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Verenigingen gespecialiseerd in vrouwelijke genitale verminking (VGV), 

gedwongen huwelijk en eergerelateerdgeweld in Nederlandstalige België 

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) 

Cemavie (medisch centrum voor hulp aan slachtoffers van besnijdenis) 

CeMAViE, het Medisch Centrum voor Hulp aan Slachtoffers van Besnijdenis, is een onthaalstructuur voor de 

behandeling van somatische en psychologische complicaties van vrouwelijke genitale verminking (VGV). 

Het centrum gebruikt een multidisciplinaire aanpak (vroedvrouw, seksuoloog, psycholoog, gynaecoloog) om 

aan elke persoon een geïndividualiseerde opvolging te kunnen bieden.  

 

UMC Sint-Pieter (Campus César De Paepe) 

Hoogestraat 320 

1000 Brussel 

Tel. 02/535 45 42  

Consultatie op dinsdagnamiddag 

E-mail: cemavie@stpierre-bru.be 

Website: https://www.stpierre-bru.be/nl/diensten/gynaecologie-verloskunde/320-hoogestraat/cemavie-

vrouwelijke-genitale-verminkingen 

 

GAMS België VZW 

GAMS België (Groep voor de Afschaffing van vrouwelijke genitale verminking) werd opgericht door Khadidiatou 
Diallo in 1996. In 1997 werd de vereniging officieel erkend als Belgische afdeling van het Inter-Afrikaans Comité 
voor de strijd tegen praktijken die nefast zijn voor de gezondheid van vrouwen en kinderen (CIAF). Sinds 2008 
coördineert GAMS België ook het netwerk ‘Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale 
verminking’. GAMS België vzw is medeoprichtster van het Europees netwerk END FGM. De vereniging 
coördineert de Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking Netwerk. 

De doelstelling van GAMS België vzw is om bij te dragen aan de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking 

in België en in de rest van de wereld. De specifieke doelstellingen zijn: 

 Preventie van VGV bij meisjes en vrouwen in België; 

 Beperken van de lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen van VGV door het bieden van 
ondersteuning aan vrouwen en meisjes die de praktijk ondergingen en hun omgeving; 

 Stimuleren van intersectoraal overleg en samenwerking, uitvoeren van lobbywerk op nationaal en 
internationaal niveau; 

 Ondersteunen van projecten voor de afschaffing van VGV 
 
Het doelpubliek bestaat uit ontheemde personen, nieuwkomers, asielzoekers of personen met een precaire 
verblijfsstatus. GAMS ondersteunt de personen die slachtoffer zijn van gender-gerelateerd geweld, zoals 
genitale verminking en/of gedwongen huwelijk. Ze bieden een psycho-sociale begeleiding aan, en organiseren 
verschillende gemeenschaps-activiteiten voor elke leeftijd.  

Hoofdzetel – Brussel 
Gabrielle Petitstraat, 6 
1080 Sint-Jans-Molenbeek 
(gebouw B, 2de verdieping) 
Tel. : +32 (0)2 219 43 40 
E-mail : info@gams.be 
Website : www.gams.be 

Ma – Vr : tussen 9u en 17u 

Antenne van Antwerpen – Jessica Tatout 
GSM : +32 (0) 493 40 52 90 
E-mail : jessica@gams.be 
Bezoekadres:  

Lange Beeldekensstraat 225 
2060 Antwerpen 

Postadres: 
Duinstraat 102+ 
2060 Antwerpen 

mailto:cemavie@stpierre-bru.be
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/nl/
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/nl/
http://www.endfgm.eu/
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/nl/
http://www.gams.be/
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INTACT 

INTACT is een tweetalige organisatie die juridisch advies verleent met betrekking tot vrouwelijke genitale 

verminking (VGV), gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld. 

De organisatie heeft verschillende activiteiten, gaande van juridische ondersteuning, sensibilisering, 

belangenbehartiging tot samenwerking met verschillende nationale en internationale partners : 

 voor de doelgroep van vrouwen, meisjes en hun naasten die juridische advies nodig hebben tijdens 

hun asielprocedure; 

 voor de doelgroep van de professionelen die in hun werk te maken krijgen met betrokken personen. 

Door middel van advies, activiteiten en de verspreiding van tools worden hun vaardigheden om VGV te 

voorkomen en meisjes tegen de praktijk te beschermen, versterkt. 

Paleizenstraat 154 

1030 Brussel 

Gsm: 0499 83 29 42 

www.intact-organisation.org 

contact@intact-organisation.org 

Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking 

De Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking vormt een collectief proces, dat 

actoren en actrices uit verschillende sectoren die met VGV te maken krijgen samenbrengt 

(gezondheidsmedewerkers, politici, doelgroepen, terreinactoren). Tijdens workshops en netwerkdagen wordt 

er nagedacht over de ontwikkeling van een gemeenschappelijk referentiekader voor analyse en actie. 

Bedoeling hiervan is een situatieanalyse op te maken en een operationeel plan op te stellen. 

De hoofdactiviteiten van het netwerk kunnen worden onderverdeeld in 5 categorieën: communicatie, 
uitwisseling van expertise en ervaringen, onderzoek, publicaties, politieke pleidooi. 

Gabrielle Petitstraat 6 

1080 Sint-Jans-Molenbeek 

Tel. 02/219 43 40 

E-mail: scmgf.be@gmail.com 

Website: www.strategiesconcertees-mgf.be/nl/ 

Vrouwenkliniek uz Gent – Multidisciplinair centrum genitale mutilatie 

In het UZ Gent is een van de twee Belgische referentiecentra opgestart waar vrouwen vanaf 14 jaar 

terechtkunnen voor medische en psychologische begeleiding en behandeling van de gevolgen van genitale 

mutilatie of verminking.  

Om de zorg en begeleiding van deze kwetsbare groep vrouwen te optimaliseren, heeft de Vrouwenkliniek van 

het UZ Gent in samenwerking met het International Center for Reproductive Health (ICRH, UGent) een 

gespecialiseerde multidisciplinaire raadpleging uitgewerkt. De Gentse equipe heeft hiervoor alle expertise in 

huis: een sterk team van gynaecologen, chirurgen met bijzondere ervaring in reconstructieve genitale 

heelkunde en een onderzoeksgroep met ervaring in de problematiek van genitale verminking. De vrouwen 

worden ook optimaal ondersteund door toegewijde sociaal verpleegkundigen, vroedvrouwen, psychologen, 

seksuologen en kinesisten. De medische en paramedische zorgverstrekkers worden er opgeleid in de opvang 

en herkenning van culturele praktijken die het welzijn van vrouwen schaden. 

De gespecialiseerde consultatie voor vrouwen die in aanraking kwamen met genitale mutilatie vindt elke week 

plaats op woensdagvoormiddag in de Vrouwenkliniek (P3-P4) van het UZ Gent, enkel op afspraak. 

  

http://www.intact-organisation.org/
mailto:contact@intact-organisation.org
mailto:scmgf.be@gmail.com
http://www.strategiesconcertees-mgf.be/nl/
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UZ Gent 
Postadres 
De Pintelaan 185 
9000 Gent 
Toegang 
C. Heymanslaan 
9000 Gent 
Tel. 09 332 21 11 
E-mail: info@uzgent.be 
Website: www.uzgent.be 

Vrouwenkliniek Polikliniek 
P3-P4 
Tel. 09 332 37 82 
Tel. 09 332 37 85 
https://www.uzgent.be//nl/home/Lists/PDFs%20p
atienteninformatiefolders/MCGM-
pati%C3%ABnten.pdf 
 

 

  

mailto:info@uzgent.be
http://www.uzgent.be/
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Gedwongen huwelijken 

Nederlandstalige algemene telefonische chat-/hulplijnen 

 1712: Elk vermoeden van geweld telt! Elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur. 

 102: Awel Kinder - en Jongerentelefoon 

 0800 99533: Holebifoon 

 106: Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar op het telefoonnummer 106. 

 1813: Zelfmoordpreventie. De zelfmoordlijn is dag en nacht gratis te bereiken op het gratis nummer 

1813 en via chat. 

FOYER 

Soort begeleiding: dienst Roma en woonwagenbewoners 

Werkhuizenstraat 25 

1080 Sint-Jans-Molenbeek 

Tel. 02/411 74 95 

Fax 02/411 04 39 

Website: www.foyer.be 

Ella Keniscentrum gender en etniciteit 

Soort begeleiding: onthaal, informatie en doorverwijzing 

Amazonegebouw, lokaal 306 

Middaglijnstraat 10 

1210 Brussel 

Tel. 02/229.38.95 

E-mail: ella.info@amazone.be 

Website: www.ellavzw.be 

Agentschap Integratie en Inburgering 

Soort begeleiding : juridisch advies over vreemdelingenrecht en familiaal IPR 

Hoofdzetel (Brussel) 

Tour & Taxis – Koninklijk Pakhuis 

Havenlaan 86C – bus 212 

1000 Brussel 

Tel. 02 205 00 50 

Tel. 02 205 00 55 (juridische helpdesk) 

E-mail: info@kruispuntmi.be  

Website: http://www.integratie-inburgering.be/  

PRIC Vlaams-Brabant 
Provincieplein 1 
3010 Leuven 
Tel. : +32 (0)16 26 73 99 
E-mail : pric@vlaamsbrabant.be 
Soort begeleiding : geen eerstelijnshulp, wel 
ondersteuning via informatie en advies, 
groepswerking 

ODiCE 
Dok Noord 4 D001 
9000 Gent 
Tel. : +32 (0)9 267 66 40 
E-mail : jessica@gams.be 
Soort begeleiding: geen eerstelijnshulp, wel 
groepswerking 

 
 

  

http://www.foyer.be/
mailto:ella.info@amazone.be
http://www.ellavzw.be/
mailto:info@kruispuntmi.be
http://www.integratie-inburgering.be/
mailto:pric@vlaamsbrabant.be
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INTACT 

Soort begeleiding: juridische bijstand (in het bijzonder in verband met vragen rond vrouwelijke genitale 

verminking en bijbehorende praktijken) 

Paleizenstraat 154 

1030 Brussel 

Gsm: 0499 83 29 42 

www.intact-organisation.org 

contact@intact-organisation.org 

GAMS 

Soort begeleiding: onthaal, psychologische en sociale begeleiding voor asielzoeksters 

Hoofdzetel – Brussel 
Gabrielle Petitstraat, 6 
1080 Sint-Jans-Molenbeek 
(gebouw B, 2de verdieping) 
Tel. : +32 (0)2 219 43 40 
E-mail : info@gams.be 
Website : www.gams.be 

Ma – Vr : tussen 9u en 17u 

Antenne van Antwerpen – Jessica Tatout 
GSM : +32 (0) 493 40 52 90 
E-mail : jessica@gams.be 
Bezoekadres:  

Lange Beeldekensstraat 225 
2060 Antwerpen 

Postadres: 
Duinstraat 102+ 
2060 Antwerpen 

CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) 

CAW in je buurt : www.caw.be/caw-in-je-buurt 

078 150 300 (algemene hulplijn) 

Sensoa 

Sensoa is de officiële partnerorganisatie van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en 

voert het beleid voor seksuele gezondheid van de Vlaamse Regering uit. 

Franklin Rooseveltplaats 12 (President Building/5de Verdieping) 

2060 Antwerpen 

Tel. 0/28 68 68 

E-mail: www.sensoa.be 

Website: www.zanzu.be/nl 

Zanzu – Mijn lichaam in woord en beeld 
Zanzu is een project van Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid en BZgA, het Duits 

Federaal Agentschap voor Gezondheidspromotie. 

De inhoud op de Zanzu website werd goedgekeurd door een internationale adviesraad van Europese experten 

op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid, waaronder ook vertegenwoordigers van de WHO. 

Website is in 13 talen vertaald. 

Website: https://www.zanzu.be/nl/home  

Kind en gezin 

Hallepoortlaan 27 

1050 Brussel 

Tel. 02/533 12 11 

Website: www.kindengezin.be 

  

http://www.intact-organisation.org/
mailto:contact@intact-organisation.org
http://www.gams.be/
http://www.caw.be/caw-in-je-buurt
http://www.sensoa.be/
http://www.zanzu.be/nl
https://www.zanzu.be/nl/home
http://www.kindengezin.be/


 6 

Woman’do 

Woman’do is een psychotherapeutische ondersteuningsdienst die gespecialiseerd is in hulp aan ontheemde 

vrouwen met precair verblijf die geweld zijn ontvlucht.  

 

Vinkstraat 12 

1170 Watermaal-Bosvoorde 

Tel. 0471/22 59 36 

Fax 02/660 09 66 

E-mail: coordination@womando.be 

Website: https://asblwomando.wordpress.com/ 

Dar El Ward vzw 

Soort begeleiding: onthaal, informatie en individuele begeleiding 

Anatole Francestraat 140 

1030 Brussel 

GSM: 0475 21 23 03 (op afspraak) 

E-mail: najat@darelward.be  

Merhaba 

Soort begeleiding: onthaal en professionele begeleiding met betrekking tot gender en seksuele diversiteit 

Steenkoolkaai 9 

1000 Brussel 

GSM: 0487 55 69 38 

E-mail: info@merhaba.be  

Internationale Culturele Vrouwenwerking Winterslag VZW 

Soort begeleiding: multiculturele werking en doorverwijzing naar bevoegde diensten 

Vrouwencentrum Winterslag 

Doornstraat 14 

3600 Genk 

Tel.: 089 30 33 18 

E-mail: vrouwencentrum@skynet.be  

Antwerps integratiecentrum DE8 

Soort begeleiding: juridische informatie, ondersteuning van professionals en specifieke 

Romawerking 

Van daelstraat 35 

2140 Borgerhout 

Tel.: 03 270 33 28-29 

E-mail: info@de8.be 

Website: www.de8.be  

Voem vzw (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) 

Soort begeleiding: onthaal en doorverwijzing 

Nationaal Secretariaat & Provincie Antwerpen 

Montignystraat 34 

2018 Antwerpen 

Tel.: 03 272 35 07 

Website: http://www.voem.be  

  

mailto:coordination@womando.be
mailto:info@merhaba.be
mailto:vrouwencentrum@skynet.be
mailto:info@de8.be
http://www.de8.be/
http://www.voem.be/
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SteunPunt Asiel & Migratie vzw 

Soort begeleiding: juridische informatie en individuele begeleiding 

Sint-Romboutskerkhof 1A 

2800 Mechelen 

Tel.: 015 34 07 88 

E-mail. info@vluchtelingendienst.be  

ROJM VZW 

Soort begeleiding: geen individuele hulpverlening, doorverwijzing, hoofdzakelijk jongerenwerking 

E. Tinellaan 4 

2800 Mechelen 

Tel.: 015 33 94 55 

E-mail: rojm@rojm.be  

Turkse Uni Van België (TUB) 

Soort begeleiding: geen individuele hulpverlening, informatie, doorverwijzing 

Stationsstraat 96 

3582 Beringen 

Tel.: 011 454 141 

E-mail: info@turkseunie.be  

Unie van Turkse Verenigingen 
Soort begeleiding: geen individuele hulpverlening, informatie, doorverwijzing 

Lange Achteromstraat 32 

2018 Antwerpen 

Tel.: 03 289 91 13 

E-mail: info@utvweb.be 

OTA (Ondersteuningsteam Allochtonen) 

Soort begeleiding: ondersteuning en bemiddeling in conflicten tussen allochtone jongeren en hun ouders 

 

OTA – Antwerpen 

Het ondersteuningsteam Allochtonen 

Tel.: 03 663 13 63 

E-mail: info.antwerpen@ondersteuningsteam.be 

OTA – Ondersteuningstream Oost-en West 
Vlaanderen 
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent 
Tel.: 09 267 75 34 
E-mail: info@octavzw.be 

OTA – Vlaams-Brabant & Brussel 
Tel.: 02 725 60 13 
E-mail: info@ota-vlaamsbrabant-brussel.be 
Soort begeleiding: ondersteuning voor mensen met 
een mirgratie-achtergrond 

 

 

mailto:info@vluchtelingendienst.be
mailto:rojm@rojm.be
mailto:info@turkseunie.be
mailto:info@ota-vlaamsbrabant-brussel.be

