
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

hulpcentra bij 
partnergeweld



ZELF EEN MELDING DOEN

1712
Het centrale meldnummer 1712 is bedoeld voor 
iedereen met vragen over misbruik en geweld. 
Het nummer is gratis en verschijnt niet op de 
telefoonrekening. Je kan elke werkdag bellen tussen 
9.00 en 17.00 uur.

Centrum Algemeen Welzijnswerk  (CAW)
Adres:  Lombaardstraat 20, 3500 Hasselt
Tel. 011 21 20 20
Bereikbaarheid: met of zonder afspraak, tijdens 
openingsuren, verschilt per onthaalpunt
www.cawlimburg.be

De dienst slachtofferhulp van een Centrum Algemeen 
Welzijnswerk (CAW) kan:
• Informatie en advies geven
• Meegaan naar de politie, een arts of de rechtbank
• Bemiddelen met een advocaat, verzekering of 

parket
• De weg wijzen naar andere mensen of diensten

Politiezone Herstappe – Tongeren
Adres:  Administratief Centrum Praetorium  
Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren
Telefoon: 012 80 03 00

Als slachtoffer van enige vorm van partnergeweld kan 
je een melding doen bij de politie. Neem hiervoor het 
attest mee dat je op de spoeddienst ontvangt van de 
arts.



ANDERE HULPDIENSTEN

Procureur des Konings
Adres: Piepelpoel 12, 3700 Tongeren
Tel. 012 39 98 09

De procureur des Konings kan bij hoogdringendheid 
gecontacteerd worden. Er is 24/24 uur een 
permanentiedienst. De contactgegevens van de 
parketmagistraat van dienst zijn te verkrijgen via de 
politie.

Family Justice Center (FJC)
Naam:  Family Justice Center (FJC)
E-mail: info@fjclimburg.be
Website: www.fjclimburg.be
Telefoon: 011 71 27 90

FJC zet specifiek in op complexe en hoog risicodossiers 
van intrafamiliaal geweld (IFG). Aanmelding gebeurt 
door de lokale politiezone te raadplegen, of indien aan 
de LINK-voorwaarden voldaan is.

Tele onthaal
Tel. 106, Franstalig: 107
Bereikbaarheid: 24/24
www.tele-onthaal.be

Telefonisch en online via chat, opvang door 
vrijwilligers, is anoniem en in vertrouwen. Heeft ook 
een verwijzende functie.



Vluchthuis
Naam: CAW ’t Verschil vzw
Adres: Postbus 80, 3500 Hasselt
Tel. 011 60 69 81

Is er na familiaal geweld sprake van een bedreigende 
situatie dan kan een vrouw (met eventueel haar 
kinderen) aankloppen bij CAW Limburg voor een plekje 
in het vluchthuis. Dergelijke vluchthuizen zijn steeds op 
een geheim adres. Een vluchthuis is ook mogelijk voor 
mannen

Wat doen zij?
• Eerste prioriteit is zorgen voor een veilige omgeving 

voor de man/vrouw (en eventueel haar kinderen)
• Verder wordt er gewerkt rond de bijkomende 

problemen die bij de situatie komen kijken: 
verwerking van het geweld, inkomen, werk, 
eenzaamheid, …

• Tijdens je verblijf wordt een begeleider aan je 
toegewezen. Zo kan je na verloop van tijd op eigen 
kracht je leven verder zetten.

Hoe werken zij?
• Je betaalt een dagprijs voor het verblijf
• De hulpverlening is gratis. Indien je onvoldoende 

middelen hebt, betaalt het OCMW de dagprijs
• Alle hulp is vrijwillig
• We werken stap voor stap en jij bepaalt het tempo
• Samen bepalen we wat jij belangrijk vindt dat er 

verandert



Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Adres: Henisstraat 17, 3700 Tongeren
Telefoon: 012 / 23 44 91
Openingsuren: Maandag: 10.30u-20.00u
Dinsdag t/m vrijdag: 08.30u-17.00u

Deze centra verlenen ambulante zorg aan personen 
met psychische, psychosociale en psychiatrische 
problemen. De kostprijs van deze hulpverlening blijft 
vrij beperkt (tot 15€).

VOOR UW KINDEREN

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling  (VK)

Adres: Boerenkrijgsingel 30, 3500 Hasselt
Tel. 011 27 46 72 (meldpunt burgers 1712)
www.kindermishandeling.be

Is een hulpverleningscentrum en meldpunt voor 
iedereen die zich ongerust maakt en een vermoeden 
heeft van mishandeling/verwaarlozing of betrokken 
wordt bij geweld of misbruik. Werkt samen met het 
ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ).



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be FL
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