
WEGWIJZER

Je huisapotheker,
je aanspreekpunt voor
al je welzijnsvragen.

Ik wil

dat het CAW contact opneemt met mij

meer informatie over het CAW of mogelijke hulp

iets anders 

Ik zou graag een gesprek, advies of hulp hebben voor

geldproblemen (bv. schulden, moeilijk rondkomen,...)

problemen in het gezin (bv. scheiding, opvoeding, geweld,...)

persoonlijke problemen (bv. depressieve gevoelens, stress, donkere gedachten…)

problemen met alcohol, drugs of medicatie

iets anders
(je mag meerdere antwoorden aanduiden)

106

TELE-ONTHAAL
hulplijn voor alle kleine
en grote zorgen (24/7)

1712

HULPLIJN VOOR GEWELD
BEL ma - vr  ››  9 - 18u.
CHAT ma-vr  ›› 9 - 22u.

1813

ZELFMOORDLIJN
(24/7)

STEL JE JE HULPVRAAG
LIEVER RECHTSTREEKS?

Surf naar www.caw.be/contacteer-ons/ 
of bel gratis 0800 13 500 (ma - vr ›› 9 -17 u.)

Naast CAW kan je ook terecht bij

voor gratis en vertrouwelijke (telefonische) hulp.

Met de steun van

MEER INFO
over het project?
www.cavasa.be
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Je huisapotheker is je vertrouwde aanspreekpunt bij vragen over je
gezondheid en over medicatie.  Je huisapotheker kan jou ook helpen 

bij persoonlijke problemen en om de gepaste hulp te vinden.
De huisapotheker werkt hiervoor samen met het CAW (Centrum voor 

Algemeen Welzijnswerk). Je kan ook langsgaan bij een CAW in je regio.

De contactgegevens van het CAW voor jouw regio zijn 

Indien je graag een gesprek hebt over wat jou zou kunnen helpen of als je met een 
vraag zit over een persoonlijke situatie, spreek je huisapotheker dan aan.
De huisapotheker kan je meer info geven en, indien je wil, ervoor zorgen dat het CAW
zelf contact met je opneemt.

Dit kan over vanalles gaan:

» je niet goed voelen in je vel,
» problemen met geld,
» problemen in het gezin,
» donkere gedachten,
» verslaving, ... 

Je kan je huisapotheker rechtstreeks 
aanspreken, of het kaartje hiernaast
invullen.
Je privacy wordt gerespecteerd
en je bent nergens toe verplicht. 
Je hoeft hier niets voor te betalen. 

PERSOONLIJKE FICHE
Indien je wil praten over wat jou dwars zit, of wil dat iemand van het CAW
contact opneemt voor een gratis gesprek over wat jou zou kunnen helpen,
mag je deze persoonlijke fiche invullen en bezorgen aan je huisapotheker.
Zo kan hij/zij je vlotter helpen. Vul je liever geen fiche in?
Geen probleem, je kan je huisapotheker ook aanspreken zonder fiche.

NAAM: 

POSTCODE: 

E-MAIL: 

TELEFOONNUMMER: 

gratis 0800 13 500

onthaal@cawlimburg.be

www.caw.be/contacteer-ons/#chat
(ma - vrij  ››  13 -17u.)



Je huisapotheker is je vertrouwde aanspreekpunt bij vragen over je
gezondheid en over medicatie.  Je huisapotheker kan jou ook helpen 

bij persoonlijke problemen en om de gepaste hulp te vinden.
De huisapotheker werkt hiervoor samen met het CAW (Centrum voor 

Algemeen Welzijnswerk). Je kan ook langsgaan bij een CAW in je regio.

De contactgegevens van het CAW voor jouw regio zijn 

Indien je graag een gesprek hebt over wat jou zou kunnen helpen of als je met een 
vraag zit over een persoonlijke situatie, spreek je huisapotheker dan aan.
De huisapotheker kan je meer info geven en, indien je wil, ervoor zorgen dat het CAW
zelf contact met je opneemt.

Dit kan over vanalles gaan:

» je niet goed voelen in je vel,
» problemen met geld,
» problemen in het gezin,
» donkere gedachten,
» verslaving, ... 

Je kan je huisapotheker rechtstreeks 
aanspreken, of het kaartje hiernaast
invullen.
Je privacy wordt gerespecteerd
en je bent nergens toe verplicht. 
Je hoeft hier niets voor te betalen. 

PERSOONLIJKE FICHE
Indien je wil praten over wat jou dwars zit, of wil dat iemand van het CAW
contact opneemt voor een gratis gesprek over wat jou zou kunnen helpen,
mag je deze persoonlijke fiche invullen en bezorgen aan je huisapotheker.
Zo kan hij/zij je vlotter helpen. Vul je liever geen fiche in?
Geen probleem, je kan je huisapotheker ook aanspreken zonder fiche.

NAAM: 

POSTCODE: 

E-MAIL: 

TELEFOONNUMMER: 

gratis 0800 13 500

onthaal@cawboommechelenlier.be

www.caw.be/contacteer-ons/#chat
(ma - vrij  ››  13 -17u.)



Je huisapotheker is je vertrouwde aanspreekpunt bij vragen over je
gezondheid en over medicatie.  Je huisapotheker kan jou ook helpen 

bij persoonlijke problemen en om de gepaste hulp te vinden.
De huisapotheker werkt hiervoor samen met het CAW (Centrum voor 

Algemeen Welzijnswerk). Je kan ook langsgaan bij een CAW in je regio.

De contactgegevens van het CAW voor jouw regio zijn 

Indien je graag een gesprek hebt over wat jou zou kunnen helpen of als je met een 
vraag zit over een persoonlijke situatie, spreek je huisapotheker dan aan.
De huisapotheker kan je meer info geven en, indien je wil, ervoor zorgen dat het CAW
zelf contact met je opneemt.

Dit kan over vanalles gaan:

» je niet goed voelen in je vel,
» problemen met geld,
» problemen in het gezin,
» donkere gedachten,
» verslaving, ... 

Je kan je huisapotheker rechtstreeks 
aanspreken, of het kaartje hiernaast
invullen.
Je privacy wordt gerespecteerd
en je bent nergens toe verplicht. 
Je hoeft hier niets voor te betalen. 

PERSOONLIJKE FICHE
Indien je wil praten over wat jou dwars zit, of wil dat iemand van het CAW
contact opneemt voor een gratis gesprek over wat jou zou kunnen helpen,
mag je deze persoonlijke fiche invullen en bezorgen aan je huisapotheker.
Zo kan hij/zij je vlotter helpen. Vul je liever geen fiche in?
Geen probleem, je kan je huisapotheker ook aanspreken zonder fiche.

NAAM: 

POSTCODE: 

E-MAIL: 

TELEFOONNUMMER: 

gratis 0800 13 500

onthaal.sintniklaas@cawoostvlaanderen.be

www.caw.be/contacteer-ons/#chat
(ma - vrij  ››  13 -17u.)



Je huisapotheker is je vertrouwde aanspreekpunt bij vragen over je
gezondheid en over medicatie.  Je huisapotheker kan jou ook helpen 

bij persoonlijke problemen en om de gepaste hulp te vinden.
De huisapotheker werkt hiervoor samen met het CAW (Centrum voor 

Algemeen Welzijnswerk). Je kan ook langsgaan bij een CAW in je regio.

De contactgegevens van het CAW voor jouw regio zijn 

Indien je graag een gesprek hebt over wat jou zou kunnen helpen of als je met een 
vraag zit over een persoonlijke situatie, spreek je huisapotheker dan aan.
De huisapotheker kan je meer info geven en, indien je wil, ervoor zorgen dat het CAW
zelf contact met je opneemt.

Dit kan over vanalles gaan:

» je niet goed voelen in je vel,
» problemen met geld,
» problemen in het gezin,
» donkere gedachten,
» verslaving, ... 

Je kan je huisapotheker rechtstreeks 
aanspreken, of het kaartje hiernaast
invullen.
Je privacy wordt gerespecteerd
en je bent nergens toe verplicht. 
Je hoeft hier niets voor te betalen. 

PERSOONLIJKE FICHE
Indien je wil praten over wat jou dwars zit, of wil dat iemand van het CAW
contact opneemt voor een gratis gesprek over wat jou zou kunnen helpen,
mag je deze persoonlijke fiche invullen en bezorgen aan je huisapotheker.
Zo kan hij/zij je vlotter helpen. Vul je liever geen fiche in?
Geen probleem, je kan je huisapotheker ook aanspreken zonder fiche.

NAAM: 

POSTCODE: 

E-MAIL: 

TELEFOONNUMMER: 

gratis 0800 13 500

onthaal.adw@cawoostvlaanderen.be

www.caw.be/contacteer-ons/#chat
(ma - vrij  ››  13 -17u.)



Je huisapotheker is je vertrouwde aanspreekpunt bij vragen over je
gezondheid en over medicatie.  Je huisapotheker kan jou ook helpen 

bij persoonlijke problemen en om de gepaste hulp te vinden.
De huisapotheker werkt hiervoor samen met het CAW (Centrum voor 

Algemeen Welzijnswerk). Je kan ook langsgaan bij een CAW in je regio.

De contactgegevens van het CAW voor jouw regio zijn 

Indien je graag een gesprek hebt over wat jou zou kunnen helpen of als je met een 
vraag zit over een persoonlijke situatie, spreek je huisapotheker dan aan.
De huisapotheker kan je meer info geven en, indien je wil, ervoor zorgen dat het CAW
zelf contact met je opneemt.

Dit kan over vanalles gaan:

» je niet goed voelen in je vel,
» problemen met geld,
» problemen in het gezin,
» donkere gedachten,
» verslaving, ... 

Je kan je huisapotheker rechtstreeks 
aanspreken, of het kaartje hiernaast
invullen.
Je privacy wordt gerespecteerd
en je bent nergens toe verplicht. 
Je hoeft hier niets voor te betalen. 

PERSOONLIJKE FICHE
Indien je wil praten over wat jou dwars zit, of wil dat iemand van het CAW
contact opneemt voor een gratis gesprek over wat jou zou kunnen helpen,
mag je deze persoonlijke fiche invullen en bezorgen aan je huisapotheker.
Zo kan hij/zij je vlotter helpen. Vul je liever geen fiche in?
Geen probleem, je kan je huisapotheker ook aanspreken zonder fiche.

NAAM: 

POSTCODE: 

E-MAIL: 

TELEFOONNUMMER: 

gratis 0800 13 500

onthaal@cawoostbrabant.be

www.caw.be/contacteer-ons/#chat
(ma - vrij  ››  13 -17u.)



Je huisapotheker is je vertrouwde aanspreekpunt bij vragen over je
gezondheid en over medicatie.  Je huisapotheker kan jou ook helpen 

bij persoonlijke problemen en om de gepaste hulp te vinden.
De huisapotheker werkt hiervoor samen met het CAW (Centrum voor 

Algemeen Welzijnswerk). Je kan ook langsgaan bij een CAW in je regio.

De contactgegevens van het CAW voor jouw regio zijn 

Indien je graag een gesprek hebt over wat jou zou kunnen helpen of als je met een 
vraag zit over een persoonlijke situatie, spreek je huisapotheker dan aan.
De huisapotheker kan je meer info geven en, indien je wil, ervoor zorgen dat het CAW
zelf contact met je opneemt.

Dit kan over vanalles gaan:

» je niet goed voelen in je vel,
» problemen met geld,
» problemen in het gezin,
» donkere gedachten,
» verslaving, ... 

Je kan je huisapotheker rechtstreeks 
aanspreken, of het kaartje hiernaast
invullen.
Je privacy wordt gerespecteerd
en je bent nergens toe verplicht. 
Je hoeft hier niets voor te betalen. 

PERSOONLIJKE FICHE
Indien je wil praten over wat jou dwars zit, of wil dat iemand van het CAW
contact opneemt voor een gratis gesprek over wat jou zou kunnen helpen,
mag je deze persoonlijke fiche invullen en bezorgen aan je huisapotheker.
Zo kan hij/zij je vlotter helpen. Vul je liever geen fiche in?
Geen probleem, je kan je huisapotheker ook aanspreken zonder fiche.

NAAM: 

POSTCODE: 

E-MAIL: 

TELEFOONNUMMER: 

gratis 0800 13 500

onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be

www.caw.be/contacteer-ons/#chat
(ma - vrij  ››  13 -17u.)


