
Wegwijzer  

Deze wegwijzer bevat basisinformatie over de externe instanties die aanspreekbaar en/of 

ondersteunend zijn binnen ethiek. Het is essentieel te weten op welke externe instanties je een 

beroep kan doen voor vorming, antwoorden en advies en bij welke instanties je terecht kan voor een 

melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

• Dringende hulp:  

bij een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101.  

Heb je dringend medische hulp nodig, bel dan onmiddellijk het alarmnummer 112.  

 

• Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)  

is het aanspreekpunt voor alle mogelijke situaties van geweld op kinderen; Het VK kan via 

de hulplijn 1712 gecontacteerd worden. 

 

• Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)  

voor advies of hulp aan volwassenen; De CAW’s zijn telefonisch bereikbaar tijdens de 

kantooruren op het nummer 078/150.300. Je kan ook mailen, chatten, langskomen of 

een afspraak maken. 

Meer informatie via: www.caw.be 

 

•  Jongerenadviescentrum (JAC) 

 voor advies of hulp aan jongeren; De CAW’s zijn telefonisch bereikbaar tijdens de 

kantooruren op het nummer 078/150.300. Je kan ook mailen, chatten, langskomen of 

een afspraak maken. 

Meer informatie via: www.jac.be 

 

• Hulplijn 1712  

is voor de burger de hulplijn bij uitstek voor alle vormen van geweld, misbruik en 

kindermishandeling. De hulplijn 1712 is er voor iedereen. De hulplijn kan op werkdagen 

worden gebeld van 9 tot 17u. 1712 heeft ook een chatfunctie. Er is een doorlopende 

receptiedienst en wie buiten de openingsuren belt, krijgt de boodschap dat ze contact 

kunnen opnemen met Tele-Onthaal op het gratis nummer 106. 

Meer informatie via www.1712.be 

 

• Zorgcentrum na seksueel geweld  

Hulpcentra voor slachtoffers van seksueel geweld. In de centra werken hulpverleners 

samen met politie en justitie. Zo kunnen slachtoffers op één plaats aangifte doen en de 

nodige medische, psychosociale en gerechtelijke bijstand krijgen. De centra zijn 

verbonden aan een ziekenhuis en zijn permanent (24/7) beschikbaar. 

Meer informatie via: www.seksueelgeweld.be 

https://www.politie.be/
https://www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be/antwerpen
https://www.caw.be/
https://www.caw.be/locaties/jac/
https://1712.be/
https://www.uza.be/zorgcentrum-na-seksueel-geweld-antwerpen


  

• Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES)  

is een door de Vlaamse minister van Sport erkende organisatie voor 

beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. ICES 

informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in 

ethische thema’s die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.  

Meer informatie via www.ethischsporten.be 

 

• Sensoa  

ondersteunt organisaties bij de seksuele en relationele vorming van kinderen en 

jongeren met websites, brochures, educatief materiaal en vorming. 

 

•  Child Focus 

 is de Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Child Focus beheert het 

burgerlijk meldpunt voor beelden van seksueel misbruik van kinderen en heeft een 

aparte hulplijn over veilig internet. Iedereen met vragen in verband met seksuele 

uitbuiting van minderjarigen kan terecht op het gratis noodnummer 116000 (24/24, 7/7). 

 

• Justitiehuis  

Als je te maken krijgt met een gerechtelijke procedure en je bent op zoek naar informatie 

of advies, dan kan je bij een Justitiehuis terecht voor juridische eerstelijnshulp.  

 

• Politie  

Een aangifte van een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel 

misbruik, of het indienen van een klacht (i.e. aangifte door het slachtoffer) kan bij de 

lokale politie.  

 

• Stop it Now!  

biedt ondersteuning aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Stop it Now! 

biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan personen die zich 

zorgen maken over hun gevoelens of gedrag naar minderjarigen, alsook aan hun naasten.  

De hulplijn is vertrouwelijk, anoniem en gratis via 0800 200 50 

Meer informatie via www.stopitnow.be 

 

• Universitair Forensisch Centrum  

doet dienst als voor de begeleiding en behandeling van plegers van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.  

Meer informatie via www.ufc.be 

 

• Slachtoffer/daderbemiddeling 

 Wie betrokken is bij een strafrechtelijk dossier kan herstelbemiddeling vragen. Bij 

herstelbemiddeling gaan slachtoffer en dader, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de 

hulp van een neutrale persoon het gesprek aan over de feiten, de achtergronden, de 

betekenis en de gevolgen van een misdrijf. 

 

 

 

https://www.ethischsporten.be/
https://www.sensoa.be/
https://childfocus.be/
https://www.vlaanderen.be/agentschap-justitie-en-handhaving/justitie/justitiehuizen
https://www.politie.be/
https://stopitnow.be/
https://ufc.be/
https://www.slachtofferzorg.be/contact-met-de-dader


• Zelfmoord 1813 

Zelfmoord1813 is een hulplijn voor iedereen die met een zelfmoordwens, gedachten, 

plannen of daden worstelt of voor naasten van deze mensen. Je kan gratis en anoniem 

de hulplijn bereiken via telefoon (1813), chat en e-mail.  

Meer informatie : https://www.zelfmoord1813.be/ 

 

• Awel 

Awel.be is een online platform dat zich specifiek richt naar kinderen en jongeren. 

Sporters kunnen op het platform terecht voor een babbel, advies en informatie. Het is 

volledig gratis en anoniem.  

Meer informatie via: https://www.awel.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zelfmoord1813.be/


 

 

 

 

 

 


