
Lidorganisaties doelgroep Regio contactgegevens website

Centrum ZitStil Centrum ZitStil informeert, vormt, traint, ondersteunt en onderneemt maatschappelijke actie om 

iedereen die met ADHD te maken krijgt, vooruit te helpen in het leven

Vlaanderen 03 830 30 25

info@zitstil.be

http://www.zitstil.be/

Similes vzw Similes is een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychische 

kwetsbaarheid. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden...kortom 

iedereen die betrokken is bij een persoon met een psychische kwetsbaarheid en los van het feit of deze 

persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont voor 

gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychische kwetsbaarheid. 

Vlaanderen https://nl.similes.be/contact http://www.similes.be

Huntington Liga vzw De Huntington Liga vzw brengt mensen betrokken bij de ziekte van Huntington bij elkaar Vlaanderen http://huntingtonliga.be/contact/ http://huntingtonliga.be

Vlaamse Vereniging Autisme Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk 

samen

Vlaanderen 078/152 252 

vva@autismevlaanderen.be 

vva@autismevlaanderen.be 

Werkgroep Verder Werkgroep Verder is een deelwerking van CGG Passant vzw en werkt in Vlaanderen voor nabestaanden 

na zelfdoding

Vlaanderen 02 361 21 28

info@werkgroepverder.be

http://www.werkgroepverder.be

IKTIC Tourettevereniging België voor en door personen met het syndroom van Gilles de la Tourette en hun directe omgeving (partner, 

ouders, broer en/of zus). 

Vlaanderen https://www.iktic.be/ mailto:info@iktic.be

Al-Anon /Alateen Vereniging voor familie en 

vrienden van Alcoholisten

Heel Vlaanderen 03/218.50.56

info@al-anonvl.be

http://www.al-anonvl.be/

Berdache België Vereniging voor ouders met een genderkind Vlaanderen/Wallonië 0474 / 645 750 (jonger genderkind)

0475  / 633 368

http://www.berdache.be/

ANBN Vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia 

Nervosa

De vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa is een informatie- en ontmoetingsplaats waar 

iedereen met vragen of zorgen rond eetstoornissen welkom is.

Vlaanderen http://www.anbn.be/telefoon

info@anbn.be

http://www.anbn.be

Zelfhulpgroep Noah zelfhulpgroep en slachtofferhulp voor ouders met drugsverslaafd kind. Limburg info@zelfhulpgroep-noah.be http://zelfhulpgroep-noah.be/index.html

VVOC (Vlaamse Vereniging Ouders van Couveusekinderen)vereniging voor ouders van couveuse kinderen contact@vvoc.be https://www.vvoc.be/

Psychosenet Het platform over psychosegevoeligheid, stemming en herstel België https://www.psychosenet.be/contact/https://www.psychosenet.be/

KOPPeling Organisatie voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen Vlaanderen https://www.facebook.com/pg/koppelingvzw/posts/https://www.facebook.com/pg/koppelingvzw/posts/

Andere familieorganisaties

Altis zelfhulpgroep voor depressieve mensen Dendermonde 052/42.26.24

info@altis-depressie.be

http://www.altis-depressie.be/

Bekina Een vereniging voor kinderen en jongeren die hoogbegaafd of uitzonderlijk getalenteerd zijn Vlaanderen 09/356.85.35

secretaris@bekina.org 

http://www.bekina.org/

Cetos vzw Centrum Taalontwikkelingsstoornissen

voorheen Zelfhulpgroep dysfasie 

Vlaanderen dysfasie@hotmail.com http://www.dysfasie.net/

Dagcengtrum De Sleutel De zelfhulpgroep voor familieleden van druggebruikers is een groep van mensen die tweewekelijks 

samenkomen op vrijwillige basis. Deze mensen hebben een zoon, dochter, broer, zus of partner die 

illegale drugs gebruikt in mindere of meerdere mate.Het kan gaan om soft- en/of harddrugs.   

Mechelen gert.das@fracarita.org   

015/20 09 64

https://www.desleutel.be/professional

s/hulpverlening/ambulant/dagcentrum-

mechelen#zelfhulpdruggebruikers
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Fellow Support De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor zowel de partners als familie van de verslaafde in herstel als 

partners en familieleden van de verslaafde die nog niet in herstel zit. Deze bijeenkomsten vinden plaats 

op de 2de en 4de woensdag van iedere maand en zijn geheel gratis bij te wonen. Tijdens de 

bijeenkomsten is er koffie en water voorzien. Schrijf je in en ontvang meer informatie over onze 

bijeenkomsten. De afspraak is, dat wat verteld wordt in de groep, in de groep blijft.

Vlaanderen Joeri@fellowsupport.be

Arne@fellowsupport.be

Dieter@fellowsupport.be

https://www.fellowsupport.be/

https://www.fellowsupport.be/contact

/

FIST – Zelfhulpgroep voor 

ouders van gebruikers

Deze groep voor ouders komt éénmaal per maand samen met als doel: het kunnen uiten van emoties, 

luisteren, het uitwisselen van ideeën. Er wordt aan vorming en preventie gedaan door samenwerking 

met politie en rijkswacht, dokters en scholen.

Arendonk 014/67.15.98

0495/46.53.33

http://www.hulpkompas.be/fiche/fist-

zelfhulpgroep-voor-ouders-van-

gebruikers/

ISG vzw Een zelfhulpgroep rond incest en seksueel misbruik (familieleden, kennissen & vrienden ook welkom 

maar enkel als de persoon in kwestie dit toestaat)

Brasschaat (Antwerpen) 0468/32.46.67

vzw-isg@hotmail.be

http://www.isg-vzw.be/

Magenta Magenta organiseert workshops voor ouders van een kind met een handicap of chronische ziekte waarin 

wordt gefocust op de zorg-werk-levenbalans.

Vlaanderen http://www.magentaproject.be/con

tact.html

http://www.magentaproject.be/

Met Lege Handen Met Lege Handen is een zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby ontstaan vanuit de 

behoefte om te praten met ouders die ook een baby verloren voor, tijdens of na de geboorte. De 

zelfhulpgroep MLH organiseert praatgroepen in Leuven (Wijgmaal), Antwerpen (Wilrijk) en Roeselare en 

Gent.

Ze bieden ook een gesloten facebookgroep voor lotgenoten aan, een openbare facebookpagina en een 

driemaandelijks tijdschrift 't Lichtpuntje.

Vlaanderen 0495/65.18.08 http://www.metlegehanden.be/index.p

hp/contact/contactformulier

Missing you Missing You is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 

30 jaar) die iemand belangrijk verloren zijn.

Vlaanderen 0488/ 24.92.90 missingyou.be/

NLD-vereniging Een vereniging voor mensen met het NLD syndroom, zowel voor kinderen als volwassenen, voor familie, 

hulpverleners, leerkrachten, enz...

W-Vlaanderen 03/647.09.02

info@nld-vereniging.be 

http://www.nld-vereniging.be/

Omgaan met drugs, 

een praatgroep voor ouders

Deze groep richt zich tot ouders en 

familieleden (ook tot opvoeders en

hulpverleners) van jongeren die drugs

gebruiken. Open groep voor familieleden. (steeds op donderdag 19u-21u). Aansturing door hulpverlener 

maar verder autonome groep.

Herentals 014/22.66.50 http://zelfhulpwijzer.be/

drugsverslaving-

zelfhulpgroepen/item/4218-

drugsverslaving

Oudergroep Kompas Afdeling

ambulante drugzorg 

Ouders van kinderen waarvan het ‘druggebruik’ op de één of andere manier leidt tot problematische 

situaties binnen het gezin of de omgeving

Roeselare 051/25.99.35 http://www.kompasvzw.be/

ambulant_oudergroep.php

Ouderwerkgroep Dyspraxis Dyspraxis vzw is een werkgroep

 van ouders van kinderen met de coördinatie-

ontwikkelingsstoornis DCD

Lierde info@dyspraxis.be http://www.dyspraxis.be/

O.V.O.K. (Ouders van een Overleden Kind) Praatgroepen voor mensen waarvan hun kind overleden is. Vlaanderen http://www.ovok.be/ http://www.ovok.be/

Re-member Voor familieleden en jongeren biedt Re-member een alternatief met openhartcirkels. Spreken vanuit het 

hart.

http://79.170.44.80/re-member-

psychischezorg.be/wp-

content/uploads/2017/10/folder-

openhart-cirkel.pdf

http://re-member-psychischezorg.be/

S-Anon Voor partners, familie of vrienden van 

mensen met een seksverslaving

Gent 0479/69.05.34

adk.algemeen@kompasvzw.be

http://www.sanon.be/

S-Anon/Home.html

Sprankel Vereniging voor ouders van normaalbegaafde kinderen met leerstoornissen Vlaanderen 03/289.78.58

secretariaat@sprankel.be 

http://www.sprankel.be/

Transgender Infopunt (TIP) Dé plek voor al je vragen over het transgenderthema. Partnerzorg: praatavonden en één-op-één 

lotgenotencontact

Vlaanderen 0800/96.316

contact@transgenderinfo.be

http://transgenderinfo.be/f/contact

/formulier/

http://transgenderinfo.be/m/zorg/part

nerzorg/

Vereniging Afasie De vereniging is opgericht om tegemoet te komen aan de sociale noden van de persoon met afasie en 

zijn/haar familie

Antwerpen- Limburg - 

Oost-Vlaanderen - Vlaams 

Brabant - West-

Vlaanderen

03/458.13.32 

elsdem@gmail.com

http://www.afasie.be/vereniging-afasie-

vzw.html
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Vereniging voor Verlegen mensen Welkom op de website van de vereniging voor verlegen mensen (VVM). Maak kennis met onze 

vereniging die behalve cursussen ook tal van activiteiten en vormingen aanbiedt met als doel 

verlegenheid te verminderen. (familie, vrienden en kennissen ook welkom)

Vlaanderen 0478/05.41.29

http://vvm-vzw.be/contact

http://vvm-vzw.be/

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw De Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een patiënten- en vrijwilligersorganisatie VAN, VOOR en DOOR 

familieleden en mantelzorgers van personen met dementie

Vlaanderen 014 43 50 60 http://www.alzheimerliga.be/

Vlaamse vereniging voor 

Pleeggezinnen

De V.V.P. is een vereniging van 

vrijwilligers van en voor pleegouders

Vlaanderen 016/43.64.51

http://pleegouders.be/index.php/pr

ovinciaal-contact

http://pleegouders.be/index.php/8-

algemeen/24-vlaamse-vereniging-voor-

pleeggezinnen-vzw

Wat Nu?  Vereniging voor en door  

ouders van kinderen met 

reactieve Hechtingsstoornissen (RAD)

Heel Vlaanderen 052/35.21.25

watnu@hechtingsstoornis.org

http://www.hechtingsstoornis.org/

Ups en Downs VZW Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving Vlaanderen contact@upsendowns.be www.upsendowns.be
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