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De Luisterlijn nu bereikbaar op nieuw telefoonnummer 088 0767 000 
 
Vanaf nu is de Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000. Dat meldt 
de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele ondersteuning op afstand biedt. 
Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens met hun verhaal 
terechtkunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. 
 
Reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten van het 0900-
nummer. Op dit moment betaalt de Luisterlijn per minuut en voor elk gesprek dat 
binnenkomt. “Hoe meer we worden gebeld, hoe hoger de kosten. Op deze manier 
voorkomen we deze kosten”, zegt Leo Noordegraaf directeur-bestuurder bij de Luisterlijn. 
Een 088-nummer is nagenoeg kosteloos voor de Luisterlijn. 
 
Lokaal tarief 
Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000 betaalt de beller – net als bij 
het oude telefoonnummer – geen extra kosten, alleen het normale beltarief. Het 
telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een 
anoniem gesprek of een luisterend oor. Ook nu geldt dat het telefoonnummer niet zichtbaar 
is op de factuur van de beller.  
 
‘Even een stem te horen’ 
Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt toch nog 9 op de 10 
gesprekspartners de telefoon. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 320.000 
telefoongesprekken. “De meeste mensen vinden het fijn om écht even van zich af te praten 
en een stem te horen. Het hardop uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op.” 
Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn bieden een luisterend oor en geven even dat steuntje 
in de rug.  
 
Over de Luisterlijn 
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en 
mail. Door te luisteren helpen 1.500 professioneel getrainde vrijwilligers mensen om zorgen, 
pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden.  
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  
Voor meer persinformatie en interviewaanvragen: Brigitte van der Pluijm: 
b.vanderpluijm@deluisterlijn.nl, 06-10143549 of via de website www.deluisterlijn.nl. Voor 
beeldmateriaal, klik hier.  
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