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Heeft u te maken met huiselijk geweld?
Doe aangifte van geweld bij de politie. Misschien komt u in aanmerking voor bijzondere
beschermingsmaatregelen. Erover praten kan bij Slachtofferhulp, Veilig Thuis, uw huisarts,
het maatschappelijk werk of anoniem via De Luisterlijn.
Op de pagina van Slachtofferwijzer vindt u meer hulporganisaties.
U kunt ook het A-team bellen. Maatschappelijk werk vindt u bij MEE & De Wering. Wilt u
praten over iemands gedrag? Neem contact op met Meldpunt Vangnet & Advies.
A-team Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland

Telefonisch bereikbaar ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur
022 368 33 63
ateam@hgknh.nl
www.huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl
MEE & De Wering - contactinformatie
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur.
Telefonisch afspraak maken tussen 9.00-12.00 uur.
Bernhardplein 76E
1781 HK Den Helder
088 652 25 22 / 088 0075200
info@meewering.nl
www.meewering.nl/contactinformatie
Meldpunt Vangnet & Advies - OGGZ
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr van 8.30 - 17.00 uur.
Bernhardplein 76G
1781 HK Den Helder
08 80 10 05 26
centraalmeldpunt@ggdhn.nl
www.ggdhollandsnoorden.nl/oggz-meldpunt-vangnet-advies
Politie - wijkagenten
www.politie.nl/wijkagenten-den-helder
De Luisterlijn
Dag en nacht een luisterend oor
0900 07 67 (€ 0,05 per minuut)
www.deluisterlijn.nl
Slachtofferhulp
0900 01 01
www.slachtofferhulp.nl
Slachtofferwijzer - huiselijk geweld
www.slachtofferwijzer.nl/huiselijk-geweld
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig
Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem

blijven is mogelijk.
0800 20 00 (gratis)
www.veiligthuis.nl

Wilt u met iemand praten over huiselijk geweld?
Bel of chat anoniem met iemand van De Luisterlijn. Of neem contact op met Veilig Thuis.
Wilt u praten met anderen die te maken hebben met huiselijk geweld? Meld u (anoniem) aan
op het lotgenotenforum van Slachtofferhulp Nederland. U kunt hier uw verhaal delen met
lotgenoten of reageren op verhalen van anderen.
Op de pagina van Slachtofferwijzer vindt u meer hulporganisaties.
Bij MEE & De Wering kunnen vrouwen naar de cursus Heft in eigen hand. Kijk op de website
voor meer informatie.
MEE & De Wering - Heft in eigen hand
088 007 52 00
info@meewering.nl
www.meedewering.nl/heft-in-eigen-hand
De Luisterlijn
Dag en nacht een luisterend oor
0900 07 67 (€ 0,05 per minuut)
www.deluisterlijn.nl
Slachtofferhulp - forum huiselijk geweld
www.slachtofferhulp.nl/forum-huiselijk-geweld
Slachtofferwijzer - huiselijk geweld
www.slachtofferwijzer.nl/huiselijk-geweld
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig
Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem
blijven is mogelijk.
0800 20 00 (gratis)
www.veiligthuis.nl

Kunt u door huiselijk geweld niet meer thuis wonen?

Neem contact op met het noodnummer van Veilig Thuis. Of bel met het A-team voor hulp bij
huiselijk geweld.
A-team Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland
Telefonisch bereikbaar ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur
022 368 33 63
ateam@hgknh.nl
www.huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig
Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem
blijven is mogelijk.
0800 20 00 (gratis)
www.veiligthuis.nl

Kunt u zich slecht beheersen en slaat of bedreigt u anderen?
Bel voor hulp en advies met Veilig Thuis. Dit kan anoniem.
U kunt ook contact opnemen met Meldpunt Vangnet & Advies of met GGZ Noord-Holland
Noord. Zij geven informatie en advies of verwijzen u door. Of ga naar uw huisarts.
GGZ Noord-Holland Noord - Den Helder
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vrij 8.30-17.00 uur.
Middenweg 159B
1782 BE Den Helder
088 656 50 10
www.ggz-nhn.nl

Meldpunt Vangnet & Advies - OGGZ
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr van 8.30 - 17.00 uur.
Bernhardplein 76G
1781 HK Den Helder
08 80 10 05 26
centraalmeldpunt@ggdhn.nl
www.ggdhollandsnoorden.nl/oggz-meldpunt-vangnet-advies
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig
Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem
blijven is mogelijk.
0800 20 00 (gratis)
www.veiligthuis.nl

Kent u iemand die te maken heeft met geweld?
Als iemand te maken heeft met geweld, dan gedraagt deze persoon zich anders dan u
gewend bent. Bel Veilig Thuis voor informatie en advies. Kijk ook op de website Voor een
Veilig Thuis.
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig
Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem
blijven is mogelijk.
0800 20 00 (gratis)
www.veiligthuis.nl
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