
Praktijk Slaaplekker 
Bereikbaarheid, waarneming en crisis 

 
 
 
Bereikbaarheid:  
Gezien de aard van de werkzaamheden, is Praktijk Slaaplekker beperkt telefonisch 
bereikbaar. U kunt een bericht achterlaten op de voicemail en/of een email sturen naar 
info@praktijkslaaplekker.nl. Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen. In geval 
van spoed en/of crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts of huisartsenpost. Let 
op: bij levensbedreigende spoed bel dan 112. 
 
Waarneming: 
Tijdens vakantie of ziekte kunt u per mail of voicemail een boodschap achterlaten. Uw 
bericht wordt na de vakantie beantwoord. Wanneer er sprake is van een waarneming door 
een collega, dan wordt u hiervan per mail en via de voicemail op de hoogte gesteld incl. de 
contactgegevens. In geval van spoed en/of crisis dient u contact op te nemen met uw 
huisarts of huisartsenpost. Let op: bij levensbedreigende spoed bel dan 112. 
 
Crisis: 
Wanneer er sprake is van een crisissituatie, dan geldt de gebruikelijke regeling: 
 

• Is er sprake van een levensbedreigende situatie: bel 112 
• Is er sprake van een crisis zonder levensbedreigende situatie: bel uw huisarts 

(kantoortijden) of huisartsenpost (buiten kantoortijden) 088 876 5151 (Brabant Zuid 
Oost spoedposten: Helmond, Geldrop, Eindhoven). Zij schakelen zo nodig de 
crisisdienst van de GGZ in. 

• Als een kind of jongere tot 23 jaar in een crisissituatie acuut gevaar loopt, bel dan 
088-0666 999. SpoedvoorJeugd is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.  

 
SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant 
SpoedvoorJeugd ZuidoostBrabant is hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis 
waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn. De medewerkers grijpen in en regelen 
passende vervolghulp voor het kind en het gezin. Je kunt bellen bij bedreigende situaties 
waarbij de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin in gevaar zijn. Deze situaties 
kunnen ontstaan door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische 
problemen. Als dat nodig is, kan een medewerker van SpoedvoorJeugd binnen 2 uur 
langskomen en binnen 24 uur zorgen voor vervolghulp. Zie voor meer informatie de folder 
‘SpoedvoorJeugd’ die eveneens op onze website staat.  
 


