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Belangrijke algemene nummers: 

Hier vind je een handig overzicht van de meest belangrijk telefoonnummers van diensten waar je als POH-
GGZ contact mee kan opnemen of de cliënten naar kan doorverwijzen. 
 

Hulpdienst Uitleg Telefoonnummer Bereikbaar Chat 

Rode Kruis Een hulplijn geopend voor mensen die in 
quarantaine of thuisisolatie zitten in 
verband met het coronavirus. 

070-4455888 9.00-21.00 u nee 

Corona Loket Voor mensen die angstig, gestrest of 
somber zijn vanwege het coronavirus. 

020-2444888 8.30-17.00 u nee 

AA Nederland Een hulplijn bij problemen rondom 
alcohol of zucht. 

085-1045390 24 uur / dag nee 

NA Nederland Een hulplijn bij problemen rondom drugs 
of zucht. 

Per regio een eigen 
nummer, zie website  

24 uur /dag nee 

De luisterlijn Voor mensen die behoefte hebben aan 
een luisterend oor en een goed gesprek. 

0900-0767 24 uur / dag ja 

113 zelfmoord 
preventie 

Eerste hulp bij levenspijn, voor mensen 
die denken aan zelfdoding. 

0900-0113 24 uur / dag ja 

ADF Stichting Angst, Dwang en Fobie stichting voor 
mensen met angst- en dwangklachten. 

0343-753009 Werkdagen 
9.00-13.30 u 

ja 

Mind-Korrelatie Voor mensen die hulp willen bij 
psychische en sociale problemen. 

0900-1450 Werkdagen 
9.00-18.00 u 

ja 

Kindertelefoon Voor kinderen die vertrouwelijke 
gesprekken willen voeren en dit niet 
durven, willen, kunnen met anderen. 

0800-0432 11.00-21.00 u ja 

Centrum voor 
jeugd en gezin 

Voor ouders, verzorgers, kinderen en 
jongeren met vragen over gezondheid, 
opvoeden, opgroeien en verzorging. 

088-2010000 8.00-17.00 u WhatsApp 
0683570701 

Verbreek de 
stilte 

Voor mensen die te maken hebben met 
seksuele intimidatie, misbruik, geweld, 
aanranding of verkrachting. 

0900-9999 001 ma-vr 8.00-
20.00 u / za 
10.00-17.00 u 

ja 

Slachtoffer 
Hulp Nederland 

Helpt mensen hun leven weer op te 
pakken na een ingrijpende gebeurtenis. 

0900-0101 Geen 
opgegeven 
tijden bekend 

ja 

Veilig thuis Voor situaties waarbij de veiligheid in het 
geding is in je eigen huis 

0800-2000 24 uur / dag nee 

  

https://www.na-holland.nl/#/hotlines

