
 

Corona hulplijnen  
 
Hulpdienst Uitleg Telefoonnummer Bereikbaar Chat 

GGz Breburg 
 

GGz Breburg biedt in 
samenwerking met Indigo ook 
zelf extra mogelijkheden. Heeft u 
als professional, ouder of cliënt 
ernstige zorgen of vragen die 
specifiek gerelateerd zijn aan de 
hulp die GGz Breburg kan 
bieden?  

088-0166250 
 

werkdagen 
tussen 9.00 
en 16.30 uur  
 

nee 

De Rijksoverheid 
 

Voor alle vragen over het 
coronavirus  

0800-1351 
 

elke dag van 
8.00 tot 
22.00 uur 
 

nee 

Mantelzorglijn 
 

MantelzorgNL heeft de 
meestgestelde vragen al op een 
rij gezet, maar mantelzorgers die 
de richtlijnen van de overheid 
met betrekking tot hun situatie 
nog onduidelijk vinden, kunnen 
op werkdagen contact 
opnemen. 
 

030-760 60 55 
 

Werkdagen 
tussen 9.00 
en 18.00 uur  
 

Nee 

Psychosociale 
hulplijn voor 
zorgpersoneel 
 

Zorgmedewerkers die mentale 
druk ervaren door de 
coronacrisis en alle drukte en 
onzekerheid die daarmee 
gepaard gaan, kunnen bellen 
met het Instituut voor 
Psychotrauma ARQ IVP. Ook 
leidinggevenden in de zorg 
kunnen hier terecht voor tips of 
als ze vragen hebben.  

088-3305500  
 

dagelijks 
tussen 8.30 
uur en 21.30 
uur 
 

nee 

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

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 0800-0432 11.00 – 

21.00 u ja 



 

niet durven, willen, kunnen met 
anderen. 

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 
06-
83570701 

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 

Crisisdienst 
Lumens 

Voor inwoners van Zuidoost-
Brabant, die in psychische nood 
of een onveilige thuissituatie 
zitten 

040-253 03 50 

Buiten 
kantooruren 
en in het 
weekend / 
op 
feestdagen 

nee 

Vergeet jezelf niet 
(voor 
zorgprofessionals)  

Website en campagne met tips 
& adviezen voor de mentale 
gezondheid van 
zorgprofessionals. Initiatief van 
Ggz Breburg en het Amphia 
ziekenhuis. 
www.vergeetjezelfniet.nl  

www.vergeetjezelfniet.nl   nee 

 


