Contact
Onthaal :

02 254 64 00

Psychologen: 02/ 257 56 01
02/257 58 35
Levensbeschouwelijke Dienst:
02/257 55 91

als kinderen en jongeren

rouwen

Sommige gebeurtenissen in een ziekenhuis
kunnen erg ingrijpend zijn. Ziekte, overlijden en
verlies gaan vaak gepaard met verdriet, angst,
onduidelijkheid,… Ook kinderen en jongeren
worden rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd met deze gebeurtenissen. Meestal
vinden zij in de vertrouwde omgeving van familie, school, vrienden, … op hun eigen tempo
een manier om hun leven verder te zetten en de
gebeurtenis een plaats te geven. Soms is deze
weg ‘op eigen benen’ te moeilijk en hebben zij
nood aan extra ondersteuning.

Organisaties

Deze flyer biedt contactgegevens van organisaties in de buurt van het AZ Jan Portaels en
informatiesites die zich specifiek richten op
kinderen en jongeren in een rouw- en verwerkingsproces.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar
Gratis en anoniem
Telefoon 102 | www.kjt.org

Afhankelijk van de website vindt u op onderstaande links informatie en tips over omgaan
met rouw en verdriet van kinderen en jongeren,
boeken, brochures, films, tijdschriften, werkmateriaal om zelf aan de slag te gaan en thema’s bespreekbaar en verwerkbaar te maken.
Maar ook contactgegevens van rouwgroepen
en individuele begeleiding en fora voor kinderen en jongeren.










www.achterderegenboog.nl
www.in-de-wolken.nl
www.rouwzorgvlaanderen.be
www.missingyou.be
www.clairevandenabbeele.be
www.rondpunt.be
www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be
www.kankerspoken.nl
www.werkgroepverder.be

Kinderen en jongeren kunnen bij onderstaande
organisaties terecht met hun vragen, zorgen,
verdriet, …

Jongerenadviescentrum (JAC)
Voor jongeren tussen 12 en 25 jaar
J.B. Nowélei 33, 1800 Vilvoorde
T 02 253 74 39 | www.jacvilvoorde.be

Kinder– en jongerentelefoon

Huis van de Mens
Voor alle leeftijden
Frans Gelderstraat 23-25, 1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54 | cmd.vilvoorde@uvv.be

Voor alle leeftijden
J.B. Nowélei 33, 1800 Vilvoorde
T 02 252 09 39 | www.cawvilvoorde.be

Bij meer specifieke vragen over doorverwijzing en nazorg of bij complexe rouwsituaties,
kan u verwijsadressen krijgen bij de psycholoog of de moreel consulent van het AZ Jan
Portaels.

Centrum leerlingenbegeleiding (CLB)

Kurt Van Steenwinkel, psycholoog

Voor schoolgaande jongeren

kurt.vansteenwinkel@azjanportaels.be

Centrum Algemeen Welzijnswerk

Gemeenschapsonderwijs:
Ridderstraat 7-9, 1800 Vilvoorde
T 02 251 44 25 | www.go-clb.be
Katholiek onderwijs:
Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde
T 02 251 15 55 | www.kov.be

T 02 257 58 35
Kathleen Verhelst, moreel consulent
kathleen.verhelst@azjanportaels.be

T 02 257 55 91

