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1. Ondersteuning en Begeleiding  
 

1.1 Maatschappelijk werk 

 

De dienst garandeert een grondige eerste opvang van je hulpvraag. Samen met jou en je omgeving wordt 

gezocht naar de meest aangewezen hulp, rekening houdend met je draagkracht en de keuzes die jijzelf of je 

omgeving maakt. 

 

Christelijke Mutualiteit (CM) 

 
CM Westerlo 

Marijke Nuyts 

Tel: 014/40.31.11 

E-mail: maatschappelijkwerk.rmt@cm.be of cmwesterlo@cm.be 

Website: www.cm.be/maatschappelijkwerk  

 

CM Hulshout 

Hilde Mulkens 

Tel: 014/40.31.11 

E-mail: maatschappelijkwerk.rmt@cm.be of cmhulshout@cm.be 

Website: www.cm.be/maatschappelijkwerk  

 

CM Heist op den berg 

Goedele Florentie of Ilse Van Fraeyenhove 

Tel: 014/40.31.11 

E-mail: maatschappelijkwerk.rmt@cm.be of cmheistopdenberg@cm.be 

Website: www.cm.be/maatschappelijkwerk  

De VoorZorg 

 
De Voorzorg Westerlo 

Tel: 014/54.39.65 

E-mail: dmw.304@devoorzorg.be 

Website: www.devoorzorg.be 
 

Hulshout 

Tel: 014/40.20.80 

E-mail: dmw.304@devoorzorg.be 

Website: www.devoorzorg.be 

 

Heist op den berg 

Tel: 015/28.03.10 

E-mail: dmw.304@devoorzorg.be 

Website: www.devoorzorg.be 

Onafhankelijk Ziekenfonds 

 
Onafhankelijk Ziekenfonds Westerlo 

Tel: 078/15.30.96 

E-mail: socialedienst@oz.be 

Website: www.oz.be 

Liberale Mutualiteit  
 
Liberale Mutualiteit Herentals 
Tel: 014/21.25.72 

E-mail: dmw@lmpa.be 
Website: www.lm.be/Antwerpen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Dienst-
maatschappelijk-werk 

mailto:maatschappelijkwerk.rmt@cm.be
mailto:cmwesterlo@cm.be
http://www.cm.be/maatschappelijkwerk
mailto:maatschappelijkwerk.rmt@cm.be
mailto:cmhulshout@cm.be
http://www.cm.be/maatschappelijkwerk
mailto:maatschappelijkwerk.rmt@cm.be
mailto:cmheistopdenberg@cm.be
http://www.cm.be/maatschappelijkwerk
mailto:dmw.304@devoorzorg.be
http://www.devoorzorg.be/
mailto:dmw.304@devoorzorg.be
http://www.devoorzorg.be/
mailto:dmw.304@devoorzorg.be
http://www.devoorzorg.be/
mailto:socialedienst@oz.be
http://www.oz.be/
mailto:dmw@lmpa.be
http://www.lm.be/Antwerpen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Dienst-maatschappelijk-werk
http://www.lm.be/Antwerpen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Dienst-maatschappelijk-werk
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Vlaams en Neutraal Ziekenfonds 
 
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Heist op den Berg 
Tel: 015/25.15.98 

E-mail: sociale.dienst@vnz.be 
Website: www.vnz.be 

 

OCMW 
OCMW Westerlo 

Tel: 014/53.87.87 

E-mail: info@ocmwwesterlo.be 

Website: www.ocmwwesterlo.be 

 

OCMW Hulshout 

Tel:  015/75.01.00 

E-mail: nicole.vandecruys@ocmwhulshout.be 

Website: www.hulshout.be 

 

OCMW Heist op den Berg 

Tel: 015/24.93.50 

E-mail: info@ocmw-heist-op-den-berg.be  

Website: www.ocmw-heist-op-den-berg.be  

 

1.2 Gezinszorg 

 

Deze diensten willen je zo goed en comfortabel mogelijk ondersteunen bij de alledaagse taken in de eigen, 

vertrouwde omgeving. Gezinnen, bejaarden en iedereen die nood heeft aan zorg kan een beroep doen op hen. 

Deze diensten helpen je met activiteiten zoals persoonsverzorging, huishoudelijke taken zoals boodschappen 

doen en begeleidende en sociale taken zoals zorg voor kinderen.  

 

OCMW 

 
Thuiszorg Kempen Westerlo  

Tel: 014/53.87.87  

E-mail: gezinszorg@iok.be of info@ocmwwesterlo.be 

Website: www.welzijnszorgkempen.be 

Familiehulp 

 
Familiehulp Herentals  

Tel: 014/28.32.20 

E-mail: herentals@familiehulp.be 

Website: www.familliehulp.be 

 

Sowel Herentals 

Tel: 014/21.54.30 

E-mail: info@sowel.be 

Website: herentals@sowel.be 

Landelijke thuiszorg 
 

Landelijke Thuiszorg Herentals 

Tel: 0800/112.05 

E-mail: thuiszorg@ons.be 

Website: www.landelijkethuiszorg.be  

 

 

 

mailto:sociale.dienst@vnz.be
http://www.vnz.be/
mailto:info@ocmwwesterlo.be
http://www.ocmwwesterlo.be/
mailto:nicole.vandecruys@ocmwhulshout.be
http://www.hulshout.be/
mailto:info@ocmw-heist-op-den-berg.be
http://www.ocmw-heist-op-den-berg.be/
mailto:gezinszorg@iok.be
mailto:info@ocmwwesterlo.be
http://www.welzijnszorgkempen.be/
mailto:herentals@familiehulp.be
mailto:info@sowel.be
mailto:thuiszorg@ons.be
http://www.landelijkethuiszorg.be/
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Gezinszorg van het ziekenfonds 

 
De Voorzorg – thuishulp  

Tel: 014/40.98.00 of 0800/97.520 

E-mail: thuishulp@devoorzorg.be 

Website: www.devoorzorg.be 
 

CM - thuisoppas 

Tel: 015/21.59.41 

E-mail: thuisoppas.rmt@cm.be 

Website: www.cm.be/thuisoppas 

1.3 Lokale Dienstencentra (LDC) 
 
De lokale dienstencentra richten zich in het bijzonder tot personen in een beginnende zorgsituatie. Ze bieden 
activiteiten aan die specifiek bedoeld zijn om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers 
te versterken. Ze bieden informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan maar ook hulp bij de 
activiteiten van het dagelijkse leven, zoals bijvoorbeeld een kapper, warme maaltijden,… Ze helpen hiermee 
zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 

 
LDC “De Pit” in Heist op den Berg 

Tel: 015/22.88.99 

E-mail: Idcdepit@emmaus.be 

Website: www.tenkerselaere.be 

 

Lokaal dienstencentrum “Ter Harte” in Westerlo 

Tel: 014/53.87.87 

E-mail: geert.vanlommel@ocmwwesterlo.be 

Website: www.ocmwwesterlo.be 

 

1.4 Hulpmiddelen/uitleendiensten 

 
Rode Kruis Heultje 
Jozef Moons 
Korenstraat 62 
2260 Westerlo 
Tel: 016/69.73.94 
Website: www.rodekruis.be/afdeling/heultje.be 

 
Assist Thuiszorgwinkel Westerlo  
Sint-Lambertusstraat 33D 
2260 Westerlo 
Tel: 014/54.12.19 
Website: www.thuiszorgwinkel.be 

 

1.5 Nachtoppas 

 
Nachtzorg Kempen richt zich op personen met een problematiek van dementie, een chronische aandoening 

of een palliatief profiel. Er zijn verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van de thuis(zorg)situatie kan 

nachtopvang worden geboden door verzorgenden of nachtoppas door geschoolde vrijwilligers. Daarnaast 

bestaat ook de mogelijkheid van opvang in een nachthotel in Herselt of Grobbendonk. Nachtzorg kan 7 dagen 

op 7 worden aangeboden met een maximum van 3 nachten per week. 

 

Nachtzorg Kempen 

Tel: 014 28 32 32 

E-mail: info@nachtzorgkempen.be 

Website: www.nachtzorg.be 

 

 

mailto:thuishulp@devoorzorg.be
http://www.devoorzorg.be/
mailto:thuisoppas.rmt@cm.be
http://www.cm.be/thuisoppas
mailto:Idcdepit@emmaus.be
http://www.tenkerselaere.be/
mailto:geert.vanlommel@ocmwwesterlo.be
http://www.ocmwwesterlo.be/
http://www.rodekruis.be/afdeling/heultje.be
http://www.thuiszorgwinkel.be/
mailto:info@nachtzorgkempen.be
http://www.nachtzorg.be/
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1.6 De Zilveren Gids 

 

De Zilveren Gids is een project van de Dienst Maatschappelijk Werk (Sociale Dienst) van de Socialistische 

Mutualiteiten. Met dit initiatief wil dit ziekenfonds je op een zo goed mogelijke manier ondersteunen bij het 

nemen van belangrijke beslissingen over de zorg en opvang van ouderen. De Zilveren Gids geeft informatie 

over thuiszorg, dagverzorgingscentra, kortverblijf, dag- en nachtopvang, serviceflats of assistentiewoningen, 

herstelcentra, financiële en sociale voordelen, ... Meer informatie vindt je via deze link: 

http://oud.ocmw.antwerpen.be/Voorstel%20startpagina/Frame/Links/Infolinks/Links_zilverengids.htm 

 
1.7 Woonzorgcentra 

 

Een woonzorgcentrum of een verzorgingshuis, is een instelling waar ouderen tijdelijk of definitief gaan wonen 

omdat ze verzorging of verpleging nodig hebben. Woonzorgcentra bieden permanente opvang en verzorging 

aan 65-plussers.  

Westerlo 

 

Parel der Kempen Westerlo 

Tel: 014/53.87.53 

E-mail: woonzorgcentrum@ocmwwesterlo.be 

Website: www.ocmwwesterlo.be 

 

Vlaspand in Zoerle Parwijs 

Tel: 014/54.07.07 

E-mail: info@vlaspand.be  

Website: www.wzc-vlaspand.be 

 

Perwijshof in Zoerle Parwijs 

Tel: 014/72.11.00 

E-mail: info@armonea.be 

Website: www.armonea.be/nl/voorzieningen/perwijshof 

 

Hulshout 

 

Ter Nethe Hulshout 

Tel: 015/22.93.90 

E-mail: anja.paepen@ocmwhulshout.be 

Website: www.hulshout.be 

              

Heist op den Berg 

 

Sint Jozef Wiekevorst 

Tel: 014/27.99.80 

E-mail:  info.sjw@zusters-berlaar.be 

Website: www.rusthuizen-zusters-berlaar.be/sintjozef_wiekevorst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oud.ocmw.antwerpen.be/Voorstel%20startpagina/Frame/Links/Infolinks/Links_zilverengids.htm
mailto:woonzorgcentrum@ocmwwesterlo.be
http://www.ocmwwesterlo.be/
mailto:info@armonea.be
http://www.armonea.be/nl/voorzieningen/perwijshof
mailto:anja.paepen@ocmwhulshout.be
http://www.hulshout.be/
mailto:info.sjw@zusters-berlaar.be
http://www.rusthuizen-zusters-berlaar.be/sintjozef_wiekevorst
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1.8 Handicap 
 
Onafhankelijk Leven vzw komt op voor mensen met een beperking.  
Ze ondersteunen als bijstandsorganisatie iedereen met een beperking in hun zoektocht naar de meest 
geschikte ondersteuning en assistentie.  

 
Onafhankelijk leven Antwerpen 
Tel: 03/369.98.83 
E-mail: antwerpen@onafhankelijkleven.be 
Website: www.onafhankelijkleven.be 
 

Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH). 

 
VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) 
Potvlietlaan 5 
2600 Berchem 
Tel: 02/225.85.97 
E-mail: antwerpen@vaph.be 

Website: www.vaph.be 
 

2. Zorgverlening 
 

2.1 Thuisverpleging 

 

U bent zorgbehoevend en u hebt hulp nodig bij het dagelijks toilet? Heeft u eerder specifieke zorgen nodig 

zoals een inspuiting, een wondzorg of sondevoeding? Van het klaarzetten van medicatie naar het spoelen 

van een port à cath. Een thuisverpleegkundige kan u op een kwaliteitsvolle manier thuis komen behandelen. 

Voor thuisverpleging hebt u een voorschrift van de behandelende arts nodig. De betaling van de verzorging 

gebeurt rechtstreeks via het ziekenfonds. 

 

Zelfstandigen 

 

Thuisverpleging Nathalie Verbraeken 

Tel: 0468/15.67.43 

E-mail: nathalieverbraeken@live.be 

Website: www.facebook.com/thuisverplegingnathalieverbraeken 

 

Thuisverpleging Annick Meulders 

Tel: 0495/33.16.97 

E-mail: meulders.annick1@gmail.com 

 

Thuisverpleging Ansie Van Houdt 

Tel: 0479/36.79.98 

Website: https://www.facebook.com/Thuisverpleging-Ansie 

 

Thuisverpleging Koen Maris 

Tel: 0475/34.77.67 

Website: https://www.facebook.com/thuisverplegingkoenmaris 

 
Zoekwijzers  
Website: https://vbzv.be/patienten/u-zoekt-een-verpleegkundige 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:antwerpen@onafhankelijkleven.be
http://www.onafhankelijkleven.be/
mailto:antwerpen@vaph.be
http://www.vaph.be/
mailto:nathalieverbraeken@live.be
http://www.facebook.com/thuisverplegingnathalieverbraeken
mailto:meulders.annick1@gmail.com
https://www.facebook.com/Thuisverpleging-Ansie
https://www.facebook.com/thuisverplegingkoenmaris
https://vbzv.be/patienten/u-zoekt-een-verpleegkundige
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Georganiseerde diensten  

 
Thuisverpleging De Voorzorg 

Tel: 0800/97.520 

E-mail: tvp.304@devoorzorg.be 

 

WitGele Kruis Westerlo 

Tel: 014/54.54.47 

E-mail: info@wgkantwerpen.be 

 

Centrum voor thuisverpleging 

Tel:  014/23.28.30 

E-mail:  info@centrumvoorthuisverpleging.be 

Website: http://www.centrumvoorthuisverpleging.be 

 

2.2 Palliatief Netwerk 

 

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met het levenseinde. Je wordt op een bepaald ogenblik geconfronteerd 

met een ernstige achteruitgang van de gezondheid van een dierbare. Je wil die tot het allerlaatste moment 

de best mogelijke zorg bieden. Het palliatief netwerk zorgt voor wie niet meer kan genezen en omringt in 

nauwe samenwerking met huisartsen en alle andere zorgverleners de patiënt en zijn familie.  

 

Ispahan regio Turnhout 

Tel: 014/42.66.02 

E-mail: ispahan@ispahan.be 
Website: www.ispahan.be 

2.3 Diabeteseducator 

 

Een diabeteseducator kan op elk moment geraadpleegd worden. Vooral kort na de vaststelling van diabetes 

kan educatie heel nuttig zijn, maar ook reeds langer gediagnosticeerde patiënten kunnen baat hebben bij 

educatie. Diabeteseducatie omvat; geven van informatie en inzicht in de ziekte, motiveren tot 

levensstijlaanpassingen, aanleren van inspuittechniek van insuline, aanleren van glycemiemetingen,… 

 

Diabeteseducator Somedi 

Marianne Staquet 

Liersesteenweg 267 

2220 Heist op den Berg 

Tel: 015/25.89.11 

Website: www.somedi.be  

 

Diabeteseducator Zoerle – Parwijs 

Zavelstraat 6 

2260 Westerlo 

Tel: 014/71.32.04 

E-mail: an@di-eet.be 

Website: www.di-eet.be 

 

Diabeteseducator Hulshout 

An Bierinckx 

Tel: 0474/43.20.89 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tvp.304@devoorzorg.be
mailto:info@wgkantwerpen.be
mailto:info@centrumvoorthuisverpleging.be
http://www.centrumvoorthuisverpleging.be/
mailto:ispahan@ispahan.be
http://www.ispahan.be/
http://www.somedi.be/
mailto:an@di-eet.be
http://www.di-eet.be/
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2.4 Kinesitherapie 

 

Ben u net geopereerd en heeft u nood aan revalidatie? Heeft u spierpijn of gewrichtsproblemen? Een kinesist 

kan u hierbij helpen. De kinesitherapeutische hulpverlening richt zich in het algemeen op het behoud en het 

vergroten van de kwaliteit van bewegen. De kinesitherapeut werkt op basis van een medisch voorschrift. 

Terugbetaling is mogelijk via het ziekenfonds. 

 

Kinepuls Heultje 

Pieter Dauwen en Isabelle Depuydt 

Industrieweg 45 

2260 Heultje 

Tel: 016/84.80.42 

E-mail: info@kinepuls.be 

Website: www.kinepuls.be 

 

De Zuil 

Yannick Tobback 

Gravin De Merodestraat 85 

2260 Heultje 

GSM: 0475/54.52.67 

Website: www.dezuil.be 

 

Fysiotherapeute 

Linda Vastmans 

Rooiveld 50 

2260 Heultje 

Tel: 016/69.69.67 

 

2.5 Zwangerschap 

 

2.5.1 Vroedvrouwen 

 

Zowel tijdens je zwangerschap als na de bevalling helpt een vroedvrouw jou en je baby thuis verder. Een 

vroedvrouw staat in voor aanvullende zorgen voor (prenataal) en na (postnataal) de bevalling. Dit in nauw 

overleg met de huisarts en gynaecoloog. Ze hebben de juiste kennis, technische en psychosociale 

vaardigheden om jouw welzijn en dat van je baby te onderzoeken en op te volgen. Vroedvrouwen doen ook 

consultaties, geven infosessies en helpen je verder met vragen.  

 

Zelfstandigen 

 

Groepspraktijk “Bij de vroedvrouw” 

Tel: 0491/88.67.52 

E-mail: info@bijdevroedvrouw.be 
Website: www.bijdevroedvrouw.be 

 

Georganiseerde diensten  

 

WitGele Kruis van Antwerpen 

Tel: 014/24.24.14 

E-mail: vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be 

Website: www.witgelekruis.be 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@kinepuls.be
http://www.kinepuls.be/
http://www.dezuil.be/
mailto:info@bijdevroedvrouw.be
http://www.bijdevroedvrouw.be/
mailto:vroedvrouwenteam@wgkantwerpen.be
http://www.witgelekruis.be/
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2.5.2 Kind en gezin 

 

Kind en gezin heeft als opdracht actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door 

preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.  

Consultatiebureau Westerlo 

Verlorenkost 22 bus 1 

2260 Westerlo 

Tel: 078/150.100 

Website: www.kindengezin.be 

 

Consultatiebureau Heist op den Berg 

Frans Coeckelbergsstraat 4 

2220 Heist op den Berg 

Tel: 078/150.100 

Website: www.kindengezin.be 

3. Psychische Dienstverlening 
 

3.1 Netwerken en Organisaties 

 
Het aanmeldingsteam is een gecentraliseerd kenniscentrum voor de zorg voor volwassen met een psychische 
kwetsbaarheid. Het AMD zoekt naar de meest geschikte manier om uw hulpvraag te beantwoorden. 

 
Aanmeldingsteam Netwerk GGZ Kempen in Geel - An Boschmans 
T: 014/57.91.00 
E-mail: aanmeldingsteam@ggzkempen.be 
Meer info: www.ggzkempen.be 

 
Voor preventie, screening en indicatiestelling, diagnostiek en behandeling kan u terecht bij het netwerk voor 
geestelijke gezondheidszorg. 

 
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen in Geel 
Tel: 014/57.93.51 
E-mail: ann.vanherck@ggzkempen.be 
Website: www.ggzkempen.be 
 

In het OPZ kan u terecht als u zich in een zodanige ernstige fase bevindt dat hulpverlening in de eigen leef- of 
woonomgeving niet langer toereikend is.  

 
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) 
Tel: 014/57.91.11 
E-mail: info@opzgeel.be 
Website: www.opzgeel.be 

 
3.2 Psycholoog 

 
Een psycholoog helpt je wanneer je er zelf niet meer uitkomt. Je krijgt inzicht in bepaalde aspecten van jezelf – 
patronen en je omgeving. Je leert je eigen talenten en kwaliteiten beter inzien en benutten. Als je een psycholoog 
wenst, vraag dan raad aan uw huisarts. 

 
Zoekwijzers  
Website: www.vind-een-psycholoog.be 

 
3.3 Psychiater 

 
Een psychiater behandelt je als je psychische stoornissen of andere problemen hebt zoals depressies, 
persoonlijkheids- en psychotische stoornissen. Als je naar een psychiater wil, zal je eerst naar de huisarts moeten, 
die je vervolgens zal doorverwijzen.  

 
Zoekwijzers  
Website: www.vindeentherapeut.be  

http://www.kindengezin.be/
http://www.kindengezin.be/
mailto:aanmeldingsteam@ggzkempen.be
http://www.ggzkempen.be/
mailto:ann.vanherck@ggzkempen.be
http://www.ggzkempen.be/
mailto:info@opzgeel.be
http://www.opzgeel.be/
http://www.vind-een-psycholoog.be/
http://www.vindeentherapeut.be/
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4. Gezondheidsbevordering 
 
Via de website www.fitinjehoofd.be leer je controle over je eigen leven te hebben. Je leert jezelf te waarderen, 
positief in het leven te staan en hoofd te bieden aan stress en tegenslag.  
 
Op de website www.logokempen.be kan je alle gezonde activiteiten terugvinden in uw regio. Je vindt er een 
totaalaanbod terug aan projecten rond gezondheidspromotie zoals stoppen met roken en ziekte preventie zoals 
het opsporen van darmkanker terug.  
 
Het hulpkompas is een online zoekmachine die 218 diensten uit de zorgregio Kempen bevat, die actief zijn in 
preventie en zorg voor geestelijke gezondheid. Het hulpkompas is bedoeld voor hulpverleners, artsen en ieder die 

op zoek is naar de juiste hulpverlening; www.hulpkompas.be  
 
Als je graag wil weten of je voldoende voedingsstoffen en energie opneemt, blijf je op gewicht of wil je graag 

afvallen? Dan kan de website www.mijnvoedingscentrum.nl je hiermee helpen. Vul dagelijks je eetdagboek in 
en krijg advies op maat. Via de BMI meter kan je het verloop van je gewicht opvolgen. Andere tools op deze website: 
caloriechecker, recepten, bewaarwijzer,…  
 
Een diëtiste kan u helpen met het geven van informatie en advies over gezonde voeding, allergie en intoleranties, 
sportvoeding, overgewicht, hart- en vaatziekten, maagproblemen, darmproblemen, eetstoornissen,…  

 
An De Busser 
Zavelstraat 6 
2260 Zoerle Parwijs 
Tel: 014 71 32 04 
E-mail: an@di-eet.be 
Website: www.di-eet.be 

 
Karen Van Roey 
Schaapstraat 14 
2260 Oosterwijk 
Tel.:    014/235277 
GSM: 0497/205933 (na 13.30) 
E-mail: karen.vanroey@westelsedietisten.be 
 
Ingrid Martens-Barbiers 
Meulemanslaan 12 
2260 Tongerlo 
Tel.: 014/547340 
E-mail: ingrid.barbiers@westelsedietisten.be 
 
Wendie Pluymers 
Provinciebaan 51A 
2230 Herselt 
Tel: 014/54.32.22 
GSM: 0473/29.50.99 
E-mail: wendie@dietisten-snepkens.be 
Website: www.wendie-pluymers.be 

 
Tine Spaepen 
2235 Hulshout - Houtvenne 
Tel: 0496/52.10.29 

 
Voldoende bewegen is belangrijk om lichamelijk en geestelijk gezond te blijven.  
10.000 stappen is een project dat volwassen wil aanzetten om een actieve leefstijl op te bouwen. Onderzoek wijst 
uit dat 10000 stappen per dag hetzelfde positieve effect op je gezondheid heeft als elke dag een half uur extra 
bewegen. Meer informatie vindt je op de website www.10000stappen.be 
 
Zou u graag uw gezondheidsgewoonten of dat van je kinderen willen testen? Op www.gezondheidstest.be vindt u 
verschillende test terug wat betreft voeding en bewegen; gewicht-test, vochttest, zuiveltest, fruittest,…  

 

 

http://www.fitinjehoofd.be/
http://www.logokempen.be/
http://www.hulpkompas.be/
http://www.mijnvoedingscentrum.nl/
mailto:an@di-eet.be
http://www.di-eet.be/
mailto:karen.vanroey@westelsedietisten.be
mailto:ingrid.barbiers@westelsedietisten.be
mailto:wendie@dietisten-snepkens.be
http://www.wendie-pluymers.be/
http://www.10000stappen.be/
http://www.gezondheidstest.be/
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5. Sociale dienstverlening en dienst afspraken  
 
Misschien maakt u zich zorgen over uw ziekte, uw gezin of uw werk? Als u behoefte heeft aan ondersteuning of 

een uitlaatklep voor uw vragen en bezorgdheden, dan kan u terecht bij de sociale dienst van het ziekenhuis. Zij 

zoeken mee naar oplossingen, in overleg met artsen en verpleegkundigen.  

 

Dienst afspraken helpt u verder met het plannen van uw noodzakelijke onderzoeken zoals CT scan, MRI, RX, 

coloscopie, gastroscopie,…  
 

Somedi (Polikliniek) 
Sociaal Medisch Instituut der Zuiderkempen 
Radiologie – Laboratorium – Polikliniek 
Tel: 015/25.89.11  
E-mail: contactformulier op de website 

Website: www.somedi.be 
 

Sint Elisabeth Herentals 

Sociale dienst: 014/24.61.80 

E-mail: sociale.dienst@azherentals.be 

Website: www.azherentals.be 

 
Dienst afspraken: 014/24.64.10 

Website: www.azherentals.be/afspraken-raadpleging 
 

AZ Sint Dimpna Geel 

Sociale dienst: 014/57.72.37 

E-mail: soc.dienst@azstdimpna.be 

Website: www.azstdimpna.be 
 

Dienst afspraken: 014/57.77.77 

Website: www.azstdimpna.be/raadplegingen/hoe-maak-ik-een-afspraak 

 

Imelda Ziekenhuis Bonheiden 

Sociale dienst: 015/50.50.11 

E-mail: dirk.aerts@imelda.be 

Website: www.imelda.be 
 

Dienst afspraken: 015/50.51.11 

Website: www.imelda.be/hoe-een-afspraak-maken 

 

Heilig Hart Ziekenhuis Lier 

Sociale dienst: 03/ 491.23.45   

E-mail: sociale.dienst@hhzhlier.be 

Website: www.hhzhlier.be 
 

Dienst Afspraken: 03/491.23.45  

Website: www.hhzhlier.be/internet.net?id=276 

 

UZ Leuven Campus Gasthuisberg 

Sociale dienst: 016/34.86.20  

E-mail: www.uzleuven.be/contact 

Website: www.uzleuven.be 
 

Dienst Afspraken: 016/33.22.11 

Website: www.uzleuven.be/diensten 

 

 

http://www.somedi.be/
mailto:sociale.dienst@azherentals.be
http://www.azherentals.be/
http://www.azherentals.be/afspraken-raadpleging
mailto:soc.dienst@azstdimpna.be
http://www.azstdimpna.be/
http://www.azstdimpna.be/raadplegingen/hoe-maak-ik-een-afspraak
mailto:dirk.aerts@imelda.be
http://www.imelda.be/
http://www.imelda.be/hoe-een-afspraak-maken
mailto:sociale.dienst@hhzhlier.be
http://www.hhzhlier.be/
http://www.hhzhlier.be/internet.net?id=276
http://www.uzleuven.be/contact
http://www.uzleuven.be/
http://www.uzleuven.be/diensten
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UZA Edegem 

Tel: 03/821.37.00  

E-mail: / 

Website: www.uza.be/sociaal-werk 

 
Dienst Afspraken: 03/821.30.00 

Website: www.uza.be/specialismen 

 

6. Rechtenverkenner 
 
De website www.rechtenverkenner.be geeft een online overzicht over uw sociale rechten: 

 

▪ Premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, vervoer, 

justitie,… 

▪ Voor kwetsbare groepen: ouderen, chronische zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, 

personen met een laag inkomen,… 

▪ Door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid. 

 

7. Tegemoetkomingen 
 

Als thuiszorgpatiënt of mantelzorger maak je aanspraak op een heel pak tegemoetkomingen. Ze ondersteunen je 

als je een financiële of fysieke beperking hebt; 

 

Voorbeelden: 

• Financiële steun voor kankerpatiënten 

• VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) 

• Zorgforfait 

• Incontinentieforfait 

• Palliatief forfait 

• Tegemoetkoming ‘hulp van derden’ 

• Tegemoetkoming FOD (sociale zekerheid) 

• PVS forfait 

• Hulp aan bejaarden 

 

CM 

 

Link: https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/tegemoetkomingen-thuiszorg-alfabetisch/index.jsp 

 

De VoorZorg 

 

Link: http://www.devoorzorg.be/ANTWERPEN/VOORDELEN-ADVIES/DIENSTVERLENING/SOCIALE-

DIENST/INFORMATIE-SOCIALE-VOORDELEN/Pages/default.aspx 

 

Onafhankelijk Ziekenfonds 

 

Link: https://www.oz.be/gezondheid/oz-voordelenpakket/gezondheid 

 

Liberale Mutualiteit 

 
Link: http://www.lm.be/Antwerpen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/AZ/Pages/DefaultArticle.aspx 
 
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds 
 
Link: https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/ 
 
OCMW 
 
Link: http://www.ocmwwesterlo.be/info-en-advies 

 

http://www.uza.be/sociaal-werk
http://www.uza.be/specialismen
http://www.rechtenverkenner.be/
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/tegemoetkomingen-thuiszorg-alfabetisch/index.jsp
http://www.devoorzorg.be/ANTWERPEN/VOORDELEN-ADVIES/DIENSTVERLENING/SOCIALE-DIENST/INFORMATIE-SOCIALE-VOORDELEN/Pages/default.aspx
http://www.devoorzorg.be/ANTWERPEN/VOORDELEN-ADVIES/DIENSTVERLENING/SOCIALE-DIENST/INFORMATIE-SOCIALE-VOORDELEN/Pages/default.aspx
https://www.oz.be/gezondheid/oz-voordelenpakket/gezondheid
http://www.lm.be/Antwerpen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/AZ/Pages/DefaultArticle.aspx
https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/
http://www.ocmwwesterlo.be/info-en-advies
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8. Hulplijnen 
 
Om de hulplijnen gemakkelijk terug te vinden, staan deze alfabetisch voor U gerangschikt. 
Via volgende link vindt U ook gemakkelijk uw hulpvraag terug: www.noodnummer.be  

 

Anonieme Alcoholisten  

Bijeenkomst donderdag 20u – 22u 

Projecthuis De Dreef 

Merodedreef 166 

2260 Westerlo 

Tel: 0484/42.53.86 

Website: www.aavlaanderen.org 

 

Antigifcentrum 

Tel: 070/245.245 

Website: www.poisoncentre.be 

 

Awel  

Kinder- en jongerentelefoon 

Tel: 102 

Website: www.awel.be 

 

Brandwondencentra 

Tel: 02/268.62.00 

Website: www.brandwonden.be 

 

Child Focus 

Tel: 116000 

Website:  www.childfocus.be 

 

CLB Westerlo 

Tel: 014/54.57.36 

Website: www.clb-kempen.be 

 

Diabetes Infolijn 

Tel: 0800/96.333 

Website: www.diabetes.be 

 

Druglijn 

Tel: 078/15.10.20 

Website: www.druglijn.be 

 

Geweld/Misbruik 

Tel: 1712 

Website: www.1712.be 

 

Holebifoon 

Tel: 0800/99.533 

Website: www.holebifoon.be 

 

Huis van het kind  

Info over opvoeding, zwangerschap, geboorte,… 

Herselt – Hulshout – Westerlo  

Tel: 014/53.92.08 

Email: annelies.van.de.wouwer@westerlo.be 

Website: www.huizenvanhetkind.be 

 

 

http://www.noodnummer.be/
http://www.aavlaanderen.org/
http://www.poisoncentre.be/
http://www.awel.be/
http://www.brandwonden.be/
http://www.childfocus.be/
http://www.clb-kempen.be/
http://www.diabetes.be/
http://www.druglijn.be/
http://www.1712.be/
http://www.holebifoon.be/
mailto:annelies.van.de.wouwer@westerlo.be
http://www.huizenvanhetkind.be/
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JAC Herentals 

Tel: 014/23.34.01 

E-mail: jac.herentals@cawdekempen.be 

 

Kankerfoon 

Tel: 0800/15.800 

Website: www.kanker.be 

 

KON-tact in Geel 

Kempens Ouderenzorg Netwerk 

Tel: 014/56.42.71 

E-mail: info@kon-tact.be 

Website: www.kon-tact.be 

 

Medische spoeddienst MUG/Brandweer 

Tel: 112 

Website: www.112.be 

 

Meldpunt bejaardenmishandeling 

Tel: 078/15.15.70 

Website: www.meldpuntouderenmishandeling.be 

 

Mutas 

Hulp bij problemen met ziekte/ongeval in het buitenland 

Tel: 02/272.09.00 

Website: www.mutas.be 

 

Politie 

Tel: 101 

Website: www.politie.be 

 

Regionaal Expertisecentrum Dementie in Turnhout 

Tel: 014/47.83.71 

E-mail: tandem@dementie.be 

Website: www.dementie.be/tandem 

 

Rood Kruis (vervoer en uitleendienst) 

Tel: 105 

Website: www.rodekruis.be 

 

Rookstop  

Tel: 0800/111.00 

Website: www.tabakstop.be of www.smartstop.be  

 

Tabakoloog Kathleen Vanhove 

Rookstopbegeleider 

Tel: 0472/38.60.51 

E-mail: kathleenvanhove@hotmail.com 

 

TeleBlok 

Moeilijkheden in examenperiode 

Tel: 0800/13.14.4  

Website: www.teleblok.be 

 

Tele-Onthaal 

Levensmoeilijkheden 

Tel: 106 

Website: www.tele-onthaal.be 

http://www.kanker.be/
mailto:info@kon-tact.be
http://www.kon-tact.be/
http://www.112.be/
http://www.meldpuntouderenmishandeling.be/
http://www.mutas.be/
http://www.politie.be/
mailto:tandem@dementie.be
http://www.dementie.be/tandem
http://www.rodekruis.be/
http://www.tabakstop.be/
http://www.smartstop.be/
http://www.teleblok.be/
http://www.tele-onthaal.be/
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Toevlucht 

Elke 2de zaterdag van de maand voedselpakketten 

Tel: 0477/55.29.15 

Website: www.detoevlucht.be/Westerlo/contact.html 
 

Veilig Vrijen Lijn 

Info over aids en soa-aandoeningen 

Tel: 078/15.15.15 

Website: www.sensoa.be 
 
Vertrouwenscentrum kindermishandeling 
Tel: 090/33.99.69 

Website: www.kindermishandeling.be 
 
Zelfmoord Preventie 
Tel: 1813 

Website: www.preventiezelfdoding.be 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.detoevlucht.be/Westerlo/contact.html
http://www.sensoa.be/
http://www.kindermishandeling.be/
http://www.preventiezelfdoding.be/

