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23.06.2020 - NETWERK ELZ Baldemore 
Door CORONA-EXIT, werken eerstelijnswerkers op een andere manier, is bereikbaarheid gewijzigd, ... ELZ Baldemore bundelt hier contactgegevens,  

zoals ze op dit moment zijn. We willen zo goed als mogelijk duidelijkheid scheppen, zodat we mekaar kunnen vinden & ondersteunen. 

De meest recente versie is steeds beschikbaar via https://www.elzbaldemore.be/corona.html  
Wij zijn afhankelijk van anderen voor de gegevens & kunnen niet eindverantwoordelijk gehouden worden.  

Help ons te vervolledigen & te corrigeren via info@elzbaldemore.be 

LOKALE BESTUREN 

 Gemeente Balen Gemeente Dessel Gemeente Mol Gemeente Retie 
HULP-

VRAGEN & 
sociale 

initiatieven 

https://www.balen.be/eloketdetailv
2/217/stel-je-hulpvraag 

http://www.dessel.be/help-je-
buren-als-je-kan 

www.gemeentemol.be/coronahulpli
jn  

https://www.retie.be/retiehelpt-
formulier 

014 74 41 27 / 014 33 16 00 014 38 92 30 

/ corona@dessel.be 2400@gemeentemol.be retiehelpt@retie.be 

CORONA 
webpagina 

https://www.balen.be/corona http://www.dessel.be/corona 
https://www.gemeentemol.be/coro

na 
https://www.retie.be/corona 

HUIS van 
het KIND 

www.huisvanhetkindregiomol.be  

014 33 15 81 

huisvanhetkind@gemeentemol.be 

 

PZON  

Vragen met betrekking tot mantelzorg-, vrijwilligers- & gebruikersorganisaties via info@elzbaldemore.be  

https://www.elzbaldemore.be/corona.html
mailto:info@elzbaldemore.be
https://www.balen.be/eloketdetailv2/217/stel-je-hulpvraag
https://www.balen.be/eloketdetailv2/217/stel-je-hulpvraag
http://www.dessel.be/help-je-buren-als-je-kan
http://www.dessel.be/help-je-buren-als-je-kan
http://www.gemeentemol.be/coronahulplijn
http://www.gemeentemol.be/coronahulplijn
https://www.retie.be/retiehelpt-formulier
https://www.retie.be/retiehelpt-formulier
mailto:retiehelpt@retie.be
https://www.balen.be/corona
http://www.dessel.be/corona
https://www.gemeentemol.be/corona
https://www.gemeentemol.be/corona
https://www.retie.be/corona
https://mail.gemeentemol.be/owa/redir.aspx?C=8DrqC30Wrzyp9SMEzm7vU6tVE9EDjhr6a8N9CLh-JjQKRF3jpNvXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.huisvanhetkindregiomol.be
https://mail.gemeentemol.be/owa/redir.aspx?C=LE8JQqhtzVd11BOgy7Uv7hIjo3B-y78psn-hFsJ1bmUKRF3jpNvXCA..&URL=mailto%3ahuisvanhetkind%40gemeentemol.be
mailto:info@elzbaldemore.be
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WELZIJN  

Diensten Maatschappelijk Werk  
van de Ziekenfondsen 

De diensten maatschappelijk werk van de 
ziekenfondsen blijven bereikbaar voor 

zorg- & ondersteuningsvragen! 
 

Er worden op dit moment geen 
huisbezoeken of kantoorafspraken 

ingepland. Alle hulpverlening en 
ondersteuning van onze leden gebeurt 

telefonisch, via e-mail of op andere 
digitale manier. 

 
Daarnaast worden alle alleenstaande 80-
plussers telefonisch gecontacteerd om na 

te gaan of bijkomende ondersteuning 
gewenst is. 

 

03 221 95 95 

zorglijn.amt@cm.be  

 015 28 04 55 

dmw.304@devoorzorg.be  

 

03 201 84 80 

socialedienst@oz.be  

 

03 491 86 50 

dmw@vnz.be 

 

03 206 35 25 

DMW_1@lmplus.be  

 

09 269 85 77 

dmw@partena-
ziekenfonds.be 

mailto:zorglijn.amt@cm.be
mailto:dmw.304@devoorzorg.be
mailto:socialedienst@oz.be
mailto:dmw@vnz.be
mailto:DMW_1@lmplus.be
mailto:dmw@partena-ziekenfonds.be
mailto:dmw@partena-ziekenfonds.be
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DIENSTEN GEZINSHULP & 
AANVULLENDE THUISZORG 

Lien Berghmans vertegenwoordigt deze diensten in de 
zorgraad van ELZ Baldemore & heeft geregeld overleg met de 
gezinshulp- & thuiszorg-organisaties. Zij kan je doorverwijzen 

naar de contactpersoon per organisatie. 

lien.berghmans@i-mens.be 
 

0473 53 12 45 

Nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 
positieve patiënten, die 

gezinszorg of thuisverpleging 
nodig hebben, worden door 

zorgverleners aangemeld via 
0800 11 833 

CENTRA voor ALGEMEEN 
WELZIJN (CAW) 

Nu mensen verplicht in hun kot moeten blijven, ontstaan er 

vaak meer spanningen: conflicten, eenzaamheid, … Net 

daarom blijft CAW De Kempen mensen zo goed mogelijk 

helpen. 

Voor ieders veiligheid werken we momenteel met gesloten 

deuren, waardoor cliënten niet meer zonder 

afspraak kunnen langskomen op onze locaties. We hebben 

onze hulp zowel telefonisch, per e-mail als via chat 

uitgebreid en versterkt. We blijven volwaardige hulp bieden 

en luisteren naar wat mensen op dit moment nodig hebben 

aan ondersteuning. 

De opvang voor dak-en thuislozen van CAW De Kempen blijft 

open. We treffen extra maatregelen om dit op een veilige 

manier te organiseren voor zowel cliënten als medewerkers. 

Nieuwe cliënten die kortdurende opvang nodig hebben 

worden verder geholpen. Ook ‘s nachts en in het weekend 

kunnen cliënten bij ons aankloppen voor noodopvang. 

IEDEREEN met WELZIJNSVRAGEN, 
ook vragen over GEWELD? kan 

terecht op 
 

0800 13 500 
 

JONGEREN 
Kunnen JAC MOL bereiken op 

 
0470 12 01 52 

 
(iedere werkdag bereikbaar van 09 u. - 

12.30 u. en van 13 u. - 16.30 u) 

 
 

www.caw.be 
 

°° CAW CONSULTFUNCTIE  
voor professionelen 

LOKAAL DIENSTENCENTRUM 
& DIENST SENIORENPLUS 

MOL 
www.gemeentemol.be/coronahulplijn 014 33 16 00 2400@gemeentemol.be 

OPENBARE CENTRA voor MAATSCHAPPELIJK WERK (OCMW)   

Sociale dienst Balen https://www.balen.be/thema/1755/ocmw 014 82 98 48 info@ocmwbalen.be 

Sociale dienst Dessel http://www.dessel.be/thema/2941/ocmw-diensten 014 38 90 40 socialedienst@dessel.be 

Sociale dienst Mol https://www.gemeentemol.be/welzijn 014 33 15 11 socialedienst@gemeentemol.be 

Sociale dienst Retie https://www.retie.be/sociale-dienst 014 38 95 30 sociale.dienst@retie.be 

WOONZORGCENTRA Vragen met betrekking tot een specifiek woonzorgcentrum, stel je bij voorkeur rechtstreeks. 

mailto:lien.berghmans@i-mens.be
http://www.caw.be/
http://www.gemeentemol.be/coronahulplijn
https://www.balen.be/thema/1755/ocmw
mailto:info%40ocmwbalen.be
http://www.dessel.be/thema/2941/ocmw-diensten
mailto:socialedienst%40dessel.be
https://www.gemeentemol.be/welzijn
mailto:socialedienst%40gemeentemol.be
https://www.retie.be/sociale-dienst
mailto:sociale.dienst@retie.be


4/9 
 

ZORG 

Huisartsen Bij voorkeur, contact met eigen huisarts.  

Apothekers Bij voorkeur, contact met eigen huisapotheker.  

Diëtisten 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JTzDUbnuQmJzYXFlPvCGoKh6urLeZu9cc-

LJTEeqfRM/edit?usp=sharing  
 

Thuisverpleeg-
kundigen 

Merendeel aan het werk, aangepast aan coronamaatregelen. 
Overleg met de behandelend huisarts 

over noodzakelijke & dringende 
behandelingen. 

 
Nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 

positieve patiënten, die gezinszorg of 
thuisverpleging nodig hebben, 

worden door zorgverleners 
aangemeld via 

0800 11 833 

Kinesitherapeuten 

Merendeel aan het werk, aangepast aan coronamaatregelen. 
 

Rob Peeters is hun vertegenwoordiger in de zorgraad:  
robpeeters.kine@gmail.com   

Ergotherapeuten 
Voor vragen over ergotherapie in corona-tijden, kan je terecht bij Lieke Stouthard. Zij vertegenwoordigt 

deze beroepsgroep in de zorgraad van ELZ Baldemore. 
edith@ergotherapie.be  

0478 21 62 96. 

Tandartsen 
Voor dringende problemen, contacteer je je eigen tandarts voor telefonisch advies. 

In het weekend is het wachtnummer van de tandartsen bereikbaar: 0903 39969 (enkel voor spoedgevallen 
- enkel weekends en feest- en brugdagen - tussen 9u00 en 18u00). 

Mogelijkheid tot doorverwijzing naar 
doorverwijspraktijken voor 

behandeling. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JTzDUbnuQmJzYXFlPvCGoKh6urLeZu9cc-LJTEeqfRM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JTzDUbnuQmJzYXFlPvCGoKh6urLeZu9cc-LJTEeqfRM/edit?usp=sharing
mailto:robpeeters.kine@gmail.com
mailto:edith@ergotherapie.be
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Psychologen & 
Geestelijke 

Gezondheidszorg 

Het Netwerk GGZ Kempen wil ondanks Covid-beleid cliënten, mantelzorgers en professionele 
hulpverleners blijven ondersteunen. 

 
Ook het AMT (Aanmeldingsteam) blijft bereikbaar tijdens weekdagen van 09h tot 17h beschikbaar voor 

advies, coaching, screening, oriëntering en crisisgesprekken. Het centrale telefoonnummer 014 57 91 00 is 
permanent bemand. Buiten de kantooruren enkel voor dringende hulpvragen! 

 

eerstelijnspsycholoog voor ouderen 
CGG Kempen en het samenwerkingsverband tussen Balen, Dessel, Mol en Retie zetten aan de hand van dit 
project in op: 
 
1. Het aanbieden laagdrempelige consultaties bij een eerstelijnspsycholoog voor ouderen    

Er is in elke gemeente een vaste zitdag voorzien voor de ambulante consultaties. Hebben jullie 

cliënten met milde psychische klachten die baat zouden hebben bij psychologische begeleiding? 

Verwijs hen dan naar de sociale dienst van het OCMW of de huisarts. Inwoners van Mol kunnen 

tevens terecht op de dienst seniorenplus. Zij kunnen een rechtstreekse aanmelding doen bij de 

eerstelijnspsycholoog. Cliënten kunnen alle info over de consultaties ook terugvinden in de folder. 

2. Partners in de zorgsector binnen de regio ondersteunen in het herkennen en omgaan met 

psychische problemen door vorming, coaching en intervisie.  

Dit kan aangevraagd worden door eender welke partner in de zorg, telefonisch of via mail, dus ook 

door jullie! Bv. Je hebt een cliënt met depressieve klachten en weet niet altijd hoe je hierop kan 

reageren en wenst hierover (eventueel telefonisch) te overleggen, je wenst vorming voor je team over 

angstproblematieken,…   

De eerstelijnspsycholoog is Sanne Teuwkens. Zij behoort tot het ouderenteam van CGG Kempen. Bij 
verdere vragen of onduidelijkheden is er mogelijkheid om Sanne uit te nodigen om een persoonlijke korte 

voorstelling van het project te geven. Ze is ook bereikbaar via het nummer  
0484/19 89 26 of via sanneteuwkens@cggkempen.be. 

NETWERK GGZ KEMPEN 
https://www.ggzkempen.be/wegwijs

/ 
 

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG 
https://www.ggzkempen.be/eerstelij

ns-psychologische-zorg/ 
 

JEUGDHULP 
https://pangg0-18.be/wegwijzer-

jeugdhulp/ 
 

°°CGG KEMPEN 

Podologen https://www.podologie.be/nl/patient/podoloog/zoek-een-podoloog  

  

mailto:sanneteuwkens@cggkempen.be
https://www.ggzkempen.be/wegwijs/
https://www.ggzkempen.be/wegwijs/
https://www.ggzkempen.be/eerstelijns-psychologische-zorg/
https://www.ggzkempen.be/eerstelijns-psychologische-zorg/
https://pangg0-18.be/wegwijzer-jeugdhulp/
https://pangg0-18.be/wegwijzer-jeugdhulp/
https://www.podologie.be/nl/patient/podoloog/zoek-een-podoloog


6/9 
 

°CAW CONSULTFUNCTIE voor professionelen 
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°°CGG KEMPEN 
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