
Beste huisartsen, POH’s en praktijkassistenten, 

In deze drukke en onzekere  periode is het belangrijk dat u snel de juiste ondersteuning en zorg vanuit 

het sociaal domein kunt inschakelen, wanneer dat nodig is.  

Hieronder vindt u een overzicht van contactgegevens van de relevante organisaties en initiatieven. 

Wanneer u een vraag/situatie heeft waar u zelf niet uitkomt, kunt u contact opnemen met Hiske 

Stokvis van Elaa (h.stokvis@elaa.nl, 06 42 06 43 21).   

 

Hartelijke groet, Hiske Stokvis (Adviseur Elaa) 

 

1. Heeft u patiënten die behoefte heeft aan een luisterend oor, hulp bij 

het boodschappen doen, noodzakelijke autoritjes, etc.?  

VOOR ELKAAR IN AMSTERDAM:   020-767 00 31 

Maandag t/m vrijdag van 10.00-16.00      

De welzijnscoaches (Welzijn op Recept) zijn betrokken bij dit initiatief. U kunt uw lokale 

welzijnscoach ook vragen contact op te nemen met patiënten over wie u zich zorgen maakt. 

Zie flyer in bijlage voor extra informatie.   

 

2. Heeft u een patiënt die kampt met (acute) maatschappelijke 

problematiek bv. rondom financiën, huisvesting dagbesteding, overbelaste 

mantelzorg etc.? 

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

Is uw patiënt al onder begeleiding van een maatschappelijk dienstverlener of andere zorgaanbieder 

vraag de patiënt dan contact op te nemen met zijn eigen klanthouder/contactpersoon.  

  

Is uw vaste contactpersoon niet (snel genoeg) te bereiken, dan kunt u via de contactgegevens 

hieronder de MaDi bereiken:  

 

Stadsdeel Organisatie Gebied telefoonnummer e-mailadres 
 

Noord Doras  Midden Noord  020 – 435 45 55 Email 65+: WOMN@doras.nl 

Email voor amw: 
amwhagedoornplein@doras.nl 

 

   

 

 

  
Nieuwendam 020 – 435 45 55 Email voor 65+ : WOnwd@doras.nl 

of oanwd@doras.nl  

   

 

 

mailto:WOMN@doras.nl
mailto:amwhagedoornplein@doras.nl
mailto:amwhagedoornplein@doras.nl


Email voor amw: 
AMWbeverwijkstraat@doras.nl 

  

Noordnoordwest (Banne en 
TOZ) 

020 – 435 45 55 Email voor 65+ : WOTOZ@doras.nl 

Email voor amw:  
amwbannebuikslootlaan@doras.nl 

 

     

Centrum Centram 
 

020-5573338   

020-5573333 info@centram.nl 

 
Zuid Puur Zuid Rivierenbuurt 020 – 2359120 sw-rivierenbuurt@puurzuid.nl  

 

  
Oud-Zuid 020 – 2359120  madi-devaart@puurzuid.nl 

 

  
de Pijp 020 – 2359120 madi-depijp@puurzuid.nl  

 

  
Buitenveldert 020 – 2359120 sw-buitenveldert@puurzuid.nl  

 
West Combiwel Algemeen 020 6184952 aanmelding.amw@combiwel.nl  

 

  
financiële spoed 020 – 723 11 50 infosdv@combiwel.nl 

 
Nieuw 
West Sezo  

Algemeen 
020-6675100 info@sezo.nl 

 

  
financiële spoed 020 – 667 51 00 shveropaf@sezo.nl 

 
Oost 

 
Dynamo 020 46 09 300  info@dynamo-amsterdam.nl 

 

  
Civic 020 - 6658001 welzijnoprecept@civicamsterdam.nl 

 
Zuidoost MadiZo Bijlmer-Centrum 020 – 750 38 71  bellen@madizo.nl 

 

  
Bijlmer-Oost 020 – 750 38 73  bellen@madizo.nl 

 

  

Gaasperdam, Gein, 
Holendrecht en Reigersbos 020 – 750 38 72 bellen@madizo.nl 

 

      
3. Heeft uw patiënt een (licht)verstandelijke of lichamelijke beperking? 

MEE AMSTEL TOT ZAAN: 020 512 72 72 en informatie@mee-az.nl

  

 4. Maakt u zich zorgen om de kinderen in een gezin? Bijvoorbeeld omdat 

ouder(s) wegens ziekte tijdelijk niet in staat zijn de zorg op zich te nemen of 

doordat er spanningen ontstaan in huis door wegvallen dagbesteding? 

Ouder en Kind Team 

Als u, uw vaste contact persoon niet (snel genoeg) kunt bereiken,  bel dan: 020-5555961 of mail naar 

info@oktamsterdam.nl 
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