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Heeft u te maken met huiselijk geweld?
Doe aangifte van geweld bij de politie. Erover praten kan bij Slachtofferhulp, uw huisarts of
anoniem via De Luisterlijn. Of praat met iemand van het sociaal wijkteam in uw buurt.
Gaat het om seksueel geweld? Neem contact op met Centrum Seksueel Geweld TwenteAchterhoek.
Centrum Seksueel Geweld Twente-Achterhoek
Inwoners van Zutphen kunnen terecht bij CSG Twente-Achterhoek. Het algemene
telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar.
0800 01 88
twente-achterhoek@centrumseksueelgeweld.nl
www.centrumseksueelgeweld.nl/csg-twente
Huisartsen in Zutphen
www.hulpwijzerzutphen.nl/huisartsen
Sociale wijkteams
Toets 0 in het keuzemenu voor de sociale wijkteams. Gratis en zonder verwijzing.
0575 51 96 13
info@perspectiefzutphen.nl
www.perspectiefzutphen.nl/wijken
De Luisterlijn
Dag en nacht een luisterend oor
0900 07 67 (€ 0,05 per minuut)
www.deluisterlijn.nl
Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.
0900 01 01
www.slachtofferhulp.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.
U kunt ook praten met iemand van het sociaal wijkteam. Kijk op de website voor
contactgegevens.
Sociale wijkteams
Toets 0 in het keuzemenu voor de sociale wijkteams. Gratis en zonder verwijzing.
0575 51 96 13
info@perspectiefzutphen.nl
www.perspectiefzutphen.nl/wijken
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 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

Kunt u zich slecht beheersen en slaat of bedreigt u
anderen?
Bel voor hulp en advies met Veilig Thuis. Dit kan anoniem.
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
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