Overzicht meldpunten voor (kwetsbare) ouderen met verward gedrag.

Gemeente Haarlem en Zandvoort
Wie

Wat
Levensbedreigende situatie

Telefoon
112

E-mailadres

Website

GGD
Kennemerland

Meldpunt Zorg en Overlast

023-5159998

ggdvangnet@ggdkennemerland.nl

https://www.ggdkennem
erland.nl/meldpunt-zorgen-overlast

Huisarts/
huisartsenpost

Bent u geen patiënt bij GGZ,
maar hebt u of heeft een
naaste wel dringend
psychische hulp nodig? Bel
dan uw huisarts of de
huisartsenpost. Zij kunnen u
eventueel verwijzen naar
GGZ (crisisdienst).

Eigen huisarts of huisartsenpost.

Spoedeisende
psychiatrie
Kennemerland
(SPK)

Bent u patiënt bij GGZ
inGeest en hebt u een acute
psychische crisis? Neem dan
contact op met de
crisisdienst.

Ma t/m vrij van 08.30 - 17.00 uur.
Ma t/m vrij van 17.00 - 08.30 uur en
in het weekend.
088-7885077 (bereikbaar 24/7)

Datum vaststelling: 01-04-2019
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Sociale
wijkteams
Haarlem

Wijkteam Slachthuisbuurt,
Amsterdamsebuurt en Van
Zeggelenbuurt

Ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur:
023-5430993

wijkteam-oost1@haarlem.nl

https://www.sociaalwijkt
eamhaarlem.nl/contact/

Wijkteam Parkwijk en
Zuiderpolder

Ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur:
023-5430994

wijkteam-oost2@haarlem.nl

https://www.sociaalwijkt
eamhaarlem.nl/contact/

Wijkteam Noord – Noord

Ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur:
023-5430995
Ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur:
023-5430996

wijkteam-noord1@haarlem.nl

https://www.sociaalwijkt
eamhaarlem.nl/contact/
https://www.sociaalwijkt
eamhaarlem.nl/contact/

Wijkteam Centrum en
Rozenprieel

Ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur:
023-5430997

wijkteam-centrum@haarlem.nl

https://www.sociaalwijkt
eamhaarlem.nl/contact/

Wijkteam Zuid-West

Ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur:
023-5430998

wijkteam-zuidwest@haarlem.nl

https://www.sociaalwijkt
eamhaarlem.nl/contact/

Wijkteam Boerhaavewijk en
Meerwijk

Ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur:
023-5430991

wijkteam-schalkwijk1@haarlem.nl

https://www.sociaalwijkt
eamhaarlem.nl/contact/

Wijkteam Europawijk en
Molenwijk

Ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur:
023-5430992

wijkteam-schalkwijk2@haarlem.nl

https://www.sociaalwijkt
eamhaarlem.nl/contact/

Wijkteam Zandvoort

Ma t/m vrij van 09.00 - 17.00 uur:
023-5740450

sociaalwijkteam@zandvoort.nl

https://www.sociaalwijkt
eamhaarlem.nl/contact/

Wijkteam Noord – Zuid

Datum vaststelling: 01-04-2019

wijkteam-noord2@haarlem.nl
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Gemeente Bloemendaal
Wie

Wat
Levensbedreigende situatie

Telefoon
112

E-mailadres

Website

GGD
Kennemerland

Meldpunt Zorg en Overlast

023-5159998

ggdvangnet@ggdkennemerland.nl

https://www.ggdkennem
erland.nl/meldpunt-zorgen-overlast

Huisarts/
huisartsenpost

Bent u geen patiënt bij GGZ,
maar hebt u of heeft een
naaste, wel dringend
psychische hulp nodig? Bel
dan uw huisarts of de
huisartsenpost. Zij kunnen u
eventueel verwijzen naar
GGZ (crisisdienst).
Bent u patiënt bij GGZ
inGeest en hebt u een acute
psychische crisis? Neem dan
contact op met de
crisisdienst.

Eigen huisarts of huisartsenpost.

Locatie Bloemendaal

Ma t/m vrij van 9.00 - 15.00 uur
023-5250366
Ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur
023-5845300

Spoedeisende
psychiatrie
Kennemerland
(SPK)

WMO loket
Bloemendaal

Locatie Bennebroek

Datum vaststelling: 01-04-2019

Ma t/m vrij van 08.30 - 17.00 uur.
Ma t/m vrij van 17.00 - 08.30 uur en in
het weekend.
088 7885077 (bereikbaar 24/7)

https://www.ggzingeest.
nl/hulp-bij-crisis

info@welzijnbloemendaal.nl

Auteur: Informatiepunt

https://www.welzijnbloe
mendaal.nl/wmo-loket/
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Gemeente Heemstede
Wie

Wat
Levensbedreigende situatie

Telefoon
112

E-mailadres

Website

GGD
Kennemerland

Meldpunt Zorg en Overlast

023-5159998

ggdvangnet@ggdkennemerland.nl

https://www.ggdkennem
erland.nl/meldpunt-zorgen-overlast

Huisarts/
huisartsenpost

Bent u geen patiënt bij GGZ,
maar hebt u of heeft een
naaste, wel dringend
psychische hulp nodig? Bel
dan uw huisarts of de
huisartsenpost. Zij kunnen u
eventueel verwijzen naar
GGZ (crisisdienst).
Bij psychische crisis die niet
kan wachten tot de volgende
werkdag

Eigen huisarts of huisartsenpost.

Spoedeisende
psychiatrie
Kennemerland
(SPK)
Loket
Heemstede

Loket Heemstede
informeert en adviseert
inwoners van Heemstede
én hun mantelzorgers over
wonen, zorg,
ondersteuning en welzijn.

Datum vaststelling: 01-04-2019

Ma t/m vrij van 08.30 - 17.00 uur.
Ma t/m vrij van 17.00 - 08.30 uur en in
het weekend.
088-7885077 (bereikbaar 24/7)
ma t/m do van 8:30-17:00 en vrij
loket@heemstede.nl
van 8:30-13:00 uur
023-5483040

Auteur: Informatiepunt

https://www.ggzingeest.
nl/hulp-bij-crisis

https://www.heemstede
.nl/hulp-zorg-eninkomen/loketheemstede/
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Gemeente Velsen
Wie

Wat
Levensbedreigende situatie

Telefoon
112

E-mailadres

Website

Dijk en Duin

Vangnet&Advies Midden
Kennemerland

088-3580290

vangnet@parnassia.nl

https://www.parnassia.n
l/locaties/vangnetadvies-team-middenkennemerland

Huisarts/
huisartsenpost

Bent u geen patiënt bij GGZ,
maar hebt u of heeft een
naaste, wel dringend
psychische hulp nodig? Bel
dan uw huisarts of de
huisartsenpost. Zij kunnen u
eventueel verwijzen naar
GGZ (crisisdienst).

Eigen huisarts of huisartsenpost.

Crisisdienst
Noord-Holland

Bij psychische crisis die niet
kan wachten tot de volgende
werkdag

Ma t/m vrij van 08.30 - 17.00 uur:
088-3571999, 023-518 7222tel:023 518

crisisdienstNH@parnassia.nl

https://www.parnassia.n
l/locaties/crisisdienstnoord-holland

Sociaal
wijkteam

In het Sociale Wijkteam
Velsen werken verschillende

Datum vaststelling: 01-04-2019

7222

Ma t/m vrij van 17.00 - 08.30 uur en in
het weekend:
088-3580999 (crisismeldpunt)
088-8876970
contact@swtvelsen.nl
Auteur: Informatiepunt

https://www.welzijnvels
en.nl/sociaal-wijkteam/
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Velsen

Socius

organisaties samen uit het
maatschappelijk werk,
welzijnswerk en
wijkverpleging.
Ouderenadviseurs

Datum vaststelling: 01-04-2019

088-8876900

info@socius-md.nl

Auteur: Informatiepunt

https://sociusmd.nl/dienstenvestigingen/ouderworden/#go

Versie 1

