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Bij foutieve of ontbrekende gegevens, gelieve contact op te nemen
met 052/43 22 80 of molenkouter@ocmw-wichelen.be

Algemene
zorgverlening

Mutualiteiten

Ben je op zoek naar een mutualiteit?
Wie zijn we en wat bieden we?
Iedereen heeft de vrije keuze zich aan te sluiten bij een bepaalde mutualiteit (ziekenfonds) of hulpkas. Zij
regelen de verplichte verzekering voor ziektekosten. De mutualiteit biedt ook aanvullende verzekeringen
aan. Hierbij worden andere medische onkosten vergoed die niet of onvoldoende door de verplichte ziekteverzekering gedekt worden. Een mutualiteit betaalt tussenkomsten voor medische verzorging, uitkeringen,
.. Zij organiseren vaak ook thuiszorg- en uitleendiensten.

Voor wie?
Een mutualiteit is er voor iedereen die zich daarbij aansluit. In België ben je verplicht je aan te sluiten bij
een erkende mutualiteit naar keuze of bij de hulpkas.

Wat kost het?
De bijdrage die je betaalt als lid, is afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit.
Wens je geen lid te worden van een mutualiteit, dan kun je je aansluiten bij de ‘Hulpkas voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering’ voor de verplichte ziekteverzekering. Deze is gratis.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

E-mailadres/website

Bond Moyson

09/333 55 00

vragen@bondmoyson.be
www.devoorzorg-bondmoyson.be

Christelijke Mutualiteit

03/760 38 11

wetteren.waasendender@cm.be
www.cm.be

Helan

02/218 22 22

www.helan.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

09/269 54 00

gent@hziv.be
www.caami-hziv.fgov.be

Liberale Mutualiteit

09/223 19 76

info.ov@lm.be
www.lm-ml.be

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

052/52 29 02

dendermonde@nzvl.be
www.nzvl.be

RailCare

09/241 24 84

onthaalgent@hr-rail.be
www.hr-railcare.be

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

09/245 29 25

dmw@vnz.be
www.vnz.be
Let op!
Partena en OZ worden vanaf
1 januari ’22 samen
‘HELAN’
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Algemene
zorgverlening

Uitleendiensten

Heb je een hulpmiddel nodig?
Wie zijn we en wat bieden we?
Heb je tijdelijk hulpmiddelen nodig, bijvoorbeeld om te revalideren of als extra hulp in huis? Dan kan je deze huren bij een uitleendienst. Van rolwagen tot een handvat voor in de douche, personenalarmsysteem,
steunkousen, ziekenhuisbed, …

Voor wie?
Iedereen die nood heeft aan ondersteuning van hulpmiddelen in het dagelijks leven.

Wat kost het?
De prijs is afhankelijk van het item dat je wenst. In de meeste gevallen heb je korting wanneer je bij de
uitleendienst gaat dat aansluit bij jouw mutualiteit.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

Bond Moyson - Mediotheek

09/333 54 05

mediotheek.bmovl@bondmoyson.be
www.devoorzorg-bondmoyson.be

Christelijke Mutualiteit - TZW Goed

03/760 00 30

tzw.wetteren@goed.be
www.goed.be

Helan Zorgwinkel

02/218 22 22

info@shopavita.be
www.shopavita.be

Liberale Mutualiteit - LM Zorgshop

09/369 08 18

info@lmzorgshop.be
www.lmzorgshop.be

Rode Kruis uitleendienst - UP Lede

0471/78 03 12

info@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
TZW ComfoPlus

053/76 99 72

aalst@comfoplus.be
www.comfoplus.be

Informeer ook bij jouw
lokale apotheker.
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Algemene
zorgverlening

Thuisverpleging

Heb je verzorging nodig aan huis?
Wie zijn we en wat bieden we?
Thuisverpleging biedt verpleging aan huis bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of bij het herstellen van
een ongeluk of aandoening. Thuisverpleging gebeurt door verpleegkundigen. Deze bieden eenvoudige
verpleegkundige handelingen van hygiënische verzorging tot complexe zorgen zoals wondzorg.

Voor wie?
Iedereen die verpleging nodig heeft aan huis, kan een aanvraag doen. Een voorschrift van de huisarts of
behandelende arts is nodig voor de aanvraag. Voor enkel hygiënische verzorging heb je geen voorschrift
van de arts nodig.

Wat kost het?
De kosten van thuisverpleging worden geregeld via de derde-betalersregeling. Dat wil zeggen dat jouw
mutualiteit de factuur voor je verpleging betaalt. Je hoeft zelf niets te betalen. Gebruikte materialen
moeten wel door de patiënt voorzien of betaald worden.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

iMens

078/15 25 35

www.i-mens.be

Wit-gele Kruis Wetteren

09/265 69 60

team.wetteren@wgkovl.be
www.witgelekruis.be

Vind een zelfstandige thuisverpleegkundige in je buurt via www.vbzv.be

Voor meer info kan je ook
terecht bij jouw mutualiteit.
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Algemene
zorgverlening

Diensten
gezinszorg

Heb je nood aan hulp in huis?
Wie zijn we en wat bieden we?
Heb je hulp nodig in huis bij persoonsverzorging of huishoudelijke taken? Gezinszorg biedt een grote
waaier aan hulp. Persoonsverzorging omvat zowel dagelijkse hygiënische verzorging alsook hulp bij het
wassen, eten en drinken, omkleden, toilet, .. Psychosociale ondersteuning in emotionele of moeilijke momenten. Huishoudelijke hulp omvat de organisatie van het huishouden, maaltijdbereiding, zorg voor kledij,
boodschappen doen, ..

Voor wie?
Gezinszorg helpt personen met diverse zorgbehoeften en hun omgeving.

Wat kost het?
Voor gezinszorg betaal je een wettelijk bepaalde bijdrage die afhankelijk is van je zorgbehoefte, inkomen
en het aantal personen ten laste. Je kan jouw bijdrage laten berekenen door één van onderstaande
diensten.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

Familiezorg

09/225 78 83

info@familiezorg.be
www.familiezorg.be

Familiehulp

053/60 55 60

aalst@familiehulp.be
www.familiehulp.be

iMens

078/15 25 35

www.i-mens.be

Samen ferm

0800/112 05

www.samenferm.be

Informeer ook bij jouw aangesloten mutualiteit.
Wist je dat je hiervoor ook terecht kan bij het OCMW Wichelen? Vraag naar de infofiches van het OCMW via
052/43 22 80 of molenkouter@ocmw-wichelen.be

Bevind je je in een noodsituatie
en heb je onmiddellijk zorg
nodig? Vraag hen naar acute
gezinszorg
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Algemene
zorgverlening

Poetsdiensten

Heb je nood aan poetshulp in huis?
Wie zijn we en wat bieden we?
Kan je zelf niet meer instaan voor het dagelijks onderhoud van je woning? Heb je hulp nodig bij
huishoudelijke taken? Dan kan je terecht bij een poetsdienst. Een huishoudhulp helpt je bij het dagelijks
onderhoud van je woning: stof afnemen, stofzuigen en dweilen, ramen poetsen, keuken- en
toiletonderhoud, ..

Voor wie?
Iedereen kan een poetsdienst aanvragen. Sommige diensten zijn enkel gericht aan personen met een
zorgbehoefte. Hiervoor kan je je verder informeren.

Wat kost het?
Je betaalt:
•
ofwel via dienstencheques ter waarde van 9 euro (deels aftrekbaar van de belastingen);
•
ofwel via een factuur waarbij de bijdrage wordt berekend.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

Familiehulp

053/60 55 60

aalst@familiehulp.be
www.familiehulp.be

Familiezorg

09/225 78 83

info@familiezorg.be
www.familiezorg.be

iMens

078/15 25 35

www.i-mens.be

Samenferm

0800/112 05

www.samenferm.be

Hier kan je een volledige lijst met erkende dienstencheque-ondernemingen terugvinden:
www.dienstencheques.vlaanderen.be/zoek-een-erkende-onderneming
Wist je dat je hiervoor ook terecht kan bij het OCMW Wichelen? Vraag naar de infofiches van het OCMW via
052/43 22 80 of molenkouter@ocmw-wichelen.be

Bij jouw mutualiteit kan je
ook terecht voor poetshulp.
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zorgverlening

Karweidiensten

Heb je nood aan hulp in huis?
Wie zijn we en wat bieden we?
Ben je op zoek naar hulp voor een karwei of herstellingswerk in en rond je woning? Een karweidienst kan
jou hierbij helpen. Een klusjesman/vrouw kan jou helpen met het uitvoeren van kleine karweien. Het doel
is de veiligheid van je woning te verhogen zodat je langer thuis kan blijven wonen.

Voor wie?
Iedereen kan een karweidienst aanvragen.

Wat kost het?
De prijs is afhankelijk van dienst tot dienst.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

Familiehulp

053/60 55 60

aalst@familiehulp.be
www.familiehulp.be

Familiezorg

09/225 78 83

info@familiezorg.be
www.familiezorg.be

iMens

078/15 25 35

www.i-mens.be

Samenferm

0800/112 05

www.samenferm.be

Wist je dat je hiervoor ook terecht kan bij het OCMW Wichelen? Vraag naar de infofiches van het OCMW via
052/43 22 80 of molenkouter@ocmw-wichelen.be

Bij jouw mutualiteit kan je
ook terecht voor
karweidiensten.
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Algemene
zorgverlening

Ambulante
gezondheidszorg

Algemene ziekenhuizen
Wie zijn we en wat bieden we?
Ziekenhuizen verstrekken gezondheidszorg. Patiënten kunnen er op elk moment terecht voor medische of
specialistische onderzoeken en behandelingen. Niet alleen voor een opname maar ook voor consultaties bij
een gespecialiseerde arts zijn mogelijk.

Voor wie?
Voor iedereen die nood heeft aan zorg of wordt doorverwezen door een huisarts.

Wat kost het?
Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de mutualiteiten
afspraken met zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord van de mutualiteiten aanvaardt,
respecteert de vastgelegde tarieven en zijn geconventioneerde zorgverleners. Zorgverleners zijn niet verplicht om toe te treden tot dit akkoord.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

ASZ Aalst

053/76 41 11

info@asz.be
www.asz.be

ASZ Wetteren

09/368 82 11

info@asz.be
www.asz.be

AZ Sint Blasius Dendermonde

052/25 20 11

info@azsintblasius.be
www.azsintblasius.be

OLV Aalst

053/72 41 11

webmaster@olvz-aalst.be
www.olvz.be

Vraag aan jouw behandelende arts of deze
geconventioneerd is?
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Algemene
zorgverlening

Ambulante
gezondheidszorg

Heb je nood aan mentale ondersteuning?
Wie zijn we en wat bieden we?
Iedereen heeft wel eens periodes waarin men het moeilijk heeft. Dit is volkomen normaal. Het kan leiden
tot klachten zoals slecht slapen, stress, angstig zijn of piekeren. Bij langdurige klachten kunnen ze jou
dagelijks belemmeren en is het nodig om te spreken met een specialist. Hieronder kan je een overzicht
terugvinden van de hulpverleners en ziekenhuizen waarbij je terecht kan voor een brede waaier aan psychische klachten, ook als je (nog) niet precies weet wat er aan de hand is. Sommige psychiatrische ziekenhuizen beschikken over een mobiel team dat jou verder kan begeleiden eenmaal je terug thuis bent.

Voor wie?
Voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen.

Wat kost het?
De prijs is afhankelijk van de behandeling.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

AZ Sint Blasius PAAZ afdeling

052/25 20 82

jacques.vancoppenolle@azsintblasius.be
www.azsintblasius.be

Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW)

0800/13 500

onthaal.wetteren@cawoostvlaanderen.be
www.caw.be

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

052/21 36 95

info@cgg.dedriestromen.be
www.dedriestromen.be

Psychiatrisch Ziekenhuis Ariadne
Mobiel team crisiszorg Ariadne

053/76 21 11

www.pcariadne.be

OLV Aalst PAAZ afdeling (volwassenen)

053/72 43 55

paaz@olvz-aalst.be
www.olvz.be

OLV Aalst PAAZ afdeling (kinderen en jongeren)

053/72 87 77

kinderpsychiatrie.aalst@olvz-aalst.be
www.olvz.be

Wist je dat je hiervoor ook terecht kan bij het OCMW Wichelen? Vraag naar de eerstelijnspsychologen via
052/43 22 80 of molenkouter@ocmw-wichelen.be

Voor een eerst advies kan
je steeds bij jouw huisarts
terecht.
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Algemene
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Mobiliteit

Heb je nood aan minder mobielenvervoer?
Wie zijn we en wat bieden we?
Heb je nood aan vervoer voor een familiebezoek of consultatie bij de dokter? Dan helpen wij jou op weg!
Met een rolwagenlift of lage opstap kan je bij onderstaande diensten terecht voor een vlot en veilig
vervoer. Het gaat hierbij niet om ziekenvervoer.

Voor wie?
Voor personen die minder mobiel zijn en niet-medisch vervoer nodig hebben.

Wat kost het?
De prijs is afhankelijk van dienst tot dienst.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

CM Mobiel sociaal vervoer

03/760 93 88

zorgendvrijwilligerswerk.waasendender@cm.be
www.cm.be

Dienst Aangepast Vervoer MOBAR vzw Gent

09/216 20 65

info@mobar.eu
www.mobar.eu

Dienst Aangepast Vervoer IKOO vzw Dendermonde

03/760 93 69

dav@ikoo.be
www.ikoo.be/vervoer_praktisch

Liberale mutualiteit - Hop-In

09/235 72 82

hopin@lm.be
www.hop-in.be

Minder Mobielen Centrale

09/369 34 15

dienstencentrum@wetteren.be
www.mindermobielencentrale.be

Wist je dat je hiervoor ook terecht kan bij het OCMW Wichelen? Vraag naar de infofiches van het OCMW via
052/43 22 80 of molenkouter@ocmw-wichelen.be

Heb je nood aan
dringend ziekenvervoer?
Bel 112
Heb je nood aan
niet-dringend ziekenvervoer?
Vraag naar deze infofiche.
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Mobiliteit

Heb je nood aan niet-dringend ziekenvervoer?
Wie zijn we en wat bieden we?
Ben je op zoek naar kwaliteitsvol en betaalbaar niet-dringend ziekenvervoer naar/van het ziekenhuis
(opname, consultatie, ontslag); voor een oncologische behandeling (chemo-, radiotherapie of follow-up
consultatie) of voor de nierdialyse? Dan kan je bij deze professionele vervoersdiensten terecht.

Voor wie?
Voor iedereen die op zoek is niet-dringend ziekenvervoer.

Wat kost het?
Informeer bij je mutualiteit voor een eventuele tussenkomst.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Mutas Vlaanderen
Rode Kruis Vlaanderen

Telefoon

E-mailadres/Website

078/15 95 95

nationaal@mutas.be
www.mutas.be/lisa

105

info@dispatching105.be
www.rodekruis.be

Heb je nood aan
dringend ziekenvervoer?
Bel 112
Heb je nood aan
minder mobielen vervoer?
Vraag naar deze infofiche.
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zorgverlening

Mobiliteit

Ben je op zoek naar openbaar vervoer?
Wie zijn we en wat bieden we?
Het openbaar vervoer heeft drie belangrijke eigenschappen: het is goedkoop voor de gebruiker, het
beperkt de hinder en vervuiling, en het helpt om de verkeerslast te verminderen. Bovendien besteedt de
overheid bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor personen met een
beperking.

Voor wie?
Voor iedereen die zich met het openbaar vervoer wil verplaatsen.

Wat kost het?
De prijs is afhankelijk van de rit. Een aantal doelgroepen komen in aanmerking voor een verminderd of
gratis tarief. Voor meer info kan je contact opnemen met onderstaande diensten.

Bij wie kan je terecht?
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

Belbuscentrale De Lijn

09/211 91 91

www.delijn.be

De Lijn - met de bus/tram

070/220 200

www.delijn.be

NMBS - met de trein

02/528 28 28

www.belgiantrain.be

Wist je dat je hiervoor ook terecht kan bij het OCMW Wichelen? Vraag naar de infofiches van het OCMW via
052/43 22 80 of molenkouter@ocmw-wichelen.be

Verminder jouw ecologische
voetafdruk. Carpoolen
vermindert ook het aantal
auto’s op de baan.
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Voor iedereen

Informeren

Telefoonnummers van algemene nut
Lijst

Telefoon

E-mailadres/Website

Aids telefoon

078/15 15 15

www.sensoa.be

Anonieme Alcoholisten

03/239 14 15

info@aavlaanderen.org
www.aavlaanderen.org

Algemeen Europees noodnummer
(Ambulance, brandweer en/of politie)

112

www.sos112.be
Niet dringend? www.1722.be of bel 1722

Alzheimer dementie telefoon

0800/15 225

hulpvragen@alzheimerligavlaanderen.be
www.alzheimerliga.be

Antigifcentrum

070/24 52 45

info@poisoncentre.be
www.antigifcentrum.be

Autismetelefoon

078/15 22 52

vva@autismevlaanderen.be
www.autismevlaanderen.be

Awel (Luistert naar kinderen en jongeren)

102

brievenbus@awel.be
www.awel.be
info@burnsfoundation.eu
www.brandwonden.be

Brandwondencentrum UZ Gent

09/332 34 90

Card stop

078/170 170

Child focus

116 000

De Druglijn

078/15 10 20

www.druglijn.be

Diabetes infolijn

0800/96 333

infolijn@diabetes.be
www.diabetes.be

Federale politie

101

Gemeente Wichelen

052/43 24 00

Hulplijn Geweld, Misbruik en Kindermishandeling

1712

116000@childfocus.org
www.childfocus.be

www.politie.be
gemeentebestuur@wichelen.be
www.wichelen.be
www.1712.be

Kanker infolijn (Stichting tegen kanker)

0800/15 802

kankerinfo@stichtingtegenkanker.be
www.kanker.be/info

Mantelzorgtelefoon Samana

078/15 50 20

info@samana.be
www.samana.be

Rode Kruis Wichelen

052/42 24 93

voorzitter@wichelen.rodekruis.be

Telefoongids (Belgische telefoongids)

1207

Teleblok (Info en chat voor studenten)

0800/13 144

Tele-onthaal (Praat over wat jou bezig houdt)
Trefpunt zelfhulp

106
016/23 65 07

Vlaamse infolijn (Informatienummer Vlaamse
overheid)

Maandag tem zaterdag van 8u-18u30
www.1207.be
Enkel in januari en juni
www.teleblok.be
oost-vlaanderen@tele-onthaal.be
trefpunt.zelfhulp@kuleuven.be
www.zelfhulp.be

1700

Vlaams Wegentelefoon

0800/12 266

www.meldpuntwegen.be

Wijkpost Wichelen politie

052/42 67 42

pz.wlw.wijk.wichelen@police.belgium.eu
www.politie.be/5438

Zelfmoordlijn
Versie 05/2022
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mail@zelfmoordlijn.be
www.zelfmoord1813.be
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Zorgverleners
in je buurt

Vind een zorgverlener in je buurt

Apotheek
Vind hier een apotheek in je buurt
www.apotheek.be
Apotheek van wacht
Tel. 09/039 90 00

Huisarts
Vind hier een huisarts in je buurt
Huisarts van wacht (tijdens de week)
Tel. 09/366 09 66 of www.mediwacht.be
Huisartsenwachtpost
(tijdens weekend en feestdagen)
Wegvoeringstraat 73, 9230 Wetteren
Tel. 1733 of www.huisartsenwachtposten.be

Kinesist
Vind hier een kinesist in je buurt
www.kinesist-vinden.be

Tandarts
Vind hier een tandarts in je buurt
www.tandarts.be
Tandarts van wacht
Tel. 09/033 99 69
www.tandarts.be/wachtdienst

Psycholoog
Vind hier een psycholoog in je buurt
www.vind-een-psycholoog.be

Logopedist
Vind hier een logopedist in je buurt
www.vvl.be/logopedisten

Dierenarts
Vind hier een dierenarts in je buurt
www.vindeendierenarts.be
Dierenarts van wacht
Tel. 09/046 90 05
www.dierenarts-van-wacht.be

Vind je niet wat je zoekt?
Heb je hulp nodig bij het opzoeken van een
zorgverlener? Vraag het aan je huisarts.
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