvoedingshulp
Website met specifieke info mbt Corona: Facebookpagina "CKG de Hummeltjes"

Naam: Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje - Expertisecentrum
Kraamzorg Amerijtje
Sector: Opgroeien - Kind en Gezin;
Aard van het aanbod jonge kinderen en tienerzwangerschappen
Indien specifiek
Omschrijving aanbod: Via onze nieuwsbrief informeren we professionals omtrent zwanger in tijden
van Corona. Dat gaat onder andere over de verschillende en aangepaste werkingen van diverse
organisaties (vroedvrouwen, K&G, ziekenhuizen, GGZ, …). We polsen naar behoeftes die er zijn in
“het veld” en proberen hiermee aan de slag te gaan Op die manier proberen we er onrechtstreeks
voor te zorgen dat alle zwangeren nog steeds zorg op maat kunnen krijgen.
Regio’s die worden bediend Limburg;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 0491 35 25 58 of 0497 71 66 69
Maandag
9-12u en van 13-16u
Dinsdag
9-12u en van 13-16u
Woensdag 9-12u en van 13-16u
Donderdag 9-12u en van 13-16u
Vrijdag
9-12u en van 13-16u
Zaterdag
geen permanentie
Zondag
geen permanentie
Hulpaanbod via beeldgesprek ?
Methode
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Neen

Hulpaanbod via chat ? Neen
Welk kanaal kan worden gebruikt ?
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via e-mail ?
Ja
Mailadres: info@zwangerenbevallen.be
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht: 1à2

Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen;
Website Voorlopig niet ter beschikking wegens transitie organisatie
Website met specifieke info mbt Corona: https://www.facebook.com/amerijtje/

Naam: Interstedelijk CLB Gent - Interstedelijk CLB Gent - afdeling Gent
Sector: CLB;
Aard van het aanbod gericht op specifieke hulpvragen
Indien specifiek Leren en studeren - Welbevinden - onderwijsloopbaanbegeleiding - preventieve
gezondheidszorg;psychische en psychiatrische problematieken;middelenmisbruik (alcohol,
drugs);(vermoeden van) handicap;zwangerschap/tienermoeders;
Omschrijving aanbod: Wij proberen onze reguliere werking zo goed mogelijk te continueren. Alle
activiteiten waarbij fysieke aanwezigheid nodig is worden op dit moment vermeden. We zetten
maximaal in op telefonische en online dienstverlening.
Regio’s die worden bediend Oost-Vlaanderen;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 09 323 53 00
Maandag
8.30 - 12u 13-13.30u
Dinsdag
8.30 - 12u 13-13.30u
Woensdag 8.30 - 12u 13-13.30u
Donderdag 8.30 - 12u 13-13.30u
Vrijdag
8.30 - 12u 13-13.30u
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via beeldgesprek ? Ja
Methode
Zoom
Maandag
8.30 - 12u 13-13.30u
Dinsdag
8.30 - 12u 13-13.30u
Woensdag 8.30 - 12u 13-13.30u
Donderdag 8.30 - 12u 13-13.30u
Vrijdag
8.30 - 12u 13-13.30u
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via chat ? Ja
Welk kanaal kan worden gebruikt ?
Maandag
8.30 - 12u 13-13.30u
Dinsdag
8.30 - 12u 13-13.30u
Woensdag 8.30 - 12u 13-13.30u
Donderdag 8.30 - 12u 13-13.30u
Vrijdag
8.30 - 12u 13-13.30u
Zaterdag
Zondag

clbchat.be

Hulpaanbod via e-mail ?
Ja
Mailadres: clb@stad.gent
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht: 1
Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Neen;

Website www.iclb.be
Website met specifieke info mbt Corona: www.iclb.be

Naam: CGG De Drie Stromen - Infantwerking
Sector: GGZ;
Aard van het aanbod gericht op specifieke hulpvragen
Indien specifiek Relationele problemen ouder-kind;psychische en psychiatrische
problematieken;zwangerschap/tienermoeders;
Omschrijving aanbod: De dienstverlening van CGG De Drie Stromen blijft lopen. Wij blijven
eveneens beschikbaar voor nieuwe hulpvragen en voor dringende hulpvragen. U kan ons bereiken
tijdens de kantooruren maar vragen u met aandrang om niet naar het CGG te komen maar ons
telefonisch te contacteren. Hulpverlening wordt telefonisch of online (beeldbellen) aangeboden.
Diagnostiek of uitgebreide indicatiestelling is op dit moment niet mogelijk.
Regio’s die worden bediend Oost-Vlaanderen;
Telefonisch hulpaanbod ?
Ja
Telefoonnummer 052/21 36 95
Maandag
van 9u-12u30 tot 13u00-17u00
Dinsdag
van 9u-12u30 tot 13u00-17u00
Woensdag van 9u-12u30 tot 13u00-17u00
Donderdag van 9u-12u30 tot 13u00-17u00
Vrijdag
van 9u-12u30 tot 13u00-17u00
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via beeldgesprek ?
Methode
Google Meet
Maandag
Na afspraak
Dinsdag
Na afspraak
Woensdag Na afspraak
Donderdag Na afspraak
Vrijdag
Na afspraak
Zaterdag
Zondag

Ja

Hulpaanbod via chat ? Neen
Welk kanaal kan worden gebruikt ?
Maandag
Na afspraak
Dinsdag
Na afspraak
Woensdag Na afspraak
Donderdag Na afspraak
Vrijdag
Na afspraak
Zaterdag
Zondag
Hulpaanbod via e-mail ?
Neen
Mailadres:
Binnen de hoeveel dagen mag een antwoord worden verwacht op het e-mailbericht:

Is er momenteel een ambulant of mobiel aanbod: Uitsluitend op indicatie door CGG De Drie
Stromen en onderhevig aan zeer strenge voorwaarden;
Website http://www.dedriestromen.be/
Website met specifieke info mbt Corona:

