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Misschien maakt u zich zorgen over iemand die in de war lijkt, of heeft u zorgen om 
een familielid, kennis of buur die niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort 
situaties niet altijd spoed nodig is, is het belangrijk dat er goede hulp geboden wordt. 
Daarom is er het meldpunt psychische zorg: zodat de persoon om wie u zich zorgen 
maakt de juiste hulp kan krijgen. U kunt 24 uur per dag een melding doen. Op de 
achterzijde leest u hoe het werkt en waarom op tijd melden zo belangrijk is. 



Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

In welke situaties kunt u melden? 
U belt 14-0492, optie 2 als u iemand kent of ziet die verward gedrag laat 

zien. Soms leidt iemands gedrag tot overlast of nadeel voor hemzelf of voor 

een ander. Daar kan diegene zelf vaak helemaal niets aan doen. 

Denkt u dat iemand (verplichte) ggz zorg nodig heeft? Maak, eventueel 

anoniem, een melding bij de gemeente. Melden kan 24 uur per dag.

Hoe werkt het? 
U belt 14-0492, optie 2 en vertelt over uw zorgen. U kunt bellen voor advies of 

om een melding te doen. Na uw melding onderzoeken we of en welke hulp 

nodig is. Als hulp nodig is, proberen we dit vrijwillig in te zetten. Alleen als het 

niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. We kijken altijd welke 

aanpak het beste past, dit is maatwerk.

Waarom is melden belangrijk? 
Help elkaar op tijd. Door te melden kunnen we iemand en zijn omgeving 

helpen. Familie, vrienden of buren merken vaak als eerste dat het niet goed 

met iemand gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie 

erger wordt. Degene om wie het gaat, kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. 

Verplichte zorg is een laatste redmiddel. Dit wordt alleen aangevraagd als 

vrijwillige zorg niet meer kan. Bij een mogelijk vervolgtraject op een melding 

hebben degene om wie het gaat en hun familie meer inspraak. 

Zij beslissen mee hoe de zorg en ondersteuning eruit gaat zien. 

Meer info? 
www.helmond.nl/zorgmelding

Is er een crisis?
In geval van een crisis, belt u 112. Maakt u zich zorgen om iemand met 

zelfmoordgedachten? Bel dan 113.
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