
REGIO ORGANISATIE OPDRACHT AANBOD voor vluchtelingen en 

asielzoekers

AANBOD voor professionelen WEBSITE TEL E-MAIL

Dokters van de Wereld / 

Medecins du Monde

Mensen verzorgen die geen 

toegang hebben tot 

gezondheidszorg

Zorgcentra :

• CASO : gratis medische laagdrempelige consultaties voor personen 

die uitgesloten worden van de gezondheidszorg of met moeilijkheden 

om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg en psycho-medisch-

sociale consultaties teneinde zich te vergewissen van de toegang tot 

effectieve zorg van de patiënten

• Project specialisten : doorverwijzing, door de werknemers van CASO 

alleen, van de patiënten zonder toegang tot tijdelijke zorg naar 

consultaties van vrijwillige specialisten  (in Brussel en Antwerpen)

• Opleiding over de toegang tot de zorg in België voor de partners www.doktersvandewereld.be/belgische-projecten info@medecinsdumonde.be

Mobiele projecten zich begeven naar personen die uitgesloten worden 

van de zorg in hun leefomgeving en socialiseringsplaatsen):

• MET HEN : sessies betreffende de bevordering van de gezondheid bij 

vrouwen in een kwetsbare situatie en luisteren naar hun behoeften

• MEDIBUS : mobiele eenheid voor paramedische zorg en de 

uitwisseling van steriel materiaal in een speciaal daartoe uitgerust 

voertuig en dat afwisselend op vijf plaatsen in Brussel geparkeerd 

staat (Centraal-station, Noordstation, Zuidstation, Saincteletteplein, 

Louisalaan). Het project wordt geleid in partnerschap met DUNE en 

ESPACE P.

• Zorg voor daklozen : Paramedische en medische zorg in de 

nachtopvangcentra voor daklozen. Tijdens het winterplan 

psychologische en medische zorg in de noodopvangcentra  (Brussel en 

Antwerpen)
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Mind Spring Psycho-educatieprogramma voor asielzoekers en 

vluchtelingen

www.mindspring.be

Solentra • Transculturele consultaties                                                                                           

• Trauma-consultaties voor kinderen (0-18)                      

• Community-based consultaties (0-18)

• Intervisie: deelname aan dossierbesprekingen met 

mensen uit verschillende organisaties

• Supervisie: problemen analyseren en de begeleiding 

bespreken met mensen uit hetzelfde team

http://www.solentra.be/nl/consultaties 02/477.57.15 solentra@uzbrussel.be

CAW Noord-West-Vlaanderen Psychosociale begeleding www.cawnoordwestvlaanderen.be

CAW Centraal-West 

Vlaanderen

Psychosociale begeleding www.cawcentraalwestvlaanderen.be

CAW Zuid-West-Vlaanderen Psychosociale begeleding www.cawzuidwestvlaanderen.be

CGG Mandel en Leie vzw Traumabegeleiding, met bijzondere aandacht voor niet 

begeleide minderjarigen

Casusgebonden ondersteuning voor professionelen uit welzijns- 

en gezondheidszorg

www.cggml.be 056/230023

CGG Noord-West-Vlaanderen Traumabegeleiding, met bijzondere aandacht voor niet 

begeleide minderjarigen

Casusgebonden ondersteuning voor professionelen uit welzijns- 

en gezondheidszorg

www.cgg.be

CAW Oost-Vlaanderen Psychosociale begeleding www.cawoostvlaanderen.be

CGG Eclips Traumabegeleiding, met bijzondere aandacht voor niet 

begeleide minderjarigen

Casusgebonden ondersteuning voor professionelen uit welzijns- 

en gezondheidszorg

www.cggeclips.be

OCMW Gent Helpdesk kinderen op de vlucht: Advies in concrete cases 

rond geestelijke gezondheid en functioneren van kinderen 

op de vlucht                                                                                     

Gesprekstherapie (Vluchtelingen met legaal statuut en 

OCMW-dossier)  

www.ocmwgent.be/OCMW/financiele-en-juridische-

hulp/Psychologisch-advies/Helpdesk-kinderen-op-de-vlucht.html

kinderenopdevlucht@ocmw.gent

CAW Antwerpen Psychosociale begeleding www.cawantwerpen.be

CAW De Kempen Psychosociale begeleding www.cawdekempen.be

CAW Boom, Mechelen, Lier Psychosociale begeleding www.cawboommechelenlier.be

CGG De Kempen Traumabegeleiding, met bijzondere aandacht voor niet 

begeleide minderjarigen

Casusgebonden ondersteuning voor professionelen uit welzijns- 

en gezondheidszorg

www.cggkempen.be/vluchtelingen 014/41.09.67 taravandecraen@cggkempen.be

CGG De Pont Traumabegeleiding, met bijzondere aandacht voor niet 

begeleide minderjarigen

Casusgebonden ondersteuning voor professionelen uit welzijns- 

en gezondheidszorg

www.cggdepont.be

Juneco (jeugdzorg Emmaüs) Leefgroep niet-begeleide minderjarigen (12-16j): 

Residentiële begeleiding: verblijf, contextbegeleiding, 

dagactiviteit en nazorg

www.jeugdzorgemmaus.be/Emm2/Jeugdzorg_Emmaus/(8544)-Sites-

PZ-Sites-PZ-Jeugdzorg-Emmaus-Deelsites/JUNECO.html

T 015 21 87 38 juneco@emmaus.be

Don Bosco Vremde: 'het 

kompas'  

Leefgroep niet-begeleide minderjarigen: Residentiële 

opvang en begeleiding 

www.donbosco.be/index.php?id=tehuizen-vremde 03 / 612 20 00 jtvremde@jongenstehuisdbv.be

CAW Oost-Brabant Psychosociale begeleding www.cawoostbrabant.be

CAW Halle-Vilvoorde Psychosociale begeleding www.cawhallevilvoorde.be

CGG Vlaams-Brabant Oost Traumabegeleiding, met bijzondere aandacht voor niet 

begeleide minderjarigen

Casusgebonden ondersteuning voor professionelen uit welzijns- 

en gezondheidszorg

www.cgg-vbo.be

CGG Ahasversus Traumabegeleiding, met bijzondere aandacht voor niet 

begeleide minderjarigen

Casusgebonden ondersteuning voor professionelen uit welzijns- 

en gezondheidszorg

www.ahasverus.be

PZ St. Alexius Zorgtraject (cure + care)voor vluchtelingen in 

asielprocedure (i.s.m. FEDASIL)

www.alexiusgrimbergen.be

PraxisP Transculturele traumazorg voor vluchtelingengezinnen vorming binnen academische context, partnerorganisaties en 

zorgnetwerk 

ppw.kuleuven.be/home/PraxisP lucia.dehaene@ppw.kuleuven.be

nele.deruddere@kuleuven.be

Antwerpen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen
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Solentra • Transculturele consultaties                                                                                                                     

• Trauma-consultaties voor kinderen (0-18)                                                                                             

• Community-based consultaties (0-18)

• Intervisie: deelname aan dossierbesprekingen met mensen 

uit verschillende organisaties.

• Supervisie: problemen analyseren en de begeleiding 

bespreken met mensen uit hetzelfde team

http://www.solentra.be/nl/consultaties 02/477.57.15 solentra@uzbrussel.be

CAW Brussel Psychosociale begeleding www.cawbrussel.be

CGG Brussel Traumabegeleiding, met bijzondere aandacht voor niet begeleide 

minderjarigen

Casusgebonden ondersteuning voor professionelen uit welzijns- en 

gezondheidszorg

www.cgg-brussel.be

SSM Ulysse Geestelijke gezondheidsdienst 

voor personen in ballingschap die 

psychologisch kwetsbaar zijn, in 

het bijzonder personen die zich in 

een situatie van onzekerheid op 

het vlak van verblijfsrecht 

bevinden

• Opvang en psychosociale begeleiding

• Psychiatrische en psychologische consultaties

• Activiteiten in gemeenschap: workshop betreffende creatieve 

vormen van zelfexpressie voor de patiënten van ULYSSE, groep 

activiteiten en uitstapjes ter attenties van alle  belanghebbenden, 

workshop  

socio-professionele oriëntatie die is aangepast aan de ervaring op het 

vlak van ballingschap en de psychologische breekbaarheid van het 

publiek van ULYSSE, opstelling van een krant

• Ontmoetingen, informatie en opleidingen voor 

beroepsbeoefenaars rond de opvang van en de hulp aan personen 

in ballingschap

• Intervisiesessies : ondersteunend instrument voor networking 

tussen beroepsbeoefenaars die betrokken zijn bij de 

therapeutische en psychosociale begeleiding van personen in 

ballingschap die zich in een situatie van onzekerheid op het vlak 

van verblijfsrecht bevinden

www.ulysse-ssm.be 02/533.06.70 equipe@ulysse-ssm.be

SSM Chapelle-aux-Champs Consultaties voor ethnopsychiatrie www.chapelle-aux-champs.be 02/764.31.20 (consultations) 

02/764.31.43 (consultations) 

chapelle.aux.champs@apsyucl.be 

SSM Le Méridien Consultaties voor ethnopsychiatrie www.apsy.ucl.ac.be 02/218.56.08 

02/209.63.91 

secretariat@ssmlemeridien.be 

Exil Psychosociaal-medisch centrum 

voor slachtoffers van schendingen 

van de mensenrechten, van 

foltering en voor personen in 

ballingschap

• Opvang

• Consultaties voor de huisarts

• Psychiatrische consultaties

• Psychotherapeutische enpsychologische consultaties (individueel, 

koppel of gezin)

• Consultaties voor fasciatherapie

• Consultaties voor psychomotriciteit

• Sociale dienst (informeren over asielprocedure, hulp bij de 

samenstelling van het dossier, zoeken naar en samenwerking met 

advocaat, begeleiding audities, enz.)

• Tolkendienst

• MEG dienst (medical examination group) : programma dat erop 

gericht is om de aanvraag tot erkenning van het asielrecht via de 

opstelling van medisch-psychologische rapporten te ondersteunen

• Specifiek programma voor kinderen-gezinnen dat erop gericht is om 

positief ouderschap van gezinnen in ballingschap te ondersteunen 

(individuele begeleiding en begeleiding in groep, networking met de 

hulpverleners van het systeem)

• Specifiek programma voor adolescenten bestemd voor MENA, 

minderjarige asielzoekers (networking met de sociale hulpverleners die 

in contact staan met de jongeren, begeleiding en activiteiten die 

gericht zijn op een individuele aanpak en een aanpak in groep, werk in 

gemeenschap, peterschapsprogramma)

www.exil.be 02/534.53.30 info@exil.be

Woman'do Psychotherapeutische 

begeleidingsdienst die is 

gespecialiseerd in de hulp aan 

verbannen vrouwen met een 

onzeker verblijf die voor geweld 

gevlucht zijn

• Geschikte opvang en geschikt kader (beveiligend kader, warme en 

positieve opvang, enz.)

• Begeleiding die is gericht op de vrouw als persoon waarbij rekening 

wordt gehouden met de systemen waartoe ze behoort

•  Psychosociale, psycholichamelijke en transculturele aanpak

• Networking in het kader van de psychosociale begeleiding 

(advocaten, gespecialiseerde juridische en sociale diensten, crèches, 

geestelijke gezondheidsdiensten, artsen, opvangcentra, diverse VZW's, 

enz.)

www.asblwomando.wordpress.com 0471/22.59.36 coordination@womando.be
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Convivial De integratie van vluchtingen in 

België bevorderen via de 

begeleiding van de erkende 

vluchtelingen die de opvangcentra 

verlaten hebben of van de 

rechthebbenden van het   

hervestigingsprogramma in het 

kader van hun vestiging in België 

en opstarting van een duurzaam 

inschakelingsparcours

Individuele sociale begeleiding: opvang en luisteren, psychosociale 

hulp, administratieve procedures, stappen die moeten ondernomen 

worden voor een gezinshereniging, enz.

www.convivial.be 02/503.43.46 info@convivial.be

D'Ici et D'Ailleurs Culturele bemiddeling en 

consultaties voor ethnopsychiatrie

www.dieda.be 02/414.98.98 info@dieda.be

Centre Africain Promotion-

Santé' (CAPS)

Medisch huis tegen forfait • Opvang, administratieve en sociaal-psychologische begeleiding

• Tropische en huisartsgeneeskunde, kinesitherapie en 

verpleegkundige zorg

• Psychiatrische consultaties

• Preventieactiviteiten en activiteiten op het vlak van 

gemeenschappelijke gezondheidszorg 

www.maisonmedicale.org/detail_maison,18.html 02/511.58.49 caps@skynet.be

Groep voor de Afschaffing van 

vrouwelijke genitale 

verminking (GAMS)

Vereniging bestaande uit 

Europese en Afrikaanse vrouwen 

en mannen met competenties op 

sociaal vlak, op het vlak van de 

gezondheid, de opvoeding, de 

communicatie en talen en met 

een lange ervaring op het vlak van 

preventie. 

We vangen gezinnen/vrouwen/meisjes op die getroffen zijn door 

seksuele verminking van vrouwen en een gedwongen huwelijk en 

begeleiden ze. 

www.gams.be 02/219.43.40 - 0473/41.06.91 

MENTOR - ESCALE Begeleidt buitenlandse niet-

begeleide minderjarigen en jonge 

vluchtelingen in hun parcours 

naar autonomie, welzijn en 

integratie

Psychologische begeleiding www.mentorescale.be 02/505.32.32 info@mentorescale.be
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SSM de Montignies-sur-

Sambre

Het team ''Santé en Exil'' richt 

zich tot buitenlanders of iedereen 

van buitenlandse afkomst in de 

provincie Henegouwen en 

prioritair tot asielzoekers die het 

slachtoffer van georganiseerd 

geweld zijn. 

Een opvang en psycho-medisch-sociale begeleiding voor 

migranten in het kader van individuele gesprekken/gesprekken 

van koppels/gezinnen met een therapeutisch doeleinde in een 

ruimte die aangepast is aan verschillende overtuigingen en aan 

de bijzonderheid van ieders parcours.

Sensibiliseren en informeren van de beroepsbeoefenaars die 

worden geconfronteerd met deze specifieke problematiek in de 

vorm van seminaries, intervisies of supervisies.

071/10.86.10 santenexil@ssm6061.be

Clinique de l'Exil De dienst richt zich tot 

buitenlanders of iedere Belg van 

buitenlandse afkomst al dan niet 

met verblijfsrecht die 

psychologische of psychosociale 

problemen ondervindt die 

gepaard gaan met migratie of 

gedwongen ballingschap. 

De "clinique de l’exil" stelt het volgende voor:

• transculturele consultaties  

• een psychologische ondersteuning op basis van een 

pluridisciplinair en pluricultureel instrument

• psychiatrische consultaties met eventuele medicatie  

• een sociale, school- of beroepsbegeleiding

• een medisch-psychologisch advies in het kader van de 

asielprocedures

een groep voor de uitwisseling van praktijken: allegaartje www.province.namur.be/clinique_de_l_exil 081/77.68.19 clinique.exil@province.namur.be

Equipe de Liaison et 

d'Accompagnement des 

demandeurs d'asile et 

réfugiés  (ELeA)

Een begeleiding garanderen en 

de toegang tot de zorg 

bevorderen voor asielzoekers en 

als vluchteling erkende personen 

met psychische problemen.

De verschillende soorten interventie :

• Analyse van de situatie en evaluatie van de behoeften op het 

vlak van de psychiatrische opvolging en behandeling.

• Bijdragen tot de doorverwijzing van de asielzoekers en 

vluchtingen met psychische problemen naar een zorgtraject op 

basis van de individuele situaties.

• Mogelijkheid tot interventie tijdens het zorgtraject van de 

persoon bij ambulante en residentiële zorgteams door een 

ondersteuning en een begeleiding van de geïmplementeerde 

therapeutische acties.

• De toegang tot de ambulante en residentiële psychiatrische 

zorg vergemakkelijken.

http://www.cresam.be/IMG/pdf/brochure_elea.pdf 0492/15.47.9(5/6) nathan.crutzen@fracarita.org

TABANE Een begeleiding en een medisch-

psychologische bijstand voor 

migranten of gemigreerde 

personen met psychische 

problemen.

• de psychotherapeutische consultaties                                                                                        

• de medische consultaties                                                                                                               

• de sessies van ethnopsychiatrische groepen 

http://vivre-ensemble.be/TABANE 04/228.14.40 tabane@skynet.be
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