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Deze factsheet geeft een overzicht van organisaties die toegang geven tot zorg en ondersteuning in
het sociale domein. Tevens is een aantal andere contactgegevens van organisaties opgenomen.
Huisartsen hebben voor de toegang van het sociaal domein de volgende contactpersonen, die
werkzaam zijn in de eigen kern:
- SKT zorgregisseur jeugd (<23 jaar)
- SKT zorgregisseur volwassenen (>23 jaar)
- Welzijnsadviseur Vitis
Is uw patiënt nog niet bekend bij het SKT of Vitis en wilt u advies? U kunt dan contact opnemen met
zowel het SKT als Vitis. De huisarts kan rechtstreeks patiënten doorsturen naar alle partners in het
sociaal domein. Indien een patiënt door de huisarts is verwezen, maar bij een andere organisatie beter
op zijn plek is, dan vindt een warme overdracht plaats. De huisarts wordt hierover geïnformeerd. Ook
kunnen patiënten zichzelf aanmelden; wanneer nodig wordt contact gelegd met de huisarts.
Organisatie1

Aanbod

Contact

Vitis Welzijn

Stimuleren en ondersteunen van kwetsbare mensen om deel
te nemen aan de samenleving, elkaar te ontmoeten en naar
elkaar om te zien. Voorbeelden van diensten zijn:
o Welzijnsadvies (De welzijnsadviseur luistert, helpt met
het op een rijtje zetten van vragen/ problemen– op
allerlei levensgebieden- en zoekt samen met de
bewoner naar een oplossing tot versterking van eigen
regie en welbevinden)
o Welzijn op recept
o Mantelzorgondersteuning
o Maatjes projecten (GGZ maatjes, bezoekdienst
dementie).
o Welzijnsdiensten( o.a. vervoer-maaltijdvoorzieningformulierenbrigade)
o Activiteiten in wijkcentra
o Cursussen, groepstrainingen en lotgenoten contact
(Vergroten van de weerbaarheid; beter om te gaan met
zaken als echtscheiding, rouw, pesten, relaties,
opvoeding of omgaan met geld)
o Onafhankelijke cliëntondersteuning bij het aanvragen
van een voorziening
In het SKT werken zorgregisseurs, die samen met de cliënt
zoeken naar een oplossing voor de vraag of het probleem.
Als dat nodig is, schakelt de zorgregisseur professionele zorg
of ondersteuning in. Het SKT is er voor:
o Vragen over opvoeden en opgroeien
o Jeugdhulp (na gezinsgerichte analyse)
o Zorg en ondersteuning voor volwassenen
o Bemoeizorg
o Waakvlamfunctie (vinger aan de pols na afronden
hulpverlening)

Via welzijnsadviseur Vitis
0174-63 03 58
info@vitiswelzijn.nl
www.vitiswelzijn.nl

SKT
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Huisarts of POH:
Via bureaudienst SKT
0174-67 36 05
bureaudienst@sktwestland.nl
Patiënten:
140174
www.sktwestland.nl
contactformulier:
https://loket.gemeentewestlan
d.nl/form/melding-sociaalkernteam/voor-wie-doet-udeze-melding-0-1

In Westland zijn meer organisaties in het sociaal domein actief, dan zijn opgenomen in het

overzicht. Alleen de meest relevante voor de huisartsenzorg zijn opgenomen. Meer informatie is te
vinden op: https://www.sociaalpleinwestland.nl/ .

Organisatie

Aanbod

Contact

WMO
consulent

Hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en vervoer
Begeleiding/dagbesteding
Persoonlijke verzorging
Respijtzorg

Huisarts of POH:
bureaudienst WMO zorg
0174-67 30 20
Patiënten:
140174
www.gemeentewestland.nl/zor
g-en-ondersteuning/wmo.html

Veilig thuis
Haaglanden

Advies- en meldpunt Huiselijk geweld en
Kindermishandeling.
Voor hulp en advies aan professionals, slachtoffers, daders
en omstanders

24 uur/dag, 7 dagen/week:
070-346 97 17 of 0800-2000
Bij acuut gevaar 112
info@veiligthuishaaglanden.nl
www.veiligthuishaaglanden.nl

JGZ Zuid
Holland West

Ondersteuning ouders, opvoeders, jongeren en professionals
bij vragen over opgroeien en opvoeden in de leeftijd van 023 jaar

088-054 99 99
info@jgzzhw.nl
www.jgzzhw.nl

CIT
(Crisis
Interventie
Team) jeugd

Voor situatie waarin jeugdigen en hun ouders direct hulp
nodig hebben, omdat het niet veilig is of omdat het welzijn
van het kind in gevaar komt

070-308 29 99
Buiten kantooruren en in het
weekend:
070-379 51 60
www.jeugdbeschermingwest.nl

Voor spoedopnamen verzorging en verpleging (bij alle
aanbieders)

088-123 99 82
www.zel.nl/praktischeinformatie/acutedienst/

Acute dienst
GGZ Delfland

Spoedopnamen in de GGZ

015-260 87 17
Avond, nacht en weekend
015-260 76 07
www.ggzdelfland.nl/spoedeisendehulp/verwijzers.html

MEE
Crisisdienst
gehandicapten
zorg
Wijkverpleegkundige
Careyn
Wijkverpleegkundige Pieter
van Foreest
Wijkverpleegkundige
Buurtzorg
Naaldwijk e.o.

Voor crisissituaties bij mensen met een verstandelijke
beperking

088-775 20 00
https://www.meezhn.nl/voorprofessionals/crisisregeling-lvb/

Wijkverpleegkundige

088-123 99 88
contact@careyn.nl

Wijkverpleegkundige

015-515 50 00
contact@pietervanforeest.nl

Wijkverpleegkundige

06-13 00 31 10
naaldwijk@buurtzorgnederland
.com

Zorgorganisaties
Acute dienst
V&V

