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Ben je jong en zwanger?
Kijk op de website Tienermoeders en chat met een hulpverlener. Die luistert naar je en kan je
vertellen waar je hulp kunt krijgen. Je kunt ook bellen als je al een kind hebt. Ook op de
website van Siriz vind je informatie.
Maak een afspraak met je huisarts. Of neem contact op met een verloskundige.
Verloskundige Praktijk Venray
Stationsweg 60A
5803 AC Venray
06 22 92 21 51
info@verloskundigepraktijkvenray.nl
www.verloskundigepraktijkvenray.nl
Uitgerekend Venray - praktijk voor verloskunde
Bezoekadres
Horsterweg 3
5809 ER Leunen
Postadres
Horsterweg 3
5809 ER Leunen
06 17 41 75 50
info@uitgerekendvenray.nl
www.uitgerekendvenray.nl
Tienermoeders
www.tienermoeders.nl
Siriz - tienermoeders
www.siriz.nl/tienermoeders

Ben je onbedoeld zwanger?
Het is goed om erover te praten met mensen die je vertrouwt, bijvoorbeeld met je huisarts, je
partner, familie of vrienden. Als je hulp nodig hebt bij het nemen van een beslissing dan kun je
ook bij Fiom of Siriz terecht.
Fiom
Specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.
088 126 49 00
www.fiom.nl
Siriz
Hulp nodig? Bel gratis met Siriz.
Telefonisch bereikbaar: ma t/m zo 9.00 - 13.00 en 17.00 - 21.00 uur.

0800 440 00 03
info@siriz.nl
www.siriz.nl

Kan of wil je niet met je ouders of vrienden praten over je
zwangerschap?
Maak een afspraak bij je huisarts en bespreek wat er mogelijk is. Alles wat je zegt, blijft
geheim. Je huisarts kan je doorverwijzen naar specialistische of praktische hulp. Of neem zelf
contact op met de organisaties Fiom of Siriz.
Natuurlijk kun je ook met de Kindertelefoon bellen of chatten. Voor pubers en
jongvolwassenen is er de website Jouw GGD. Hier kun je chatten of mailen met een
deskundige.
Fiom
Specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.
088 126 49 00
www.fiom.nl
Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid
bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en
ondersteuning.
0800 04 32
www.kindertelefoon.nl
Siriz
Hulp nodig? Bel gratis met Siriz.
Telefonisch bereikbaar: ma t/m zo 9.00 - 13.00 en 17.00 - 21.00 uur.

0800 440 00 03
info@siriz.nl
www.siriz.nl
Jouw GGD
www.jouwggd.nl

Ben je zwanger en heb je dringend hulp nodig?
Neem contact op met een jeugdconsulent. Bel of mail daarvoor met het Schakelplein.
Gemeente Venray - Schakelplein
Neemt u telefonisch contact op? Kies dan voor '1' in het menu.
0478 52 33 33
schakelplein@venray.nl
www.venray.nl
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