
Bel de hulplijn van de Waag tegen huiselijk 
geweld als je bijvoorbeeld:

Ben jij bang om de 
controle te verliezen en 
iemand in je gezin 
pijn te doen?

Heb jij jezelf niet meer in de hand? 
Wereldwijd leiden de coronamaatregelen tot een toename van huiselijk geweld. 
Stress over behoud van werk, zorgen om financiën maar vaak ook de toename van 
middelengebruik, leiden tot spanningen in de thuissituatie.
De Waag biedt in deze tijd graag hulp, door het openen van een telefonische hulplijn 
tegen huiselijk geweld. Bij ons kun je terecht voor informatie, advies en ondersteuning. 
De hulplijn verkleint de stap naar professionele hulp, mocht die nodig zijn. 

Wanneer kun je de hulplijn bereiken? 
Telefonisch op 030-850 71 12, op werkdagen tussen 15:00 – 17:00 uur.
De hulplijn is vertrouwelijk, anoniem, gratis en vrijblijvend.

Of attendeer iemand op de hulplijn als:

• met niemand over je boosheidsgevoelens en 
 spanning kunt spreken
• het nog lang duurt voordat je behandeling krijgt
• merkt dat je vaker drank of drugs gebruikt en hierdoor 
 vaker boos wordt op je partner of kind(eren)
• je zorgen maakt over je eigen gedrag naar jouw kind 
 of partner 

• je als hulpverlener of huisarts geconfronteerd bent met 
 iemand die zich agressief gedraagt in de thuissituatie 
• je je zorgen maakt om de veiligheid van kind(eren) 
 of partners van iemand die zich (bijna) niet meer in 
 de hand kan houden
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Ben jij bang 
om de controle 
te verliezen en 
iemand in je gezin 
pijn te doen?

Wil je je verhaal telefonisch doen? 
Bel de Waag op 030-850 71 12. 
De hulplijn is er voor iedereen die bezorgd is over zijn of haar eigen gedrag 
naar de kind(eren) of partner. Bij de Waag kom je in gesprek met medewerkers 
die ervaring hebben in de behandeling van huiselijk geweld. Meer informatie 
vind je op www.dewaagnederland.nl 

Over de Waag 

De Waag is de grootste polikliniek voor 
gespecialiseerde forensische zorg in Nederland. 
De poliklinieken van de Waag verlenen laag-
drempelige hulp aan volwassenen en jongeren 
vanaf 12 jaar die (dreigend) grensoverschrijdend 
gedrag of delictgedrag vertonen. 

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de Waag. Kijk op onze 
website om de dichtstbijzijnde 
vestiging te vinden: 
www.dewaagnederland.nl

De Waag is onderdeel van 
De Forensische Zorgspecialisten 


