
 

 
Ook wanneer de Corona-maatregelen weer versoepeld zijn kun u 
ondersteuning van ons blijven verwachten. Voor informatie, ondersteuning 
en advies kunt u dan contact opnemen met: info@indigogelderland.nl of 
bellen met Indigo Gelderland: 026- 3124483 

 

 

INDIGO  
Indigo is een landelijk samenwerkingsverband van verschillende ggz-

instellingen: Pro Persona (Gelderland), Altrecht (Utrecht), Emergis 

(Zeeland), GGZ Drenthe (Drenthe), GGZ Centraal (Veluwe), Parnassia 

Bavo Groep (Zuid- en Noord-Holland).  

Wij bieden kortdurende hulpverlening en preventieactiviteiten, direct, en 

als het kan, dichtbij. www.indigo.nl  

 

Voor informatie over mentale gezondheid tijdens de corona crisis kunt u 

kijken op: www.propersona.nl/Preventie-tijdens-corona  
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WIJ ZIJN ER OOK NU VOOR 
JOU! 

 

Voor kinderen van ouders met psychische en/of 
verslavingsproblemen tijdens de corona crisis 

 
 

 
 
 
 

 

http://www.indigo.nl/
https://www.propersona.nl/Preventie-tijdens-corona/


 

 

GEWOON EVEN IEMAND DIE NAAR JE LUISTERT… 
 

Door de corona maatregelen ben jij nu veel thuis. Ook jouw ouders en 

broers of zussen zijn veel thuis en misschien zie je jouw vrienden nu even 

minder. Daardoor verveel je je misschien sneller, denk je veel over 

problemen na of is er meer ruzie thuis.  

 

Heb je een ouder met psychische- en/of verslavingsproblemen, dan kan 

dat nog lastiger zijn. Misschien maak je je zorgen om je vader of moeder. 

Je kan daardoor de neiging hebben om je veel aan te passen, om je 

ouders maar niet te belasten. Soms kan je je er ook boos, verdrietig of 

schuldig door voelen. Het is belangrijk om te weten dat je niet de enige 

bent en dat deze gevoelens er mogen zijn. Erover praten helpt! 
 
 

INDIGO PREVENTIE KAN JE OP WEG HELPEN 
 
Vind je het lastig om nu zoveel thuis te zijn? En zou je daar eens over 
willen praten met iemand? 
 
Je kunt ons op verschillende middagen bellen: 
• Wij luisteren vooral naar jou 
• Denken met je mee over oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een 

planning van de dag of leuke, online activiteiten zodat je dag wat 
minder saai of zwaar wordt. Ontspanning is belangrijk! 

• Kunnen je tips geven bij moeilijke situaties. Bijvoorbeeld als er ruzie is 
thuis. Soms is er niet direct een oplossing, maar het kan dan al helpen 
om je verhaalt kwijt te kunnen. 

• Er zijn ook speciale KOPP-groepen waar je met anderen over thuis 
kan praten. Misschien wil je daar wel aan mee doen (mogelijk later in 
het jaar). We kunnen je hier meer informatie over geven.  

 
Daarnaast kunnen we je ook meer informatie geven over wat er online te 
vinden is, of over andere organisaties die je kunnen helpen. 

 

 

  

 

TELEFONISCHE SPREEKUREN 
 
Zolang de corona-maatregelen van kracht zijn, kun je met ons bellen. 
Onze telefonische spreekuren zijn op maandag, dinsdag en donderdag 
van 13.00 tot 17.00 uur (m.u.v. feestdagen).  
 
Maandag Lisa Hendrickx  06 - 27 20 96 29  
Dinsdag Karin Ariës-Roelofsen  06 - 52 67 41 86 
Donderdag Dieke de Koning  06 - 31 67 31 33 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ben je jonger dan 16 jaar, dan heb je toestemming nodig van je ouders. 
We bespreken dan samen met jou de vervolgstappen. 

 
VERTROUWELIJK  
 

Datgene wat je bespreekt met de medewerker van Indigo is vertrouwelijk 

en wordt niet doorgegeven aan anderen, dus ook niet aan je ouders. Het 

is belangrijk dat je rustig en op een eigen plek met ons kan praten. Als dat 

niet lukt, proberen we je daarbij te helpen. 

 
MEER INFORMATIE 
Wil je alvast meer weten? Kijk eens op Trimbos ondersteuning KOPP/KOV 

of www.kopstoring.nl  

 

Komen de tijden dat je met ons kan bellen niet uit? De kindertelefoon is 

dagelijks bereikbaar van 11.00 tot 21.00 uur op 0800-0432. Daarnaast kun 

je ook anoniem chatten via www.dekindertelefoon.nl 

 

Lisa Hendrickx     Karin Ariës-Roelofsen  Dieke de Koning 
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