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Denkt u dat uw kind psychische problemen heeft?
Neem contact op met uw huisarts. Of ga naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij kunnen u verder helpen.
U kunt uw vragen ook e-mailen.
Voor steun, advies en tips kunt u terecht bij Naasten in Kracht en bij Labyrint In Perspectief. Via Naasten in
Kracht kunt u ook uw ervaringen met anderen delen. Via Labyrint In Perspectief kunt u online in contact
komen met lotgenoten.

Centrum voor Jeugd en Gezin Houten
Onderdoor 158 - 160
3995 DX Houten
06 46 00 07 75 [1]
info@cjghouten.nl [2]
www.cjghouten.nl [3]

Labyrint In Perspectief
Voor steun, advies, tips en online lotgenotencontact van familie en vrienden van mensen met psychische of
psychiatrische problemen.
0900 254 66 74 [4]
www.labyrint-in-perspectief.nl [5]

Opvoeden.nl
www.opvoeden.nl [6]

Naasten in Kracht
Naasten in Kracht is een website voor familieleden en goede vrienden van mensen met een psychische
kwetsbaarheid.
www.naasteninkracht.nl [7]

Wilt u specialistische hulp?
Uw huisarts kan u doorverwijzen. U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Team.

Sociaal Team Houten
Bezoekadres
Onderdoor 25
3995 DW Houten

Postadres
30
3990 DA Houten
030 63 92 611
info@sociaalteamhouten.nl [8]
www.sociaalteamhouten.nl [9]

Maakt u zich zorgen over het gebruik van drugs of alcohol door uw
kind?
Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin of met Jellinek voor informatie en advies.

Jellinek Houten
Jellinek Houten is gevestigd in het Medisch Centrum Dorp.
Aanmelden: ma t/m vrij 8.30 tot 17.00 uur.
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
088 505 12 20 [10]
www.jellinek.nl [11]

Centrum voor Jeugd en Gezin Houten
Onderdoor 158 - 160
3995 DX Houten
06 46 00 07 75 [1]
info@cjghouten.nl [2]
www.cjghouten.nl [3]

Hebben de problemen te maken met school?
Bel de leraar, mentor of decaan van uw kind en leg uit wat er aan de hand is. Zij zijn dan op de hoogte en
kunnen uw kind helpen, bijvoorbeeld met schoolmaatschappelijk werk.

Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Houten in samenwerking met vele organisaties en
instellingen.
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Bron-URL: https://www.hulpwijzerhouten.nl/mijn-kind
Links
[1] tel:0646000775
[2] mailto:info@cjghouten.nl
[3] https://www.cjghouten.nl/
[4] tel:09002546674
[5] https://labyrint-in-perspectief.nl/
[6] https://www.opvoeden.nl/
[7] https://naasteninkracht.nl/
[8] mailto:info@sociaalteamhouten.nl
[9] http://www.sociaalteamhouten.nl/
[10] tel:0885051220
[11] https://www.jellinek.nl/

