
referentie voor de babysitter bijvoorbeeld. 

Aids- en Soatelefoon 

078 / 15 15 15 

Surf naar de website 

 
Informatie over aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) 

Ambulance / Brandweer 

112 

Surf naar de website 

 
 

 

Amnesty Int. Vlaanderen 

03 / 271 16 16 

Surf naar de website 

 

Anonieme Alcoholisten 

03 / 239 14 15 

Surf naar de website 

 
Dag en nacht bereikbaar 
 

 



Antigif Centrum 

070 / 245 245 

Surf naar de website 

 

Awel 

102 

Surf naar de website 

 
Op 17 mei 2012 veranderde de Kinder- en Jongerentelefoon van naam en werd Awel. 
 

 

Brandwonden Centra 

02 / 268 62 00 

Surf naar de website 

 

Card Stop 

070 / 344 344 

Surf naar de website 

 
 
 
 

 



Child focus 

116000 

+32 2 475 44 99 (buiten Belgie) 

Surf naar de website 

 
Het gratis noodnummer 110 van Child Focus werd op 25-05-2009 vervangen door het nummer116000. 
Dat heeft de organisatie bekendgemaakt in de Koninklijke Serres in Laken. Het nummer 116000 is door de 
Europese Commissie in alle lidstaten gereserveerd als noodnummer voor vermiste kinderen en is reeds 
operationeel in zeven landen. In elk land werd één instantie of organisatie aangeduid die alle 116000-
oproepen uit dat land ontvangt en behandelt. In België is dit dus Child Focus. Het nummer is dag en nacht, 
zeven dagen op zeven, bereikbaar. De operatoren spreken minstens de landtalen en Engels. Het nieuwe 
noodnummer heeft prioriteit boven andere oproepen en is gratis. De kosten worden gedragen door de 
telecom operatoren. Het oude nummer 110 blijft om veiligheidsredenen nog geruime tijd bereikbaar. 

Civiele bescherming 

050/ 81 58 41 

Surf naar de website 

 
 

 

De Druglijn 

078 / 15 10 20 

Surf naar de website 

 
Alle antwoorden over drank, drugs, pillen en gokken. 

 

 



 

De vlaamse infolijn 

1700 

Surf naar de website 

 
Stel uw vraag aan de overheid! Bel gratis 1700 of surf naar www.vlaanderen.be 
 

 

Diabetes Infolijn 

0800 / 96 333 

Surf naar de website 

 

Dopinglijn 

1700 

Surf naar de website 

 
Dopinglijn binnen in het contact center van de Vlaamse Infolijn. 
 

 

Duikongevallen 

050 / 55 86 89 

Surf naar de website 

 



Elk vermoeden van geweld telt! 

1712 

Surf naar de website 

 
Het meldpunt kadert in de brede aanpak van de Vlaamse overheid tegen geweld en seksueel misbruik. De 
Vlaamse Regering formuleerde midden vorig jaar een actieplan met betrekking tot de aanpak van geweld 
op kinderen, en in het bijzonder kindermisbruik.Op 29 februari 2012 tekenden de Vlaamse ministers die 
bevoegd zijn voor welzijn, sport, onderwijs en jeugd samen met hun partnerorganisaties nog een 
engagementsverklaring om de seksuele integriteit van minderjarigen te beschermen. 
 

 

Europees noodnummer 

112 

Surf naar de website 

 
112 is een Europees noodnummer dat u in de 27 lidstaten van de Europese Unie kan gebruiken in geval van 
agressie, ongeval of in elke andere noodsituatie.Ter herinnering, de 27 Staten van de Unie zijn: België, 
Bulgarije,Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, 
Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, 
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. 

GAIA 

02 / 245 29 50 

Surf naar de website 

 
 

 

 

 



 

Holebifoon 

080099533 

Surf naar de website 

 

Kankerfoon 

0800 / 15 802 

Surf naar de website 

 
Artsen, psychologen en verpleegkundigen geven gratis antwoord op al uw vragen 
 

 

Meldpunt bejaardenmishandeling 

078 / 15 15 70 

Surf naar de website 

 

Mutas 

02 / 272 09 00 

Surf naar de website 

 
Sinds 2010 is de naam Eurocross gewijzigd naar Mutas. Helpen 24/7 mensen die door ongeluk/ziekte/... in 
de problemen komen in het buitenland. 



 

 

Politie 

101 

Surf naar de website 

 

Rode Kruis-Vlaanderen 

105 

Surf naar de website 

 
Voor hulpposten, uitlenen van krukken, rolstoelen, eerste-hulpcursussen. Contacteert de plaatselijke 
afdeling. 
 

 

Tele-onthaal 

106 

Surf naar de website 

 
Levensmoeilijkheden? Praten is de eerste stap. (Nederlandstalig) 

Teleblok 

0800 13 14 4 

Surf naar de website 

 



De examenperiode loopt niet voor iedereen op rolletjes. Voor sommige jongeren is ze een lachertje, voor 
andere absoluut geen pretje. Block-out? Reken op Teleblok 
 

 

VAB Reisbijstand 

070 / 344 666 

+32 2 253 65 65 (buiten Belgie) 

Surf naar de website 

 

Vertrouwenscentrum kindermishandeling 

0800 / 970 79 

Surf naar de website 

 
 

 

Vlaamse wegentelefoon 

0800 / 122 66 

Surf naar de website 

 
Meldpunt ongemakken wegen België 

Wachtdiensten (apothekers) 

0900/ 105 00 

Surf naar de website 



 
 

 

Zeereddingsdienst 

NOOD: 059/ 70 10 00 

050/ 42 65 65 

Surf naar de website 

 

Zelfmoord preventie 

1813 

Surf naar de website 

 
De zelfmoordlijn is dag en nacht gratis te bereiken op het gratis nummer 1813 en via chat. 
 

 

Over ons | Contact 

Algemene voorwaarden 

 


