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RISICOSCHAAL

Deze sociale kaart kwam tot stand in het kader van een afsprakennota 
die GAMS België vzw afgesloten heeft met de Stad Antwerpen in 2016. 
De kaart bevat de gespecialiseerde diensten, werkzaam in de Stad 
Antwerpen, die GAMS vzw als samenwerkingspartners beschouwt 
op vlak van de preventie en behandeling van vrouwelijke genitale 
verminking. Privépraktijken van gynaecologen en advocatenkantoren 
werden niet opgenomen in deze publicatie. Indien u meer informatie 
wenst omtrent bepaalde diensten, contactpersonen, of indien u als 
organisatie opgenomen wilt worden in een volgende uitgave van deze 
sociale kaart, aarzel dan niet contact op te nemen met GAMS vzw.  

BESOIN DE SOUTIEN ?
Vous voulez protéger une femme ou une 
fille ? Vous voulez être protégée ? Vous 
avez besoin de parler ?
Si vous craignez pour la sécurité de 
quelqu’un, ou pour votre sécurité, mais 
que vous ne savez pas quoi faire, contac-
tez-nous au +32 (0)2 219 43 40

 
Lato Heavy  & Lato Regular



GAMS BELGIË VZW 

De algemene doelstelling van GAMS België vzw is om bij te dragen 
aan de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking in België en in 
de rest van de wereld.

 Þ Specifieke doelen:

ÚÚ  Preventie van VGV bij meisjes en vrouwen in België;

ÚÚ  Beperken van de lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen van VGV door het bieden van ondersteuning aan  
     vrouwen en meisjes die de praktijk ondergingen en hun omgeving;

ÚÚ  Stimuleren van intersectoraal overleg en samenwerking, uitvoeren van lobbywerk op nationaal en internationaal niveau;

ÚÚ  Ondersteunen van projecten voor de afschaffing van VGV

.

GAMS België biedt verschillende diensten aan: onthaal, doorverwijzing (medisch-psychosociaal en juridisch), en psycho-sociale 
begeleiding. Dit gebeurt steeds in functie van de situatie, noden en vraag van de personen zelf (steun in de asielprocedure, 
zoektocht naar onderdak, wegwijs maken in medisch-psychosociale en juridische diensten, doktersattesten, alfabetisering en 
opleidingen, voedselpakketten, familieherenigingsprocedures, begeleiding bij het OCMW, enz.). GAMS België ontvangt personen 
die geconfronteerd worden met VGV, gedwongen huwelijk en andere vormen van gendergerelateerd geweld. Iedereen, ook wie niet 
over een geldige verblijfsvergunning beschikt, kan gebruik maken van de diensten.

BESOIN DE SOUTIEN ?
Vous voulez protéger une femme ou une 
fille ? Vous voulez être protégée ? Vous 
avez besoin de parler ?
Si vous craignez pour la sécurité de 
quelqu’un, ou pour votre sécurité, mais 
que vous ne savez pas quoi faire, contac-
tez-nous au +32 (0)2 219 43 40
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CONTACT   

Helpdesk Antwerpen  

 Van Maerlanstraat 56, 2060 Antwerpen

 Nieuw adres vanaf maart 2017: Duinstraat 102, 2060 Antwerpen

Contactpersoon: Katrien De Koster 

 0495/93 93 18

 www.gams.be -  katrien@gams.be

Ê



JURIDISCH 

Ú  ATLAS: INTEGRATIE & INBURGERING ANTWERPEN: INFOPUNT VERBLIJF EN 
RECHTSPOSITIE 

Het Infopunt verblijf en rechtspositie is een deelwerking van Atlas, integratie & inburgering Antwerpen en geeft laagdrempelig en 
gratis juridisch advies over verblijfsrecht en over de rechtspositie van vreemdelingen in de stad Antwerpen.

 Þ Informatie en advies over:

ÚÚ  verblijfsprocedures (gezinshereniging, asiel, regularisatie,…)

ÚÚ  arbeids- en beroepskaarten

ÚÚ  nationaliteitswetgeving

ÚÚ  recht op gezondheidszorg

ÚÚ  sociale zekerheid en OCMW-steun

ÚÚ  administratieve en gerechtelijke procedures

Particulieren met juridische vragen kunnen terecht bij de  
vreemdelingenpermanentie in de Lamorinièrestraat 137,  
2018 Antwerpen op dinsdag en donderdag van 13u tot 15u.

CONTACT   

 03/270 33 03 
 www.atlas-antwerpen.be 
 verblijfenrechtspositie@stad.antwerpen.be
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Ú  ADVIESCENTRUM MIGRATIE 

Het Adviescentrum Migratie (ACM) biedt socio-juridische hulpverlening aan iedereen die vragen heeft over hun verblijf en 
verblijfsprocedures in België. Denk hierbij aan de asielprocedure, medische- en humanitaire regularisatie, vluchtelingen, mensen 
zonder wettig verblijf, aanvraag Belgische nationaliteit, gezinshereniging etc.

CONTACT   

 Lange Stuivenbergstraat 54-56, 2060 Antwerpen 

 03/235 34 05 
 www.caw.be/adviescentrum-migratie 
 adviescentrum.migratie@cawantwerpen.be

Ê
Contactpersoon: Katrien De Koster 

 0495/93 93 18

 www.gams.be -  katrien@gams.be



MEDISCH 

Ú  INSTITUUT VOOR TROPISCHE GENEESKUNDE 
GAMS België, FORWARD UK, Stichting HIMILO Nederland en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen lanceerden 
in 2015 de eerste Europese voorlichtingscampagne met als doel mannen te betrekken in de preventie van Vrouwelijke Genitale 
Verminking (VGV) in Europa. Het project Men Speak Out werd mogelijk dankzij de steun van onder andere het DAPHNE-programma 
van de Europese Commissie.

Tijdens een pretravel raadpleging in de reiskliniek wordt tevens informatie gegeven over het (eventuele) risico op VGV bij de 
voorbereidingen van een reis naar het buitenland.
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CONTACT   

Polikliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde  
 Kronenburgstraat 43/3, 2000 Antwerpen

Vaccinaties en informatie VGV: 
Enkel nog op afspraak via  www.itg.be/afspraak 

Medisch attestering en behandeling VGV:  
Referentie-gynaecologe: Dr. Séverine Caluwaerts

 03/247 07 13 
 scaluwaerts@itg.be

Ê

Ú  UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS 
ANTWERPEN 

Gespecialiseerde diensten op vlak van medisch attestering en 
behandeling VGV, waaronder desinfibulatie en reconstructieve 
operaties.

CONTACT   

Gynaecologie-verloskunde 

 UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 
 03/821 33 50 -  www.uza.be 

Referentie-gynaecoloog: Prof. Dr. Yves Jacquemyn

Ê

Ú  GZA ZIEKENHUIZEN CAMPUS SINT-
VINCENTIUS 

Gespecialiseerde diensten op vlak van medische attestering en 
behandeling VGV.

CONTACT   

 Sint-Vincentiusstraat 20, 2018 Antwerpen 
 03/285 20 00 -  sint.vincentius@gza.be 

Referentie-gynaecologen:  
Dr. Magali Dewulf en Dr. Firas Cha’ban

Ê

Ú  DOKTERS VAN DE WERELD: COZO ANTWERPEN 

Gratis medische, sociale en psychologische consultaties bij een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk 
assistenten. Naast de basis geneeskundige en verpleegkundige zorgen, kan er doorverwezen worden naar een specialist, voor een onderzoek 
of een ziekenhuisopname. Er wordt bovendien getracht de patiënt te integreren in de bestaande gezondheidsstructuren en een meer 
duurzame oplossing voor de medische of sociale situatie te zoeken. Mogelijkheid tot attestering en behandeling VGV.

CONTACT   

 Van Maerlantstraat56, 2060 Antwerpen 
 Nieuw adres vanaf maart 2017: Duinstraat 102

 03/231 36 41 -  www.doktersvandewereld.be  
 info.antwerpen@doktersvandewereld.be

Referentie-arts: Dr. Ann Bilcke

Ê



ALGEMEEN WELZIJN 

Ú  DE KRAAMVOGEL 

Het expertisecentrum kraamzorg Antwerpen “de kraamvogel” vzw 
heeft een provinciale opdracht en zet voornamelijk in op het delen 
van expertise van zwangerschapswens tot en met de kraamtijd. In 
het snel en sterk veranderende postpartum landschap streeft het 
expertisecentrum kraamzorg naar kwalitatieve zorg voor moeder 
en kind.

De Kraamvogel zet sterk in op het perinatale luik binnen de 
groeiende Huizen van het Kind waarbij we binnen de provincie 
een ondersteunende rol hebben en voor de Stad Antwerpen de 
regie uitvoeren over dit perinataal gebeuren.

We zijn een kernpartner van Perinataal Antwerps Netwerk 
Zwangerschap in Armoede en met het project Origine zorgen we 
voor vroedvrouwenzorg bij moeders zonder papieren.

CONTACT   

 Volkstraat 7, 2000 Antwerpen 
 03/238 11 00 
 www.kraamvogel.be 
 info@kraamvogel.be

Dinsdag tot vrijdag van 9.30u - 13u

Ê

Ú  PERINATAAL ANTWERPS NETWERK 
ZWANGERSCHAP IN ARMOEDE

PANZA is een eerste aanspreekpunt voor professionelen bij vragen 
rond kansarme zwangeren en prille moeders. Via een netwerk met 
verschillende partnerorganisaties werken we aan de versterking 
van kansarme gezinnen die vaak extra kwetsbaar zijn in de 
perinatale periode met als doel een bijdrage te leveren aan de 
bestrijding van kinderarmoede.

CONTACT   

 www.panza.be 
 panza@kraamvogel.be

Ê
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Ú  CAW - TEAM LEVENS- EN GEZINSVRAGEN ANTWERPEN
Hulp voor iedereen die vragen, zorgen of moeilijkheden heeft op het domein van het persoonlijk functioneren, relaties tussen partners, 
opvoeding en pedagogische vragen. Ook voor mensen die juridische vragen heeft i.v.m. personen- en familierecht.

CONTACT   

 Cornelis Schutstraat 28, 2100 Deurne -  078/15 03 00  
 www.cawantwerpen.be/team-levens-en-gezinsvragen-antwerpen 
 teamlgvantwerpen@cawantwerpen.be

Elke werkdag telefonisch bereikbaar, voor algemene vragen of aanmeldingen, behalve op donderdagvoormiddag, van 9.30u - 12.30u en 
van 13.30u - 16.30u.

Alle gesprekken zijn op afspraak van maandag tem vrijdag, ook avondafspraken zijn mogelijk.

Telefoonnummer voor verwijzers:  03/232 16 19

Ê



Ú  CAW – CO3
CO3 is een permanente overlegstructuur voor de meest complexe 
en chronische situatie van intrafamiliaal geweld, waarbij de 
interventie van één dienst niet meer voldoende is.

 Þ Drie sectoren overleggen over concrete situaties:

ÚÚ  veiligheid (parket, politie)

ÚÚ  lokale overheid (stad en provincie)

ÚÚ  hulpverlening (CAW, CGG, VKA, ...)

Concreet is het een ketensamenwerking, waarbij de casus een 
traject doorloopt van infodeling, opstellen van een plan van aanpak 
op maat en casusregie (opvolging, uitvoering en continuïteit). 
Casussen worden aangemeld door vaste partners binnen de 
ketensamenwerking. De vaste partners hebben medewerkers 
gedetacheerd die o.a. als contactpersoon werken voor de eigen 
organisatie.

CONTACT   

 078/15 03 00 
 www.cawantwerpen.be/co3  
 joris.herweyers@cawantwerpen.be

Ê

Ú  KIND EN GEZIN
De administratieve zetel voert het provinciaal beleid van de preventieve gezinsondersteuning uit en coördineert de zelfstandige kinderopvang 
binnen de provincie. Het beheert de kinddossiers van de provinciale databank en coördineert de preventieve gezinsondersteuning door de 
regioteamleden. De dienstverlening van de regioteamleden bestaat o.a. uit info’s Kind op Komst voor aanstaande ouders, bezoeken in de 
kraamkliniek aan pasbevallen ouders, huisbezoeken, consulten op het consultatiebureau, spreekuur opvoedingsondersteuning. Tijdens 
deze contacten wordt informatie en advies op maat gegeven over verzorging, voeding, veiligheid, opvoeding, gezondheid en ontwikkeling. 
Voor elk kind wordt er ook een gehoor- en oogscreening aangeboden. De provinciaal adviserend arts coördineert de medische kwaliteit van 
de consultatiebureaus en staat in voor het informeren en de vorming van de artsen en regioverpleegkundigen. De provinciaal adviserend 
arts beantwoordt vragen vanuit de kinderopvang.

Kind en Gezin richt zich naar aanstaande ouders met extra aandacht voor kwetsbare zwangeren, gezinnen met kinderen tot 3 jaar.

CONTACT   

 Lange Kievitstraat111-113, 2018 Antwerpen 

 03/206 20 51 -  www.kindengezin.be 
 stephanie.demaeyer@kindengezin.be

Contactpersoon VGV: Stephanie De Maeyer

Ê



Ú  HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING ANTWERPEN (VKA)
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen (VKA) is een door het Vlaamse Ministerie voor Gezin en Welzijn erkend Centrum 
voor Hulpverlening bij kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing.

Het VKA is een instelling die kan worden ingeschakeld, zo nodig anoniem, wanneer iemand zorgen heeft over een kind (of kinderen) in 
een gezin.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling heeft als taak te onderzoeken of deze zorgen terecht zijn en deze te bespreken met de 
ouder(s) en zo nodig met het kind. Deze geboden hulpverlening is gratis.

Het team is multidisciplinair samengesteld en heeft een medische, psychologisch/pedagogische en sociale functie alsook een 
secretariaatsfunctie.

CONTACT   

 Prof. Claraplein 1, 2018 Antwerpen 

 03/230 41 90 
 www.vkantwerpen.be 
 www.kindermishandeling.be 
 info@vkantwerpen.be

Ê

Ú CGG - VAGGA
VAGGA (Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen) vzw is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

VAGGA biedt gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische problemen of 
stoornissen en aan hun omgeving.

VAGGA heeft voor alle doelgroepen een multidisciplinair team dat bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en andere 
disciplines, allen met een bijkomende psychotherapeutische opleiding.

CONTACT   

 Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen 

 03/256 91 20  
 www.vagga.be 
 info.belgielei@vagga.be

Contactpersoon kinderen en minderjarigen: Josephine Vos

Contactpersoon jongvolwassenen: Denise Dermaut
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