
 

      
 

                 

                             

                                                                  

                                     
 
 

 

Regionaal  overzicht  Crisiszorg  V&V  CZ  zorgkantoor  
Beschikbaarheid en bereikbaarheid per regio 

Regio  Haaglanden   

070-7561666 

https://www.tip-haaglanden.nl/ 

https://www.tip-haaglanden.nl


 

               
        

 
             

          
      

 
            

            
   

           
  

              
                 

   
 
             

           
       

 
            

     
    

    

                 
             

     
          

       
      

 
     

              
 

      
         
              

        
  

               
   

 

  
              

             
 
  

Regio  Zuid-Hollandse  Eilanden   

De huisarts neemt contact op met het centrale telefoonnummer en geeft benodigde gegevens door. Zowel 
binnen als buiten kantoortijden zijn onderstaande nummers beschikbaar: 

- Cura Mare is verantwoordelijk voor alle crisisaanmeldingen in de regio Goeree-Overflakkee. 
Tijdens kantooruren tussen 08.00 en 17.00 uur: 0187 607 370. 
Buiten kantooruren op: 0187 488 300. 

- Careyn is verantwoordelijk voor alle crisisaanmeldingen in de regio Voorne Putten. 
Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur kunnen huisartsen contact opnemen met 
Zorgbemiddeling: 088-1239975. 
Buiten kantoortijden kunnen huisartsen contact opnemen met de Acute dienst Nissewaard: 06-
10884826. 
Indien de cliënt in Westvoorne/Brielle of Hellevoetsluis woont, dan staat de Acute dienst van 
Nissewaard de huisarts te woord en zorgt ervoor dat de acute dienst aldaar de huisarts binnen een 
half uur terugbelt. 

- Zorgwaard is verantwoordelijk voor alle crisisaanmeldingen in de regio Hoeksche Waard. Tijdens 
kantooruren tussen 08.00 en 17.00 uur: 078 676 34 00 (Zorgbemiddeling). 
Buiten kantooruren op: 085 782 93 90. 

- Argos Zorggroep is verantwoordelijk voor alle crisisaanmeldingen in de BAR gemeenten 
(Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). 
Tijdens kantooruren: Zorgadvies 010-4278310 
Buiten kantooruren: 06-48749761 

Onverhoopt kan door omstandigheden plaatsing buiten de regio aan de orde zijn. Er wordt dan in eerste 
instantie contact opgenomen met de andere regio binnen de Zuid-Hollandse Eilanden met inachtneming 
van de reeds gestelde triage. 
Is plaatsing hier niet mogelijk dan wordt contact opgenomen met: 
- Regio Rotterdam: Argos Zorggroep (Zorgadvies: 010-4278310) 
- Regio Rotterdam: Aafje (Verwijslijn: 088-8233233) 

In geval van psychogeriatrische cliënten: 
- Indien er een BOPZ verklaring is wordt deze meegestuurd met de informatie. 

Indien cliënt niet voldoet aan voorwaarden: 
- Uitleg waarom cliënt niet voldoet aan criteria. 
- Cliënt wordt teruggegeven aan de huisarts. De huisarts krijgt advies alternatieve ondersteuning 

zoals zorg bij cliënt thuis, of tijdelijke opname. 

Regio  Zeeland  

In de regio Zeeland is géén scheiding in de crisisregeling met betrekking tot somatische en 
psychogeriatrische plaatsingen. 

Contactgegevens 
Allevo 24 uur per dag (zorg) servicepunt tel. 088 – 110 2800, 24/7 bemand 
Zorgsaam 24 uur per dag Centraal aanmeldpunt via tel.: 088 – 9005600 



 
           

        
   

  
      

   
 

        

               
   
  

 

                 
               

                 
             

     
 

               
           

 

                
               

             
             

  
 

 
      

           
 
 

SVRZ 24 uur per dag Zorglijn / tel. 0900-7879777 
(na kantooruren doorschakeling naar locatie Gasthuis) 

WVO Zorg Tijdens ZorgInformatiePunt / tel. 0118-448678 
kantooruren 
Buiten Dienstdoende zorgmanager / tel. 06-53420157 
kantooruren 

Ter Weel 24 uur per dag tel. 0900-2244880 (na kantooruren doorschakeling naar dienstdoend hoofd) 

Regio  Zuid-Limburg   

Contactgegevens   
Cicero    24  uur  per  dag  :  Cicero  zorggroep  24/  7  bereikbaar/  tel.  0900-500  9  500  
Meander   24  uur  per  dag  :  Zorgservice  /  tel.  0900-6990699  (na  kantooruren    
            doorschakeling  naar  dienstdoende  verpleegkundige)   
Zuyderland   Maandag  t/m  vrijdag  :  Crisisdienst  Zorgservice  /  tel.  088–4581234  

8:30-20:00  uur   
Zaterdag,  zondag  en  :  Crisisdienst  Zorgservice  /  tel.  088–4581234  
feestdagen  
12:00-20:00  uur  

    Overige  tijden   :  Glana  te  Geleen  /  046-4783344  
         Lemborgh  te  Sittard  /  046-4572000  
   
Sevagram   24  uur  per  dag  :  Tel.  0900-7774777  
Envida     24  uur  per  dag   :  Tel.  0900-2233440  

Regio  Zuidoost  Brabant  

PG-crisis   
Voor PG-crisis is er in Eindhoven en omstreken een aparte crisisregeling. De aanmelding van de crisis blijft 
plaatsvinden via huisarts naar GGZ Eindhoven (GGzE). De triage, die uitgevoerd wordt door de crisisdienst, 
bepaalt wat het probleem is, de urgentie en onder welke wetgeving (Wvggz of Wzd) de cliënt valt. 
Afhankelijk van de voorliggende problematiek wordt de crisisbeoordeling uitgevoerd door de psychiater of 
de Specialist Ouderengeneeskunde (SO). 

PG-crisis in Helmond, Deurne en omstreken wordt opgevangen door De Zorgboog en Savant. Zij bieden 
voornamelijk de zorg in het oosten van Brabant tot aan Limburg. 

Somatische  crisis   
Voor SOM-crisis is de afspraak gemaakt dat deze worden aangemeld bij Vitalis. De SO doet de 
beoordeling. Een SOM-crisis kan zowel binnen als buiten kantooruren bij Vitalis aangemeld worden. Het 
werkgebied omvat Eindhoven en de Kempen. Als Vitalis geen mogelijkheid tot somatische crisisopname 
heeft, alle mogelijkheden zijn onderzocht, kan contact gezocht worden met het zorgkantoor, afdeling 
zorgadvies. 

Contactgegevens  voor  PG-crisis  
GGzE 
Tijdens kantooruren: tel. 040 – 7821277 
Buiten kantooruren: Ambulante Bereikbaarheidsdienst (ABD) / tel. 040 - 2970170 



 

 
    

    
 

         
          

  
             

        
        

         
                      
                  

             
                         
                       
                  

                    
                      
  
  
  
  
 
 

Contactgegevens  voor  somatische  crisis  
Vitalis 
Tijdens kantooruren: tel. 040-2202202 
Buiten kantooruren: 06 23626526 

Regio  West-Brabant   

Crisis somatiek wordt opgepakt door de verschillende instellingen. 
Crisis PG wordt regio breed opgepakt door GGZ Breburg. 

Contactgegevens 
Avoord, Elisabeth en Surplus hanteren gezamenlijk een 7x 24 uur telefonische bereikbaarheid voor 

verwijzers huisartsenposten / SEH via het aanmeldportaal. 
Het telefoonnummer van dit aanmeldportaal is: 085-4842515 

Mijzo Tijdens kantooruren 
Buiten kantooruren 

: Frontoffice / tel. 0800-0202015 
: Verpleegkundige mobiel team 

tel. 06-20968615 
Groenhuysen 
GGZ Breburg 
Tante Louise 
Thebe Breda 

24 uur per dag 
24 uur per dag 
24 uur per dag 
Tijdens kantooruren 

: Klantenservice / tel. 088-5574000 
: tel. 088-0161616 
: tel. 0900-9004444 
: Frontoffice Cliëntenservicebureau 

tel. 088-1175005 
Buiten kantooruren : Aanmeldloket / tel. 085-4842515 




