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Na de SEH
(afdeling Spoedeisende Hulp)

U heeft de afdeling Spoedeisende Hulp van OLVG bezocht. De
hulpverlener heeft met u besproken waar u naar toe kunt gaan voor
verdere hulp. In deze folder vindt u een overzicht van organisaties die u
verder kunnen helpen. Als u geen mogelijkheid heeft om een van de
websites te bekijken, vraag dan aan de balie om een afdruk.

Dak- en thuislozen
Adressen voor hulp, eten of onderdak vindt u sociale kaart voor daklozen en het
sociale kaart- en weekschema voor daklozen. www.instroomhuis.nl/downloads

Oudezijds 100 (voorheen Kruispost)
Hulp voor onverzekerden zoals maatschappelijk werk en medische zorg. Ook voor
begeleiding naar verantwoordelijk leven en zelfstandig wonen voor mensen aan de zelfkant
van het leven in de binnenstad van Amsterdam.
Oudezijds Achterburgwal 100
1012 DS Amsterdam
T 020 626 66 34
E info@oudezijds100.nl
www.oudezijds100.nl

Letselspreekuur van de GGD
Het letselspreekuur helpt slachtoffers van geweld met het opschrijven van de gebeurtenis.
Dit heet een ‘letselverklaring’. De politie geeft een forensisch (of gerechte lijk) arts de
opdracht een letselverklaring op te stellen. De politie voegt deze verklaring bij het proces
verbaal ter informatie van de rechter. Deze verklaring moet door een onafhankelijke arts
opgesteld te worden. De SEH-arts is er alleen voor de behandeling van het letsel. Het
spreekuur is op afspraak op maandag, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur.
U kunt hier alleen terecht als de politie u heeft aangemeld.

Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
T 020 555 55 13
E agzsecretariaat@ggd.amsterdam.nl
www.gezond.amsterdam.nl/Medischekeuringen-en-letsel/Letselspreekuur

Soa-, hiv- en sense-polikliniek
Bij de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam kunt u terecht voor gratis onderzoek en indien
nodig behandeling van soa (seksueel overdraagbare aandoeningen).
De sense-polikliniek is er voor seksuele hulpverlening zoals vragen over geslachtsziekten
zoals soa en hiv, seksualiteit, (on)gewenste zwangerschap, abortus en anticonceptie: ook
voor plaatsing van een spiraaltje of implanon.
Heeft u geen gezondheidsklachten, maar wilt u voor de zekerheid een soa-onderzoek? Dan
raden wij u aan om naar de huisarts te gaan.

Slachtofferhulp
Is er sprake van misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit? Hier kunnen slachtoffers,
nabestaanden, getuigen terecht voor hulp en ondersteuning. Vrijwilligers en beroepskrachten
kunnen u helpen op praktisch, juridisch en emotioneel gebied.
T 0900 01 01. U wordt doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde regiokantoor
www.slachtofferhulp.nl

De Jellinek
De Jellinek is onderdeel van Arkin, instelling voor verslavingszorg en geestelijke
gezondheidszorg in Amsterdam. De Jellinek biedt behandeling en zorg aan mensen met
problemen met een verslaving.
T 020 590 44 44
www.jellinek.nl/behandeling/aanmelden/

Letselschade advocaten
Bij vragen over aansprakelijkheid, schadeclaims en vergoeding bij leed en/of letsel na een
ongeval of misdrijf kunt u hulp en advies krijgen van een gespecialiseerde letseladvocaat.
Het eerste oriënterende gesprek is altijd gratis.
T 0900 664 38 25
www.lsa.nl
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PEP (Post Expositie Profylaxe)
Voor PEP-advies en behandeling na onveilige seks met hoog risico op hiv, kunt u een
afspraak maken. PEP is een vier weken durende behandeling met hiv-remmende middelen.
U kunt voor een afspraak binnen kantoortijden terecht bij soa-polikliniek.
Soa-polikliniek
Weesperplein 1
1018 WZ Amsterdam
T 020 555 58 22
www.gezond.amsterdam.nl/ infectieziekten-hygiene/soa-hiv

Kindermishandeling
Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 100.000 keer per jaar voor. Merkt u in uw
omgeving wat van kindermishandeling, wilt u over uw eigen ervaring praten? Doe dan iets.
Juist als u twijfelt! Bel met een professional van het Advies en Meldpunt
Advies en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK)
T 0900 123 12 30
www.watkanikdoen.nl

Hulp na ongeval
Online Wegwijzer. U vindt hier informatie in de rubrieken Medische zaken, Hulp en Zorg,
Schade en Letsel en Werk en Inkomen. Ook kunt u via de postcode zoekmachine een
dienstverlener bij u in de buurt inschakelen.
www.hulpnaongeval.nl

Huiselijk geweld
Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? De meeste mensen praten niet graag over huiselijk
geweld. Daarom lijkt het vaak of u de enige bent die ermee te maken heeft. Maar huiselijk
geweld komt helaas veel voor. Het Steunpunt Huiselijk Geweld helpt om te zoeken naar een
oplossing. U hoeft uw naam niet te noemen.
Steunpunt Huiselijk Geweld
T 0900 126 26 26
www.huiselijkgeweld.nl

Amsterdams Centrum voor Seksuele Gezondheid (ACSG)
Bij het ACSG kunt u terecht voor:
 informatie en voorschrijven van voorbehoedsmiddelen zoals ‘de pil’
 morning-afterpil
 zwangerschapstesten
 gesprekken en hulp bij arbortuswens of zwangerschapsbeëindiging
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Centrum voor Seksuele Gezondheid
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
T 020 512 49 03
E info@acsg.nl
www.seksuelegezondheid.nl

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl
Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online
Meer informatie vindt u ook op de volgende website(s):
 www.olvg.nl/seh

Contact
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West
T
020 510 89 11 (7 dagen per week, 24 uur per dag)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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