
Categorie website organisatie expertise

Ambulante hulp & begeleid wonen Altra

diverse woonvoorzieningen voor jonge moeders, waar ze met 

begeleiding kunnen groeien naar zelfstandigheid.
Ambulante hulp & begeleid wonen Timon voor jonge moeders van 17 jaar en ouder en hun kind(eren)

Armoede en voedselhulp Stichting Babyspullen 

baby startpakkette: kleding, verzorgingsproducten, speelgoed en 

beddengoed
Armoede en voedselhulp Voedselbank aanmelding via buurtteam
Armoede en voedselhulp Fonds bijzondere noden stichting die in speciale gevallen kan helpen met een gift

Asielzoekers, ongedocumenteerden & statushouders
Kruispost 

medische en psychosociale zorg aan onverzekerden, daklozen en 

(uitgeprocedeerde) asielzoekers.

Asielzoekers, ongedocumenteerden & statushouders
Het Wereldhuis 

Centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor mensen 

zonder verblijfsvergunning. 
Asielzoekers, ongedocumenteerden & statushoudersVluchtelingenwerk begeleiding aan vluchtelingen en asielzoekers. 
Asielzoekers, ongedocumenteerden & statushoudersSVZV Steungroep vrouwen zonder verblijfsvergunning
Asielzoekers, ongedocumenteerden & statushoudersDokters van de Wereld medische hulp voor ongedocumenteerden
Financiën & schulden Dienst Werk en Inkomen gratis hulp bij geldproblemen.
Financiën & schulden Advies bij schulden gratis advies
Financiën & schulden Buurtteams Amsterdam voor toeleidng naar schuldhulp en maatschappelijk werk

GGZ en verslaving POP poli

Advies en expertisecentrum voor zwangeren met psychiatrie (in 

anamnese)
GGZ en verslaving Psyche en zwangerschap GZ psycholoog met specialisatie zwangerschap
GGZ en verslaving Perspectief, Denise Bouwman GZ psycholoog met specialisatie zwangerschap
GGZ en verslaving GGZ in Geest Poli voor basiszorg thuisbegeleiding ernstige psych problematiek
GGZ en verslaving GGZ In Geest KIC intensieve thuisbehandeling
GGZ en verslaving Mammakits Psych klachten tijdens zwangerschap of kraambed
GGZ en verslaving Arkin basis GGZ, verslavingszorg
GGZ en verslaving NPI behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblemen

GGZ en verslaving ARQ- Centrum 45

behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten als 

gevolg van geweld (ook seksueel), oorlog of vervolging

GGZ en verslaving Psyche en zwangerschap

zorg voor zwangere en pas bevallen vrouwen met lichte tot matige 

psychologische klachten
GGZ en verslaving Ipsy specialist in intercuturel psychiatrie

http://www.altra.nl/jeugd-opvoedhulp/professionals/specialitische-jeugdopvoedhulp/alle-programmas-op-een-rij/woonbegeleiding-jonge-moeders
http://www.timon.nl/hulpaanbod/professionals/kleinschalig-wonen-met-begeleiding/jonge-moeders-17/
http://www.stichtingbabyspullen.nl/
https://amsterdam.voedselbank.org/klant-worden/
https://fbna.nl/aanvragen/
http://www.oudezijds100.nl/
http://www.wereldhuis.org/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
http://www.svzv.nl/
https://doktersvandewereld.org/contact/need-help/
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/hulp-geldproblemen/gratis-hulp-bij-dringende-geldproblemen/
https://adviesschulden.nl/hulp-bij-schulden-amsterdam/
https://wijkzorg-amsterdam.nl/buurtteams/wp-content/uploads/sites/14/2021/03/Overzicht-buurtteams-per-1-april-2021.pdf
https://www.olvg.nl/pop-expertisecentrum
https://psychezwangerschap.nl/
http://www.perspectiefpraktijk.nl/
https://www.ggzingeest.nl/hoe-krijg-ik-hulp/hoe-meld-ik-me-aan/
http://www.ggzingeest.nl/
mailto:mammkits@prezens.nl
http://www.arkin.nl/
http://www.npispecialist.nl/
http://www.centrum45.nl/
http://www.psychezwangerschap.nl/
https://www.i-psy.nl/


GGZ en verslaving

IMH / OuderKindlijn 

Werkend vanuit de Infant Mental Health visie. De ontwikkeling van het 

kind en de relatie van het kind met de ouder staan centraal. 

Zwangeren met psychische klachten, zorgen tav toekomstig 

ouderschap, traumatische gebeurtenis in verleden. 
Huisvesting & (crisis)opvang Leger des Heils Zij aan zij Woonvoorziening voor dakloze zwangere vrouwen

Huisvesting & (crisis)opvang HVO Querido

onderdak, met persoonlijke begeleiding en/of ondersteuning aan 

personen vanaf 18 jaar.
Huisvesting & (crisis)opvang Blijfgroep opvang voor vrouwen (en kinderen) na huiselijk geweld

LVB en laaggeletterdheid
Stichting MEE

hulp bij crisisopvang, cursussen (opvoeding), trainingen, 

ontmoetingsgroepen 

LVB en laaggeletterdheid
Cordaan, moeder kindteam

ondersteuning in zwangerschap en voorbereiding op hulp bij 

verzorging en opvoeding. Ook: trainingshuis voor jonge moeders
LVB en laaggeletterdheid William Schrikker groep gespecialiseerde jeugdzorg aan ouders met een beperking

Ontmoeting met zwangeren Geboortecafé Kleiburg  (zuidoost)

Kleiburg 29a) laatste woensdag van de maand (tijdstip kan wisselen, 

check ajb onze facebookpagina)

Ontmoeting met zwangeren Geboortecafé Reigersbos

OKC Gaasperdam, t/o Verloskundigen Vida in Reigersbos): elke 2e en 

4e vrijdagmiddag van de maand van 14.00-16.00 uur.
Ontmoeting met zwangeren Babycafé Westerpark laatste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.30 uur
Ontmoeting met zwangeren Babycafé Nieuw West In de Honinggraat in Slotermeer op zaterdag

Ontmoeting met zwangeren Centering pregnancy

via de 'eigen' verloskundioge. Voor Eritrese vrouwencentraal 

aangeboden

Opvoedondersteuning Ouder- en Kindteams

brede expertise, o.a. jeugdpsychologen. Ook cursusaanbod voor 

ouders en kinderen. Kwetsbare gezinnen warme overdracht tijdens 

zwangerschap
Opvoedondersteuning Trias pedagica opvoedondersteuning migrantenouders

Opvoedondersteuning MOC Kabouterhuis

hulp aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedings 

of met psychiatrische problemen. ondersteuning op het gebied van 

hechting tussen ouder en kind

Opvoedondersteuning De opvoedpoli

behandelt kinderen en jongeren met (complexe) psychische 

problemen. ondersteuning bij opvoeden en aanpakken van evt 

problemen die spelen bij het gezin.
Opvoedondersteuning Humanitas allerlei opvoedondersteuning
Opvoedondersteuning Altra kind-oudertherapie

http://www.ouderkindlijn.nl/
https://www.legerdesheils.nl/zij-aan-zij
https://hvoquerido.nl/professionals/verwijzers/
http://www.blijfgroep.nl/
http://www.meeaz.nl/
http://www.cordaan.nl/jeugd
http://www.williamschrikker.nl/Zorgprofessionals
https://www.vroedvrouwen.nl/kraamtijd/baby-cafe.html
https://www.facebook.com/babycafeamsterdam/
mailto:cperitrea@gmail.com
http://www.oktamsterdam.nl/wijklocaties/
http://www.opvoedpoli.nl/
https://www.humanitas.nl/themas/opvoeden/
https://www.altra.nl/jeugd-opvoedhulp/professionals/specialitische-jeugdopvoedhulp/alle-programmas-op-een-rij/7301-2/


Opvoedondersteuning Triple P positief opvoeden, oudercursussen

Opvoedondersteuning Homestart 

0 t/m 6 jaar, vanaf 28 weken zwangerschap. Ervaren en getrainde 

vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning 

bij alledaagse, lichte opvoedvragen

Opvoedondersteuning Spirit, jonge kind

voor jinge kinderen met gedragsproblemen (alleen doorverwijzing 

door OKT of huisarts
Opvoedondersteuning Perspectief, Denise Bouwman GZ psycholoog met specialisatie zwangerschap
Seksuele gezondheid Soa poli GGD Amsterdam  Nu niet zwanger, Jongeren spreekuur tot 25 jaar (Sense)
Tienerzwangerschap Timon begeleid wonen voor jonge moeders (17 en ouder)

Tienerzwangerschap FIOM

voor- en nadelen houden van de baby, praktische informatie en 

begeleiding. Ook voor jongens en mannen
Tienerzwangerschap zwangerschapscursus voor  tienersgratis tot 20 jaar
Tienerzwangerschap VoorZorg van zwangerschap tot 2 jaar intensieve begeleiding

Veiligheid, gezin & jeugd Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en 

kindermishandeling.
Veiligheid, gezin & jeugd Roggeveen Vrouwen en gezinsopvang, crisisopvang en begeleid wonen
Veiligheid, gezin & jeugd Stichting Fier Eer gerelateerd geweld
Veiligheid, gezin & jeugd Blijfgroep opvang voor vrouwen (en kinderen) na huiselijk geweld

Buurtteams Buurteams Amsterdam

per april 2021. ingang voor maatschappelijk werk, schuldhulp, 

huishoudelijke hulp, WMO etc
Verslaving Jellinek

Verslaving Pluspoli OLVG Voorverslaving softdrugs of ander middelengebruik
Verslaving KADEX poli Amsterdam UMC voor verslaving hardrugs
Verslaving MediPro stoppen met roken coaching
Verslaving Zelfhulp Minder drinken anonieme online cursus

Vrouwen Kliniek Zuid- Oost gynaecologische poli in Zuidoost

https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/home/
http://www.home-start.nl/verwijzers
ps://www.levvel.nl/thema/problemen-bij-het-opvoeden-van-jonge-kinderen-0-6-jaar
http://www.perspectiefpraktijk.nl/
https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/soa-hiv-sense/jongeren-spreekuur-25-jaar-(sense)/
http://www.timon.nl/hulpaanbod/professionals/kleinschalig-wonen-met-begeleiding/jonge-moeders-17/
www.fiom-amsterdam.nl
http://www.rondomdegeboorte.nl/
mailto:voorzorg@ggd.amsterdam.nl
www.020veiligthuis.nl
http://www.hvoquerido.nl/
http://www.fier.nl/verwijzen
http://www.blijfgroep.nl/
http://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/zorgprofessionals/buurtteams/uitleg-buurtteams-amsterdam/
https://www.jellinek.nl/ik-wil-iemand-doorverwijzen/consultatie/
https://www.medipro.nl/
https://minderdrinken.nl/

