


LANDELIJKE ORGANISATIES:

Steun bij verlies
Op de site www.steunbijverlies.nl vindt u onder andere praktische 
tips, een forum en een overzicht van vrijwillige en gecertificeerde 
hulpverleners in de buurt. U kunt ook telefonisch contact opnemen 
via T 033 - 461 68 86.

Korrelatie
Voor anonieme, psychische en psychosociale hulp. Telefonisch 
of online. www.korrelatie.nl (kies bij onderwerpen voor 
‘rouwverwerking’). T 0900 - 1450 (€ 0,15 p.m.)
vraag@korrelatie.nl

Stichting achter de regenboog
Deze stichting houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met 
rouw- en verliesverwerking bij kinderen en jongeren.
www.achterderegenboog.nl. Afdeling Noord: info@adrnoord.nl
T 0900 - 233 41 41

OOK
Vereniging voor Ouders van een Overleden Kind. Een zelfhulp-
organisatie voor ouders van overleden kinderen. Herkenning, 
troost en perspectief vormen het uitgangspunt.
www.oudersoverledenkind.nl
info@oudersoverledenkind.nl

De wereld van verschil
Bedoeld voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid
levensbedreigend ziek is of is overleden. Ook na onverwacht 
overlijden biedt De Wereld van Verschil hulp. Voor kinderen van 
0-12 jaar en jongeren van 12-20 jaar.
www.dewereldvanverschil.nl
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GRONINGEN EN OMGEVING:

Humanitas
Biedt steun door middel van lotgenotencontact of persoonlijke 
gesprekken met een vrijwilliger. 
Voor informatie: www.humanitas.nl/groningen of
Steun bij rouw Humanitas Groningen stad, T 050 - 312 60 00
mip.groningen@humanitas.nl

Het Behouden Huys
Voor iedereen die te maken krijgt met de ziekte kanker.  
Het Behouden Huys ondersteunt zowel de patiënt als de omgeving.  
U hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts of behandelaar in  
het ziekenhuis. Zie www.behoudenhuys.nl of:
Rijksstraatweg 363-a, 9752 CH Haren
T 050 - 406 24 00
info@behoudenhuys.nl

Stichting Nabestaan na Zelfdoding Groningen (SNZG)
Een stichting die emotionele ondersteuning biedt aan 
nabestaanden die een dierbare hebben verloren aan zelfdoding.
www.snzg.nl
info@snzg.nl
T 06 - 51 70 90 24

Welstad
Biedt ondersteuning bij het verlies van een dierbare, door 
gesprekken met een beroepskracht of vrijwilliger. Vrijwilligers 
ondersteunen lotgenotengroep bij het verlies van een partner.
Meer informatie: www.mantelzorgpoort.nl of www.welstad.nl.
T 0599 - 635 999 

GVthuis 
Voor wie? Als je thuis woont – niet in een instelling – kun je kosteloos 
begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger. Het is bedoeld 
voor mensen van 50+ en ongeneeslijk zieken en hun naaste familie. 
Kijk voor meer informatie op: www.gvthuis.nl 

NIK 
Via het netwerk integrale kindzorg kun je terecht voor levensvragen, 
rouw en verlies als een kind gaat overlijden. Aanvragen kan via de 
coördinator via  info@niknoordoost.nl of telefonisch via 
T 06-19 53 33 23, je kunt binnen 24 uur een reactie verwachten.
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