
Lotgenotencontact in tijden van corona   

 

Abortus 

FARA 
Fara biedt online lotgenotencontact voor mensen met een abortuservaring via een geheime 

Facebookgroep Bondgenoten en subgroep ‘zwanger/ouder na abortus’: 

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/abortusverwerking/zelfhulp-geheime-facebookgroep   

Fara heeft momenteel een extra aanbod met thematische groepschats, videoparty en een online 

ritueel. 

Fara blijft bereikbaar via telefoon, mail of chat. Nu face-to-face gesprekken tijdelijk opgeschort zijn, 

zetten de medewerkers extra in op virtuele gesprekken, zoals thematische groepschats. 

https://www.facebook.com/faravzw/ 

https://www.fara.be/ 

 

Alcoholisme 

AA - Anonieme Alcoholisten 
De werking van AA wordt omgevormd zodat groepsbijeenkomsten kunnen plaatshebben zonder 
fysieke samenscholing. Er wordt omgeschakeld naar teleconferenties en videochats, maar ook 
WhatsApp-, sms- en email-groepen worden ingezet.  
 
AA schakelt ongeveer 400 extra vrijwilligers in: de meeste AA-groepen vangen nu op een individuele 
manier de mensen op die hulp zoeken. Wie hulp zoekt wordt in contact gebracht met een ‘buddy’, 
een AA-vrijwilliger die tot meerdere keren per dag telefonisch beschikbaar is. 
 
Telefoon- en e-mailpermanentie blijven gegarandeerd. 

 Algemeen nummer: 03 239 14 15 (24u op 24u) 

 Algemeen e-mailadres: info@aavlaanderen.org 

 Het kantoor is open van maandag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 12u30 tot 15u30. 

Raadpleeg https://www.aavlaanderen.org/site/contact.php 

 Chatten kan via https://www.aavlaanderen.org/site/chat.php  

 

Al-Anonvlaanderen 
Al-Anon familiegroepen richten zich naar familie en vrienden van alcoholisten. 

1. Iedereen kan terecht op de website van Al-Anon voor informatie : www.al-anonvl.be  

2. Een virtuele vergadering in coronatijd en gebeurt lokaal. 

3. Er is  telefoonpermanentie voor een luisterend oor via 03 218 50 56 en via  

info@al-anonvl.be worden mensen naar groepen doorverwezen.   

4. Wegens het coronagevaar zijn er momenteel weinig/geen vergaderingen. Hulpvragers 

krijgen wel het telefoonnummer van de verantwoordelijke van een nabijgelegen groep . 

5. Om de anonimiteit te waarborgen worden geen familienamen doorgegeven. 

https://www.fara.be/zwangerschapsverlies/abortusverwerking/zelfhulp-geheime-facebookgroep
https://www.facebook.com/faravzw/
https://www.fara.be/
mailto:info@aavlaanderen.org
https://www.aavlaanderen.org/site/contact.php
https://www.aavlaanderen.org/site/chat.php
http://www.al-anonvl.be/
mailto:info@al-anonvl.be
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6. Via de Facebookpagina kan je ook bij Al-Anon terecht:  

https://www.facebook.com/Al-AnonAlateen-Vlaanderen-215736901807621/ 

7. Op de website van Al-Anon staat er wel een radiospotje (mp3) dat je kan beluisteren. 

8. Jongeren waarvan een gezinslid kampt met een alcoholprobleem kunnen terecht op het 

mailadres : alateen.antwerpen@gmail.com  

 

Alzheimer 

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw                                     
Aangezien de familiegroepen dementie en jongdementie niet langer kunnen doorgaan, doet de Liga 

de volgende oproep: 

“Onze bewegingsvrijheid is beperkt en voor personen met dementie en hun naasten is dit een grote 

uitdaging. Wij willen iedereen een warm hart toedragen. Wil jij samen met ons anderen inspireren 

om positief te blijven en door te gaan? Deel dan jouw verhaal. Jullie kracht is onze motor! Laat je 

inspireren en lees de verhalen.” 

De Liga blijft beschikbaar via: 

 de gratis luister- & infolijn, alle dagen, ook in het weekend van 9u tot 21u: 0800 15 225  

 e-mail: hulpvragen@alzheimerliga.be  

www.alzheimerliga.be 

 

Anorexia nervosa 

AN-BN vzw  
In deze tijden van coronacrisis nemen de ervaringsdeskundige vrijwilligers van ANBN extra actie om 

personen met een eetstoornis en hun naasten te ondersteunen. Voor heel wat mensen is het een 

stressvolle periode, o.a. omdat hulpverleners plots minder bereikbaar zijn of opnames in het 

gedrang kunnen komen. 

Een overzicht van de dienstverlening: 

• online chat-, telefoon-, of videogesprekken met vrijwilliger. Plan een afspraak in via de 

online kalender: https://calendly.com/anbn/individueel-online-gesprek  

• een geheime Facebookgroep (24/7): 'Samen herstellen van een eetstoornis', met 

regelmatige chatmomenten 

• een Facebookpagina met dagelijks nieuws en weetjes 

• de website: www.anbn.be  

• e-mail: info@anbn.be  

• op woensdag- en zaterdagnamiddagen tussen 14u en 18u: 016 89 89 89 

 

Autisme 

Liga Autisme Vlaanderen 
Heb je vragen over hoe je je kind met autisme best kan ondersteunen? Heb je zelf autisme en zit je 

met vragen? Wil je graag je verhaal of zorgen kwijt? Heb je als broer of zus nood aan een luisterend 

https://www.facebook.com/Al-AnonAlateen-Vlaanderen-215736901807621/
http://www.al-anonvl.be/images/audio/_AL_ANON_Gezinsproblemen_RAD_NL30.mp3
mailto:alateen.antwerpen@gmail.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Bl-4i30Yy0K0njb42OZ8Ct-7Tfw1RC1EgT5-7OdTXoBUME1RMEtFVjdaWUc0WkxCWU4wVVVENzQ4Ri4u
https://www.alzheimerliga.be/nl/nieuws/laat-je-inspireren-en-bekijk-hier-de-mooie-verhalen
mailto:hulpvragen@alzheimerliga.be
http://www.alzheimerliga.be/
https://calendly.com/anbn/individueel-online-gesprek
http://www.anbn.be/
mailto:info@anbn.be
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oor? Via chat wil Liga Autisme Vlaanderen op een veilige manier kinderen, jongeren en volwassenen 

met autisme én hun directe netwerk ondersteunen. De thuisbegeleiders die de chat bemannen zijn 

elke werkdag beschikbaar van 10u tot 22u. 

https://www.facebook.com/ligaautismevlaanderen  

https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/  

 

Vlaamse Vereniging Autisme 
Ben je ouder, familielid van of persoon met autisme? Iedereen mag bellen naar de Autismetelefoon: 

078 152 252. De lijn wordt bemand door persoonlijk betrokkenen, zoals ouders, partners... en 

personen met autisme. Echte ervaringsdeskundigen die jouw verhaal vaak herkennen en met eigen 

ervaringen verder op weg kunnen helpen. 

De Autismetelefoon is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 12u30 en tussen 

13u30 en 15u30 (op woensdagnamiddag gesloten). 

Ook de thuisbegeleiders van de Liga Autisme Vlaanderen zitten klaar aan de Autismechat. Ze zijn in 

deze periode elke werkdag open van 10u tot 22u. De link naar de chatbox: 

https://autismechat.sittool.net/chat  

Op https://www.facebook.com/VlaamseVerenigingAutisme/ vind je talloze ideeën en ervaringen van 

lotgenoten om de coronacrisis door te komen. Heb jij ook een blog, tips, ervaringen die je (anoniem 

of niet) wil delen? Mail naar sofie@autismevlaanderen.be  

https://autismevlaanderen.be/ 

 

Borstkanker 

KanActiefplus 
KanActiefplus vzw is Leuvense sportvereniging voor vrouwen met een borstkankerverleden. 

 Bewegen in je kot met via filmpjes op https://www.facebook.com/kanactiefplus/ 

 Chatfunctie op de website: http://www.kanactiefplus.be/home 

 

Samen na borstoperatie Regio Roeselare  
De vereniging zet een telefonische actie op: ze proberen elke dag eenzame leden en leden in herval 

op  te bellen. 

 E-mail: samen.na.borstoperatie@gmail.com  

 Website: http://www.samennaborstoperatie.com/  

 

Chronische pijn 

de Maretak vzw  
Als vereniging voor mensen met chronische pijn wil de Maretak lotgenoten graag dichter bij elkaar 

brengen via hun besloten Facebook-groep. Je kan er berichten posten of deelnemen aan 

https://www.facebook.com/ligaautismevlaanderen
https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/
https://autismechat.sittool.net/chat
https://www.facebook.com/VlaamseVerenigingAutisme/
mailto:sofie@autismevlaanderen.be
https://autismevlaanderen.be/
https://www.facebook.com/kanactiefplus/
http://www.kanactiefplus.be/home
mailto:samen.na.borstoperatie@gmail.com
http://www.samennaborstoperatie.com/
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gesprekken: http://www.facebook.com/groups/demaretak 

www.demaretak.org  

 

Crohn en colitis ulcerosa 

Crohn- en Colitis Ulcerosa Vereniging vzw 
CCV-vzw organiseert online praatcafés. Heb jij nood aan een babbel met een lotgenoot? Zit jij met 

vragen? Aarzel dan niet om online deel te nemen of in te bellen met je mobiele telefoon. Meerdere 

bestuursleden van CCV-vzw maken zich vrij om deel te nemen aan dit gloednieuwe event. 

Deelnemen kan door je gratis in te schrijven via ccv.vzw.antwerpen@gmail.com De geplande data 

zijn elke donderdag (voorlopig van april) om 19:30uur.  

https://www.facebook.com/ccv.vzw/ 

 

Dementie 

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 
Via http://dementie.be/coronavirus krijg je advies, persoonlijke verhalen en actuele info over de 

omgang met mensen met dementie, zowel thuis als in woonzorgcentra. 

 

Diabetes 

Diabetes Liga 
Als organisatie die instaat voor de belangen van mensen met diabetes, verspreidt de Diabetes Liga 

actuele en correcte informatie over het coronavirus. Je kan de Liga steeds bereiken via de Infolijn op 

0800 96 333 of infolijn@diabetes.be 

https://www.diabetes.be/coronavirus 

https://www.facebook.com/diabetesligavzw/ 

 

Doof/slechthorend 

AHOSA vzw  
De organisatie is uitzonderlijk enkel via mail te bereiken op ahosa@sintlievenspoort.be  

Op https://www.facebook.com/ahosa.vzw vinden doven en slechthorenden praktische tips voor 

tijdens de coronapandemie. 

https://ahosa.be/ 

Anna Timmerman vzw 

 Heb je een tolk nodig om te communiceren met andere mensen? CAB heeft de werking van 

de afstandstolkendienst tijdens de coronacrisis uitgebreid. Meer info bij het CAB. 

 Vind je het moeilijk dat je niet meer kan afspreken met vrienden? Of wil je tips uitwisselen 

met andere doofblinden? Meld je aan bij de Google groep Vlaamse Doofblinden (VDB). Lukt 

het aanmelden niet via de link? Je kan jezelf ook aanmelden bij Bert Van De Sompele. 

http://www.facebook.com/groups/demaretak
http://www.demaretak.org/
https://ccv-vzw.be/
file:///D:/2020%20Communicatie%20in%20tijden%20van%20corona/ccv.vzw.antwerpen@gmail.com
https://www.facebook.com/ccv.vzw/
http://dementie.be/coronavirus
mailto:infolijn@diabetes.be
https://www.diabetes.be/coronavirus
https://www.facebook.com/diabetesligavzw/
mailto:ahosa@sintlievenspoort.be
https://www.facebook.com/ahosa.vzw
https://ahosa.be/
http://www.cabvlaanderen.be/f_nieuws.aspx?pag=nieuws
https://groups.google.com/forum/?utm_medium=email&utm_source=footer#!forum/vlaamsedoofblinden
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=vandesompelebert@gmail.com
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 Heb je nood aan een goed gesprek of wil je eens gezellig kletsen via de telefoon? Zicht op 

Cultuur brengt mensen bij elkaar via een telefoontje: dagelijks krijgen blinden en 

slechtzienden die aan huis zijn gekluisterd een telefoontje van een vrijwilliger.  Schrijf je in 

als blinde/slechtziende persoon of als vrijwilliger via dit aanmeldformulier. 

 Facebook: https://www.facebook.com/annatimmermanvzw 

 Website: http://www.annatimmerman.be/ 

Cochleair Implantaat 
Facebook-groep voor CI-gebruikers, slechthorenden, doven met informatie, advies, 

lotgenotencontact voor mensen met een gehoorprobleem: 

https://www.facebook.com/groups/134423484225 

Forum waar je alle vragen over cochleair implantaat kan stellen: 

https://www.facebook.com/groups/159914947412237 

Doof Vlaanderen 

 Alle activiteiten van Doof Vlaanderen en aangesloten dovenclubs, alle vergaderingen en 

overlegmoment worden uitgesteld. 

 Alle medewerkers werken thuis. Hun interne overlegmomenten worden vervangen door 

videoconferenties. Iedereen blijft steeds bereikbaar via e-mail, behalve degenen die met 

verlof zijn. 

https://www.doof.vlaanderen/ 

https://www.facebook.com/pg/doofvlaanderen/ 

Doven en Slechthorenden [NL/BE] 
Facebook-groep voor doven en slechthorenden, CI-gebruikers, doofblinden, tolk-gebruikers …: 

https://www.facebook.com/groups/dovenensh 

Slechthorenden BE/NL 
Facebook-groep voor Vlaamse en Nederlandse mensen die niet volledig doof en niet volledig horend 

zijn of ‘nieuwkomers’ zijn en een plek zoeken om ervaring te delen en elkaar te steunen ongeacht 

taal, achtergrond ...: https://www.facebook.com/groups/1953909147998644  

 

Gender en seksuele voorkeur 

Lumi 
Lumi is een opvang- en infolijn voor al je vragen over gender, seksuele voorkeur en LGBT+ 

onderwerpen. Je kan er informatie vragen of je verhaal doen.  

Lumi staat klaar voor wie nood heeft aan een gesprek. Isolatie kan leiden tot eenzaamheid. Extra 

stress kan negatieve gedachten versterken. Daarom is de chat-capaciteit verdubbeld. Chatters staan 

voor je klaar op maandag, woensdag en donderdag van 18u30 tot 21u30. Op maandag en woensdag 

is Lumi ook telefonisch bereikbaar op 0800 99 533. Mailen kan altijd naar vragen@lumi.be  

https://lumi.be/word-geholpen 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHiDpkZzUgjsxGafxMR97emcWyowFjzX_oMaJ-IruhWl4daQ/viewform
https://www.facebook.com/annatimmermanvzw
http://www.annatimmerman.be/
https://www.facebook.com/groups/134423484225
https://www.facebook.com/groups/159914947412237
https://www.doof.vlaanderen/
https://www.facebook.com/pg/doofvlaanderen/
https://www.facebook.com/groups/dovenensh
https://www.facebook.com/groups/1953909147998644
mailto:vragen@lumi.be
https://lumi.be/word-geholpen
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Gokverslaving 

Zelfhulpgroep Gokken Vlaams-Brabant 
Online bijeenkomsten op woensdag 

E-mail: vlaamsbrabant@zelfhulpgokken.be  

 

Handicap  

Vzw De Ouders 
Deze vereniging brengt ouders van kinderen met een beperking bij elkaar. Momenteel vind je in 

deze community advies over o.m. de zorg voor je kind en de rechten van ouders van wie de kinderen 

in een voorziening verblijven. Je vindt er ook nuttige tips voor ontspannende activiteiten samen. 

https://www.facebook.com/groups/DeOuders/ 

https://www.deouders.be/ 

Gezin en Handicap 
De medewerkers van Gezin en Handicap blijven beschikbaar voor vragen en ondersteuning. Ze zijn 

tijdens de werkuren telefonisch bereikbaar via 03 216 29 90 en per mail via 

http://www.gezinenhandicap.be/contact/  

 

Hiv 

Sensoa 
Mensen met hiv kunnen beroep doen op telefonische ondersteuning of via mail: 

 telefonisch: 078 151 100, op maandag van 13 tot 16 uur en op donderdag van 18 tot 21 uur 

 via mail: positief@sensoa.be  

 

Kanker  

Vzw Rozerood 

Deze Limburgse lotgenotenvereniging van/voor mensen met kanker en hun naasten organiseerde 

regelmatig crea- en babbelcafés onder de noemer ‘Van Lotje Ge(s)tikt’. Met de coronacrisis 

engageren de creatalenten zich om mondmaskers te naaien voor thuisverplegers, huishoudhulpen,  

lotgenoten… 

https://www.facebook.com/vzwrozerood/ 

https://www.facebook.com/groups/216737289567518/ 

 

MS 

MS Liga Jongerenwerking 
Op de Facebook-pagina https://www.facebook.com/MSLigaVlaanderenJongerenwerking/ vind je 

filmpjes om te blijven bewegen met kine-oefeningen of om mindful te blijven. 

mailto:vlaamsbrabant@zelfhulpgokken.be
https://www.facebook.com/groups/DeOuders/
https://www.deouders.be/
http://www.gezinenhandicap.be/contact/
mailto:positief@sensoa.be
https://www.facebook.com/vzwrozerood/
https://www.facebook.com/groups/216737289567518/
https://www.facebook.com/MSLigaVlaanderenJongerenwerking/


Lotgenotencontact in tijden van corona   

 

8 april 2020                                                                                                                                                        7 
 

 

Narcisme 
Voor wie samenleeft met een narcistische partner, kan het isolement in coronatijden een 

beproeving zijn. Via npvlaanderen@gmail.com kun je je aanmelden voor een geheime Facebook-

groep van lotgenoten. Een individuele uitwisseling met een lotgenote is mogelijk per e-mail via  

narcismevraag@hotmail.com of martina.branger@outlook.com  

http://www.zelfhulp.be/zoek-een-zelfhulpgroep/narcisme  

 

Parkinson 

Vlaamse Parkinsonliga vzw 
Bewegen in je kot: filmpjes via https://www.facebook.com/groups/VlaamseParkinsonLiga/ 

Op zaterdag 11 april kan de je VPL Parkinson Werelddag virtueel bijwonen, vanuit uw kot. Het 

programma, alle info en reservaties, vind je op https://www.medinet.tv/vplwerelddag  

 

Psychische of mentale kwetsbaarheid 

Samen sterk op weg naar herstel 
In deze Facebook-groep delen lotgenoten en ervaringswerkers herstelgerichte tips, ook in tijden van 

corona-isolement: https://www.facebook.com/groups/1467089970122019/  

 

Similes 
Heb je als familielid of naaste van een psychisch kwetsbaar persoon nood aan een luisterend oor? 

Heb je vragen over 

 een behandeling 

 wonen, werk en relaties 

 twijfels en onzekerheden 

De luistervrijwilligers van Similes zijn elke werkdag van 10u00 tot 12u00 bereikbaar via het nummer 

016 244 200 (niet op feestdagen en tijdens schoolvakanties). Je kan je vraag ook mailen naar 

luistervrijwilligers@hotmail.com 

Uilenspiegel 
Behoefte aan een luisterend oor? De luistergenoten van Uilenspiegel staan voor je klaar. Je kan met 

hen bellen, chatten, een videogesprek voeren of mailen. 

Als je belkosten wil vermijden, kunnen (sommige) luistergenoten je ook terugbellen. 

https://www.uilenspiegel.net/wat/luistergenoten  

 

mailto:npvlaanderen@gmail.com
mailto:narcismevraag@hotmail.com
mailto:martina.branger@outlook.com
http://www.zelfhulp.be/zoek-een-zelfhulpgroep/narcisme
https://www.facebook.com/groups/VlaamseParkinsonLiga/
https://www.medinet.tv/vplwerelddag
https://www.facebook.com/groups/1467089970122019/
mailto:luistervrijwilligers@hotmail.com
https://www.uilenspiegel.net/wat/luistergenoten


Lotgenotencontact in tijden van corona   

 

8 april 2020                                                                                                                                                        8 
 

Pulmonale hypertensie 

Pulmonale Hypertensie vzw 
Je kan de vereniging bereiken  

 per e-mail via info@ph-vzw.be of via de emailadressen op de contactpagina van de 

medewerkers (https://test.ph-vzw.be/nl_NL/de-patientenvereniging/medewerkers/)  

 via de chat van https://www.facebook.com/PHBelgium/, 

https://www.instagram.com/phbelgium/, https://twitter.com/PHBelgium 

 telefonisch via 0472 794 994, elke dag van 8u tot 22u (ook zaterdag en zondag!) 

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

IMLandelijk 
Ter vervanging van de praatgroepen heeft de vereniging Whatsapp-praatgroepjes ingevoerd. Op een 

afgesproken moment kun je met 4 een gesprek voeren. Wie geïnteresseerd is, kan dit doorgeven 

aan imlandelijk@gmail.com Bij het gesprek is steeds een ervaringsdeskundige aanwezig. 

Voor de doe-groepen zijn er taichi-oefeningen die als video verspreid worden onder de bestaande 

deelnemers. Ondersteuning per telefoon of chat is ook mogelijk op aanvraag via mail. 

https://imlandelijk.weebly.com/ 

Werkgroep mensenrechten in de kerk 
Juridisch advies en doorverwijzing kunnen nog steeds via telefoon of mail. 

E-mail: mensenrechtenindekerk@gmail.com  

http://www.mensenrechtenindekerk.be/ 

Slaapapneu 
ApneuVereniging Vlaanderen vzw houdt een videopraatcafé op donderdag 26 maart om 14u voor 

slaapapneu-patiënten. Stuur een e-mail naar info@ApneuVereniging.be en vraag de link voor het 

videopraatcafé. Bel naar 03 494 27 39 als je videobellen nog nooit gedaan hebt en wat hulp nodig 

hebt. 

https://www.facebook.com/ApneuVereniging-Vlaanderen-1149598528509352/ 

https://www.apneuvereniging.be/ 

 

Transgender 

Transgender Infopunt 
Transgender Infopunt biedt een luisterend oor aan:  

- telefonisch van dinsdag-vrijdag tussen 9u-16u op het gratis nummer 0800 96 316  

- via e-mail op contact@transgenderinfo.be  

Een overzicht van alle Facebookgroepen specifiek voor transpersonen of de omgeving vind je op 

http://transgenderinfo.be/transgender-in-tijden-van-corona/ 

 

mailto:info@ph-vzw.be
https://test.ph-vzw.be/nl_NL/de-patientenvereniging/medewerkers/
https://www.facebook.com/PHBelgium/
https://www.instagram.com/phbelgium/
https://twitter.com/PHBelgium
mailto:imlandelijk@gmail.com
https://imlandelijk.weebly.com/
mailto:mensenrechtenindekerk@gmail.com
http://www.mensenrechtenindekerk.be/
mailto:info@ApneuVereniging.be
https://www.facebook.com/ApneuVereniging-Vlaanderen-1149598528509352/
https://www.apneuvereniging.be/
mailto:contact@transgenderinfo.be
http://transgenderinfo.be/transgender-in-tijden-van-corona/
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Transplantatie 

Halo vzw 
HALO vzw is een patiëntenvereniging longtransplantatie UZ Leuven. Vanuit het UZ Leuven worden 

corona-richtlijnen verspreid voor patiënten die wachten op een longtransplantatie en die reeds een 

longtransplantatie ondergaan hebben. Deze info wordt gebundeld op http://www.halovzw.info/ 

Volg HALO vzw: https://www.facebook.com/groups/632923283514499 

 

Verlegenheid 

VVM - Vereniging voor Verlegen Mensen VZW 
De vereniging houdt praatcafés via Skype en organiseert zelfs online Netflix-feestjes om samen te 

kijken. Om nieuwe leden te bereiken, zal VVM ook gesprekken via chat voeren. 

https://www.facebook.com/verlegenmensen/ 

 

Verkeersongeval (veroorzakers van) 
 

Even Zeer vzw 
Even Zeer vzw is een lotgenotenvereniging voor veroorzakers van een verkeersongeval. De 

vereniging zal tijdelijk geen face-to-face gesprekken meer organiseren. Via de volgende kanalen kan 

je nog steeds terecht voor ondersteuning: 

- E-mail: evenzeer@gmail.com  

- Gsm: 0485 36 86 28 

- Facebook Messenger via https://www.facebook.com/pg/Even-Zeer-vzw-318953688195479/ 

- https://www.evenzeer.be/ 

 

Verslaving (drugs, alcohol, pillen…) 

SOS Nuchterheid  
Gespreksavonden met lotgenoten zijn tot en met 19 april opgeschort. 

De vereniging is nog steeds te bereiken via: 

- het centrale nummer 09 330 35 25 (24/7) 

- eventueel het contactnummer van de verantwoordelijke van jouw bijeenkomst 

- e-mail: info@sosnuchterheid.org  

- het webforum op www.sosnuchterheid.org  

 

Zelfdoding 

Werkgroep Verder Na Zelfdoding 

De praatgroepen kunnen helaas niet doorgaan, maar nabestaanden na zelfdoding krijgen de 

mogelijkheid om online en van thuis uit met elkaar te praten. Bekijk de mogelijkheden om te chatten 

http://www.halovzw.info/
https://www.facebook.com/groups/632923283514499
https://www.facebook.com/verlegenmensen/
mailto:evenzeer@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/Even-Zeer-vzw-318953688195479/
https://www.evenzeer.be/
mailto:info@sosnuchterheid.org
http://www.sosnuchterheid.org/
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op https://www.zelfmoord1813.be/verder-als-nabestaande/online-steun-vinden-bij-

lotgenoten#onlineforum  

 

 

Zoek je dringend hulp, informatie, advies of gewoon een luisterend oor? 

Tele-Onthaal  
Via telefoon luistert er 24/7 iemand naar je: bel gratis en anoniem naar 106. 

Je kan ook elke dag chatten, ook op zon- en feestdagen. Bekijk de uren van de chat op  

https://tele-onthaal.sittool.net/chat 

https://www.tele-onthaal.be/ 

Zelfmoordlijn  
Bij de Zelfmoordlijn1813 staat er iemand voor je klaar. Elk gesprek is anoniem en gratis.  

- 24/7 bereikbaar op het nummer 1813 

- Chatten kan elke dag van 19u tot 21u30. 

Een hulpvraag kan je ook per e-mail sturen: https://email.zelfmoord1813.be/ Binnen de 5 

werkdagen krijg je antwoord. 

https://www.zelfmoord1813.be/ 

Druglijn 
Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken: je kan bellen, chatten, skypen of 

mailen. 

https://www.druglijn.be/ 

https://www.zelfmoord1813.be/verder-als-nabestaande/online-steun-vinden-bij-lotgenoten#onlineforum
https://www.zelfmoord1813.be/verder-als-nabestaande/online-steun-vinden-bij-lotgenoten#onlineforum
https://tele-onthaal.sittool.net/chat
https://www.tele-onthaal.be/
https://email.zelfmoord1813.be/
https://www.zelfmoord1813.be/
https://www.druglijn.be/

