
Doneer:
Geld is nog steeds hard nodig. Vind hieronder een lijst van 
organisaties die zich inzetten voor psychische hulp voor
mensen in en uit Oekraïne:

❑ Het internationale Federation Global Initiative on 
Psychiatry (FGIP) biedt hun partnerorganisaties in 
Oekraïne hulp, en ontwikkelt online psychologische hulp
en zelfhulp programma’s. Momenteel zetten ze zich
specifiek in voor het aanschaffen van aggregaten voor
zo’n 100 psychiatrische instellingen in Oekraïne, om ze 
de winter door te helpen. Nederlandse instellingen 
worden gevraagd om hier een bijdrage aan te leveren. 
Neem contact op met FGIP of met Philippe Delespaul:
ph.delespaul@gmail.com. 

❑ De organisatie Healthcare4Ukraine organiseert
medicatietransporten naar Oekraïne (inclusief
psychiatrische medicijnen).

❑ Het Rode Kruis, UNICEF, Artsen zonder grenzen, UNCHR, 
WHO, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en Giro 
555 zetten zich allemaal (o.a.) in voor het bieden van 
psychische/psychosociale hulp en zorg aan mensen in en 
uit Oekraïne

❑ SOFT Tulip verzamelt geld, materialen en hulp voor hun
contacten in Oekraïne en zetten zich in voor het 
onderbrengen van mensen en kinderen uit Oekraïense
instellingen/insitituten in Nederland. Doneer geld aan
Stichting SOFT tulip, Den Haag IBAN: 
NL32FVLB0699610001, of neem contact met ze via
info@softtulipforukraine.nl

❑ De Oekraïense organisatie Voices of Children Foundation 
biedt (psychische en praktische) noodhulp aan kinderen
en hun families in heel Oekraïne en ondersteunt in 
evacuaties.

Zet je in: Hulpmiddelen:
❑ Neem een Oekraïense

psycholoog in dienst in jouw
instelling. Zoek contact met 
PsyGlobal of Vivian 
Hemmelder (zie mailadres
hieronder) voor meer
informatie.

❑ Ben je behandelaar en/of 
spreek je de Oekraïense
taal? Wereldpsychologen
zoekt vrijwilligers voor het 
bieden van online 
hulp/therapie aan mensen in 
en uit Oekraïne. Stuur een 
mail naar
WereldPsychologen@gmail.c
om

❑ Zoek contact met de GGD 
PSH-procesleider in jouw
regio om te zien hoe jouw
organisatie kan bijdragen. 
Bijvoorbeeld door het 
bieden van expertise en 
kennis aan gemeenten, 
scholen en hulporganisaties 
in de regio. 

❑ U kunt een tolk/taalhulp aanvragen via 020 3808184, of door er een te reserveren 
via deze website of via de Livewords app. 

❑ Zvw-zorg aan Oekraïense ontheemden met een BSN wordt vergoed vanuit de RMO. 
Zorg aan ontheemden  zonder BSN blijft via de ‘SOV’ vergoed, en langdurige zorg 
met verblijf door de ‘RMA’. Jeugd- en Wmo-hulp worden door gemeenten 
bekostigd. 

❑ Refugeehelp.nl en help-ukraine.nl bieden praktische informatie voor Oekraïense 
ontheemden in NL en de mensen die hen helpen. 

❑ Het Rode Kruis heeft een WhatsApp-hulplijn voor vluchtelingen in het Oekraïens, 
Russisch en Engels: 06 – 48 15 80 53.

❑ ARQ heeft een informatiepagina en contactpunt (088–3305500) aangemaakt voor 
hulp aan professionals en hun leidinggevenden in het bieden van psychosociale 
support. Zie ook gratis trainingen en modules voor hulpverleners op ARQ academy

❑ ARQ heeft het aanbod van interculturele ggz en maatschappelijke ondersteuning
per regio in kaart gebracht. Vind deze sociale kaart hier. 

❑ Wereldpsychologen en PsyGlobal bieden een gratis ‘Psychologists For Ukraine -
Educational Series’ op Psyflix. Trauma Support Ukraine biedt webinars en supervisie 
voor Oekraïense psychologen

❑ Deze overzichtspagina van Pharos, biedt o.a. informatie over vergoeding van 
kosten, inhuur van tolken en psychosociale hulp-tools.

❑ Het KJP heeft een informatiepagina met tips voor hulp aan kinderen en jongeren.  

❑ Gratis te dowloaden: #MyLifeJourneyBook: een doeboek voor Oekraïense
ontheemde kinderen

❑ Het internationale Mental Health & Psychosocial Support Network verzamelt
beschikbare handleidingen, infosheets etc. Veel bronnen zijn ook in het Russisch en
Oekraïens beschikbaar. Zie hier. 

Ken je initiatieven of ervaar je 
een knelpunt dat landelijk 

aandacht vraagt? 
Mail naar 

vhemmelder@denederlandseggz.nl

Laatste update: 6-1-23
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