Warme zorg bij een dubbele diagnose

Weer worden
wie je bent

Voor Rogier Eijsink (links) en
Johan Manders (rechts), managers
bij Dubbele-diagnose en Frank
Valkenburg (midden), hoofd ACT,
is het belangrijk dat de cliënt zich
welkom voelt. “Wij laten duidelijk
merken dat ze er toe doen.’’

Inhoud
Eerst de mens, dan de cliënt

3

Zo werkt Dubbele-diagnose

4

Verslaafd aan een verslaafde

6

Deskundigheid+

8

Topreferente zorg

9

Onze samenwerkingspartners 10
Stap voor stap

12

Vraag & antwoord

14

Privacy & klachten

15

2

Welkom
bij
Dubbelediagnose

Koffie? Thee? Het is een
goede gewoonte van
J ohan Manders om a
 ltijd
eerst wat te drinken
aan te bieden voor een
g esprek. Of desnoods wat te eten
als hij merkt dat er iemand met een
lege maag tegenover hem zit. “De
problemen die deze mensen h
 ebben
zijn verschrikkelijk. Bij ons zijn ze
welkom. We kijken ze aan, geven
ze een hand. We laten ze duidelijk
merken dat ze er toe doen.”

Eerst de mens, dan de cliënt
Johan Manders is manager bij Dubbele-diagnose. Hij windt er
geen doekjes om. “Er heeft zich een ramp voltrokken als je bij ons
terechtkomt. Wij begrijpen dat het ingewikkeld is.” Na een lange
weg van niet geslaagde behandelingen bij de GGz, de verslavingszorg of beide, hebben mensen behoefte aan rust, aandacht
en veiligheid. Dat komt bij Dubbele-diagnose dan ook op de
eerste plaats, zegt hij. “We zien eerst de mens, dan de cliënt.” En
daar voegt hij aan toe: “We willen het extra goed doen, want deze
mensen hebben het al zo moeilijk.”

De kluwen ontwarren
Om mensen met psychische én verslavingsproblemen zo goed
mogelijk te helpen, doet Dubbele-diagnose een aantal dingen
totaal anders dan GGz- en verslavingszorginstellingen. Op de
eerste plaats vindt er een volledig geïntegreerde behandeling
plaats. De kluwen van problemen wordt ontward door aandacht
te hebben voor alle aspecten van de verschillende problemen.
Zo hangt het niet hebben van een inkomen vaak samen met het
ontbreken van basale sociale vaardigheden. En kan de zucht naar
middelen worden ingegeven door een psychische aandoening.

Hoofdrol voor de cliënt
Ten tweede krijgt elke cliënt een hoofdrol in zijn herstelproces.
“Onze cliënten zijn vaak geneigd om de oorzaak van problemen
buiten zichzelf te leggen”, legt Frank Valkenburg uit. Hij is hoofd
van de ACT-teams die zich richten op de begeleiding van cliënten
buiten de kliniek. “Wij zeggen: jij staat centraal. We zeggen niet
hoe je het moeten doen, maar stimuleren je om na te denken over
jezelf en de stappen die je moet zetten.” Manders vult aan: “Wij
hebben de materiaalkist en kunnen de juiste sleutel aanreiken.
Maar de cliënt moet die vervolgens zelf gebruiken.”

Gelijkwaardige relatie
Bij Dubbele-diagnose is ruim tien jaar ervaring. “Medewerkers
werken in een gelijkwaardige relatie met de cliënt aan een nieuw
perspectief”, zegt Manders. Daarnaast zijn er ervaringsdeskundigen. “Dat zijn de levende voorbeelden dat herstel mogelijk is.”
Maar Manders is ook eerlijk. “Sommige problemen zijn niet op
te lossen. Wel kunnen we trucs leren hoe je problemen kunt zien
aankomen en hoe je daarmee om kunt gaan.”

“De naasten doen
ertoe. Vaak moeten
zij leren om met de
problemen om te gaan.”

Zo transparant mogelijk
Manders en Valkenburg merken dat cliënten er vaak alleen
voor staan. Familieleden hebben de band verbroken, anderen
hebben de hoop opgegeven. Een van de hoogste prioriteiten van
Dubbele-diagnose is om deze banden weer te herstellen. Een
sociaal en maatschappelijk netwerk is onmisbaar voor een cliënt
om in de toekomst weer zonder de hulp van professionals verder
te kunnen. “De naasten doen ertoe. Want als de cliënt verandert,
maar de mensen om hem heen niet, dan blijven de problemen
bestaan. Vaak moet de familie leren om met de problemen om te
gaan.”
Het hele traject maakt Dubbele-diagnose zo transparant
mogelijk. Manders: “We leggen uit wat we wel en niet doen en
waarom. Mensen hebben het recht om te weten waar we mee
bezig zijn.”

‘De motivatie moet echt uit jezelf komen’
“Achter mijn cannabisverslaving gingen veel meer problemen
schuil. Bij Novadic-Kentron behandelden ze alleen mijn verslaving,
dat was niet genoeg. Anderhalf jaar geleden ben ik doorverwezen
naar Dubbele-diagnose. Daar zagen ze al snel dat ik depressief
was en leed aan een ernstig trauma. Ik was ten einde raad en wilde
geholpen worden om van mijn problemen af te komen. Dubbelediagnose heeft veel kennis en specialisten in huis. Maar voor een
succesvolle behandeling moet je enorm gemotiveerd zijn. Voor mij
was dit mijn laatste kans. Het is ontzettend zwaar, je komt jezelf
meerdere keren tegen tijdens het behandeltraject.”
“Bij Dubbele-diagnose zien ze de persoon achter de cliënt. Zo
vroegen ze niet elke keer of ik zucht - het verlangen om te gebruiken
- had, maar hoe ik de dag had beleefd. Ook werd me geleerd dat
er vele kleine stapjes zitten tussen zucht en het daadwerkelijk
gebruiken. Ik ben de baas over de keuzes die ik maak tijdens het
zetten van die kleine stapjes.”

“Dat ik zelf een stem had in mijn behandeling, vond ik erg prettig.
Er wordt naar je geluisterd, je telt echt mee. Zo wilde ik op een
gegeven moment een traumaverwerkingstherapie uitstellen, omdat
dat nog te heftig was voor me. Dat was geen probleem. Daarnaast
woon je samen met andere cliënten en zijn er groepsbehandelingen.
Je leert hier erg veel van doordat je elkaars terugvallen bespreekt.
Wel heb ik me altijd cliënt gevoeld. Ik heb bijvoorbeeld anderhalf
jaar achter een deur gewoond die altijd op slot zat.”
“Ik ben nu toe aan de volgende stap. Ik heb een appartement via
Dubbele-diagnose gekregen. Een jaar lang ga ik begeleid wonen
waarbij ik dezelfde behandelaar als woonbegeleider houd. Verder
doe ik vrijwilligerswerk en heb ik weer een sterk sociaal netwerk
achter me staan. Een van hen is mijn moeder. Ze was bij elk
behandelplangesprek aanwezig en is mij altijd blijven steunen.”

dubbele-diagnose
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Zo werkt
Dubbelediagnose
Uitgangspunten en behandeltrajecten
Voor cliënten met gecombineerde problemen

Dubbele-
diagnose is er voor cliënten met gecombineerde psychische én verslavingsproblemen. Zij lopen vaak vast
in de GGz- en verslavingszorg, omdat deze instellingen problemen afzonderlijk bekijken en behandelen.
Bij Dubbele-diagnose zien we de verbanden tussen problemen en pakken we deze gezamenlijk aan. De
ervaring leert dat dit precies is wat cliënten nodig hebben om grip te krijgen op hun problemen.

Wie kan verwijzen?

Cliënten moeten verwezen worden voor behandeling bij Dubbelediagnose. Meestal zorgt een GGZ- of verslavingszorginstelling voor zo’n verwijzing. Maar ook de huisarts kan rechtstreeks verwijzen naar Dubbele-diagnose

Behandelambitie: een gezamenlijk behandelperspectief
Na de intake bepaalt de cliënt samen met zijn persoonlijk begeleider de behandelambitie. Wat wil
de cliënt bereiken op het gebied van wonen, werk en maatschappelijke (re-)integratie? Tijdens de
behandeling is hier voortdurend aandacht voor.

Eigen regie

Stoppen met gebruik moet de cliënt zelf doen. Behandelingen en medicatie
kunnen daar alleen bij helpen. Ook als het gaat om psychisch herstel, moet de cliënt zelf in beweging
komen. De cliënt speelt daarom een hoofdrol in zijn eigen behandelproces. Dat begint bij het bepalen
van de behandelambitie. Medewerkers van Dubbele-diagnose kunnen adviseren en ondersteunen, maar
de cliënt bepaalt zelf de koers.

Op maat

Elke situatie is anders, iedere cliënt uniek. De behandelambitie en het behandelplan
zijn dan ook persoonlijk en op maat. Iedere klinische cliënt heeft een persoonlijke begeleider. Een team
van behandelaars bespreekt regelmatig de voortgang en nog te zetten stappen.

Behandeltrajecten: care en cure We hebben twee behandeltrajecten:
•
•

Care: We streven naar een ‘aanvaardbaar bestaan’. Een cliënt kan weer voor zichzelf zorgen en heeft
(in zekere mate) grip op zijn gebruik.
Cure: We gaan voor vergaand herstel. Een cliënt weet waar hij kwetsbaar is en wat hij moet doen als
het niet goed gaat. Afkicken is onderdeel van het cure-traject.

Aandacht voor relaties We voorkomen dat een cliënt er (na een behandeling weer)
alleen voor staat. Tijdens de behandeling bouwen we het vaak afgebrokkelde netwerk van cliënten
weer op. We werken met de cliënt aan het herstel van familiebanden en maatschappelijke contacten.
Daarnaast zijn er groepsactiviteiten en we motiveren cliënten om elkaar te helpen. Zo ontwikkelen ze
hun sociale vaardigheden en leggen ze nieuwe contacten. Een hersteld netwerk vergroot de kans dat een
cliënt ook in moeilijke tijden overeind blijft, als de structurele hulpverlening is gestopt.

Als het niet werkt Een cure-behandeling in de kliniek lukt alleen, als de cliënt ook echt
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wil stoppen. Als de cliënt hier niet vol voor gaat, heeft het geen zin om de behandeling voort te zetten.
Wel gaan we heel ver om in contact te blijven met cliënten. De schok is meestal groot als een cliënt weer
op straat komt te staan. Een volgende behandelpoging is daardoor vaak wel succesvol.

Intensieve
begeleiding
in de eigen
omgeving
Behandeling is mogelijk in onze Dubbelediagnose kliniek. Maar we behandelen ook
veel mensen die thuis wonen. Voor behandeling en therapie komen zij meestal naar
onze locaties. Het doel is vaak herstel (cure).
Bij voldoende herstel eindigt de behandeling van Dubbele-diagnose. Eventueel zet
een collega zorgverlener, in dienst van GGz
Breburg of Novadic-Kentron de behandeling
voort.
Dit werkt niet voor iedereen. Sommige
mensen vermijden zorg; ze willen niet
(meer) behandeld worden. Met ACT-teams
willen we deze mensen toch bereiken. Deze
teams bestaan uit verschillende disciplines
zoals maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, traject
begeleiders, psychologen en psychiaters.
Ze zoeken cliënten actief thuis op. Voor een
gesprek, maar ook voor praktische zaken,
zoals het huishouden. ACT-teams proberen
het isolement te doorbreken waar iemand
vaak in is beland. Het creëren van rust en
stabiliteit (care) is het belangrijkste doel van
de ACT-teams. Herstel van contacten met
familie, vrienden en buren draagt daar in
positieve zin aan bij.

open en eerlijk
We zijn transparant over wat we wel en niet
kunnen. Zo weet de cliënt ook wat hij zelf moet
doen. Als de cliënt daar toestemming voor geeft,
worden familie en verwijzer nauw bij de behandeling betrokken en over het behandeltraject
geïnformeerd. Zij kunnen immers een grote rol
spelen bij herstel of het vinden van stabiliteit.
dubbele-diagnose
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Verslaafd
aan een
verslaafde

Kees en Marian werden intensief
betrokken bij de behandeling
van hun zoon (niet op de foto).
“We leerden op een duidelijke
manier communiceren en luisteren naar elkaar.”
6

‘We moesten een stapje
terugdoen. Het was een
leerproces, ontzettend
moeilijk’

Ze waren zowel lichamelijk
als geestelijk kapot. Na zeven
jaar knokk en tegen de verslaving van
hun zoon, wisten Kees en Marian
het niet meer. Tot zij in aanraking
kwamen met Dubbele-diagnose.
“Hier hoefden we niet elke keer de confrontatie aan te
gaan. We werden gehoord en over alles viel te praten”, zegt
Marian aan de keukentafel.
Het leek een strijd die ze nooit konden winnen. Lagen Kees
en Marian niet in de clinch met hun zoon, dan was het wel
met een kliniek. Vaak zagen de klinieken de cliënt en zijn
probleem, maar niet de persoon achter het probleem. De
frustratie daarover is duidelijk hoorbaar in de stem van
Marian. Het bracht een hoop spanningen met zich mee,
legt ze uit, terwijl ze een sigaret draait en de afzuigkap
aanzet.

Bespreekbaar
Het contrast was groot toen ze in gesprek gingen met
Dubbele-diagnose. Kees herinnert zich de eerste ontmoeting nog goed. “Ze wilde onze zoon de eerste tien dagen
binnen houden. Het is een standaard protocol waar zij
zich aan hebben te houden. Hier waren Marian en ik het
niet mee eens, omdat onze
zoon in de voorgaande
zes maanden tijdens zijn
behandeling in Vught
vrijheid had verdiend
doordat hij zich zo goed
had gedragen.’’ Dus maakte Marian zich opnieuw klaar om
het verbale gevecht aan te gaan. Maar tot hun verbazing
werd de vraag om van het protocol af te wijken na overleg
goedgekeurd.

‘Zijn begeleider
staat dag en nacht
voor hem klaar’

Dat daarmee altijd alles op rolletjes verliep, wil het
echtpaar niet zeggen. Volgens hen zijn er genoeg
momenten geweest waarop zij en het behandelteam van
mening verschilden. “Maar alles is bespreekbaar en er
wordt iets meegedaan’’, zegt Marian. “Niemand kent mijn
zoon beter dan ik. Doordat ik gehoord werd, kon ik zeggen
wanneer ik merkte dat mijn zoon niet lekker in zijn vel zat
of de boel aan het bedonderen was.’’

Gezinssituatie
Daarnaast werden de ouders intensief betrokken tijdens
het behandeltraject. Naast dat zij iedere zes weken bij het

behandelplanoverleg aanwezig waren, volgde het gezin ook
een therapie waarin aandacht was voor de gezinssituatie.
“Ik moest met blokken een bepaald figuur bouwen.
Zonder dat ze het konden zien, moesten Marian en mijn
zoon het figuur via mijn aanwijzingen nabouwen’’, legt
Kees uit. Zo kijkt Dubbele-diagnose hoe de gezinsleden
met elkaar omgaan en kan het hier de behandeling op aan
passen. Volgens Kees was het een erg nuttige oefening. “Je
leert op een duidelijke manier communiceren en luisteren
naar elkaar.’’
Hun zoon zit deze middag niet aan de keukentafel. Zijn
ouders houden hem buiten beeld omdat ze hem de kans
willen geven zijn leven weer op te pakken. Hij deed zijn
verhaal eerder aan verschillende landelijke media en heeft
het hoofdstuk inmiddels afgesloten. Vanuit een andere
kamer geeft hij antwoord op de vraag van zijn vader hoe
lang hij nu ambulant behandeld wordt. “In juni twee
jaar’’, klinkt het door de deuropening. “Die behandeling
is ontzettend belangrijk’’, voegt Marian direct toe. Tijdens
zijn behandeling in de kliniek en in de twee jaar dat hun
zoon nu weer thuis woont, heeft hij een vertrouwensband
opgebouwd met zijn persoonlijke begeleider. “Zij staat
dag en nacht klaar voor hem. Als hij een terugval heeft, kan
hij zijn begeleider altijd bellen. Vaak kan hij dezelfde dag
nog langskomen’’, zegt Kees, waarna hij nog een kop koffie
aanbiedt.

Stapje terug
Marian en Kees zijn blij dat ze altijd nauw zijn betrokken
bij de behandeling van hun zoon. Maar het was voor
hen nog een hele grote stap om in een ondersteunende
rol te kruipen. “Het probleem was’’, zegt Kees, “dat wij
emotioneel verslaafd waren aan een verslaafde.’’ De ouders
hadden er alles voor over om hun zoon te laten afkicken.
Dubbele-diagnose hamerde erop dat de cliënt het echt zelf
moest doen en eigen verantwoordelijkheid moest nemen.
“Dubbele-diagnose was heel open en direct: wij moesten
een stapje terug doen in het belang van onze zoon. Het was
een leerproces voor ons, ontzettend moeilijk.’’ Ook nu nog
remt Dubbele-diagnose Marian en Kees zo nu en dan af.
“Soms geeft de begeleider aan dat zij graag alleen met onze
zoon wil praten. Ik zou er graag bij willen zijn, maar mij
wordt dan nadrukkelijk verzocht thuis te blijven. Je moet
je als ouders kunnen overgeven. Maar wij zien nu in dat dat
het beste is’’, erkent ze. “Dubbele-diagnose heeft immers
voor elkaar gekregen wat anderen niet voor elkaar kregen.’’

dubbele-diagnose
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+
Deskundigheid

‘We houden van ingewikkelde puzzels’
Een geïntegreerde aanpak.
Dat is wat er nodig is bij
gecombineerde, ernstige psychiatrische
en verslavingsproblematiek, zegt
verpleegkundig specialist Coos Meester.
“Daarom bekijkt iedereen hier de problematiek vanuit verschillende
invalshoeken en behandelt één behandelteam gelijktijdig verslaving
en psychiatrische problemen. We halen een heel groot probleem uit de
knoop. Daardoor wordt het overzichtelijk, behapbaar en behandelbaar.
Dat is de plus van Dubbele-diagnose.”
De behandeling wordt afgestemd op de fasen van verandering waarin de
cliënt zich bevindt: (voor)overwegen, voorbereiden, actie, voorzetten of
terugval. Het behandelteam probeert daar zo goed mogelijk op aan te
sluiten en stemt hier de behandeling op af. Het complete behandelteam
is nauw betrokken gedurende de hele behandelperiode. Datzelfde geldt
voor samenwerkingspartners. “Verwijzers worden voortdurend betrokken
tijdens de behandeling. Als zij de cliënt weer overnemen zijn zij op de
hoogte’’, legt Meester uit.
Om de vaart in de behandeling te houden, vindt er klinisch elke zes
weken en ambulant elke zes maanden een behandelplanoverleg plaats. Zo
houdt het team elkaar ook scherp. “Als iedereen het ermee eens is, ga ik
dwarsliggen, want dan hebben we dingen niet gezien”, zegt Meester. Er
wordt gewerkt volgens vaste protocollen, maar vaker met “het gezonde
verstand en kennis uit eigen ervaring”, legt de verpleegkundig specialist
uit. “Omdat er bijna nooit onderzoek naar is gedaan, bestaan er voor
gecombineerde verslavings- en psychische problemen nauwelijks evidence
based behandelingen. Ons werk vraagt dus om creativiteit en improvisatie.
Maar wij houden wel van ingewikkelde puzzels.”

De kracht van ervaring

Dick
Huijsmans weet daar alles van. Als ex-cliënt merkte hij
dat de focus van verschillende instellingen gericht was op
verslaving. “Daar gingen ze ervan uit dat het wel goed moest
komen als ik zou stoppen met gebruiken. Maar er werd
geen rekening gehouden met een psychiatrische stoornis.’’
Dubbele-diagnose snapte dat deze aanpak niet werkte en
ging een laag dieper. Nu is Huijsmans door therapie en de
juiste medicatie angstvrij en is zijn achterdocht, en daarmee
de noodzaak om te gebruiken, verdwenen.
Tegenwoordig is Huijsmans opgeleid tot ervarings
deskundige. Hij heeft een belangrijke functie binnen het
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In ontwikkeling:

Topreferente zorg

Dubbele-diagnose ontwikkelt
een topreferent zorgprogramma:
specialistische zorg in combinatie met
wetenschappelijk onderzoek en innovatieve
behandelingen voor cliënten voor wie geen
doorverwijzing meer mogelijk is.
“Met topreferente zorg willen we het kwaliteitsniveau van onze zorg verhogen
en ons op een bepaald specialisme onderscheiden”, zegt Rogier Eijsink,
manager bij Dubbele-diagnose. Dubbele-diagnose streeft naar een innovatieve
behandeling voor cliënten met borderline én verslavingsproblematiek.
Dit is een relatief grote groep waar op dit moment geen wetenschappelijk
onderbouwd behandeltraject voor bestaat. Door dit te ontwikkelen en als
topreferente zorg aan te bieden, moeten meer cliënten geholpen kunnen
worden, legt Eijsink uit. “Op die manier kunnen wij de best passende zorg
bieden, ons kwalitatief blijven profileren en gaat onze efficiëntie omhoog.”

ACT-team, dat zich richt op de behandeling van cliënten
buiten de kliniek. “ik ben een van hen’’, zegt hij, als hij
over de c liënten spreekt. “Omdat ik in hetzelfde schuitje
heb gezeten als onze
cliënten, heb ik vaak
aan een half woord
genoeg om me in hun
situatie te verplaatsen.’’
Zijn verhaal kan grote
Dick Huijsmans, ervaringsdeskundige
impact hebben op
cliënten, merkt Huijsmans die nu zes jaar clean is. “Ik kan
vertellen hoe goed een nuchter leven kan zijn. Ik ben een
voorbeeld hoe het kan gaan.’’

“Ik ben een
voorbeeld hoe
het kan gaan”

Het doen van wetenschappelijk onderzoek en het actief delen van opgedane
kennis, is vereist om tot een topreferent zorgprogramma te komen. “Daarom
zijn we in gesprek met Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en
welzijn van de Universiteit Tilburg”, vertelt Eijsink. Met twee hoogleraren van
het centrum is Dubbele-diagnose zich aan het oriënteren om een onderzoekslijn uit te werken.
De ambitie om topreferent te worden, zal er stap voor stap toe leiden dat er
een perspectief komt voor een nu zeer moeilijk behandelbare groep cliënten,
verwacht Eijsink. Medewerkers van Dubbele-diagnose spelen, vanzelfsprekend,
een grote rol in het traject naar een topreferente behandeling. “De betrokken
medewerkers gaan zich richten op deze specifieke groep en verdiepen zich
hierin.” Alle medewerkers zijn daarvoor getraind. Het is nu zaak om deze
kennis te onderhouden, zegt Eijsink.

dubbele-diagnose
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Onze
samenwerkings
‘Integraal plan van aanpak’
“Zorg- en Veiligheidshuis Hart van Brabant is een
samenwerkingsverband van 21 ketenpartners. Wij
werken aan een gezamenlijke aanpak van sociale veiligheid in de regio. Een deel van onze cliënten staat ook
onder behandeling bij Dubbele-diagnose. Dat is een
belangrijke partner voor ons, omdat Dubbele-diagnose
met het (forensisch) ACT- team hulpverlening biedt op
meerdere leefgebieden zoals dagbesteding, schulden en
behandeling. Dubbele-diagnose pakt de verantwoordelijkheid en kan invulling geven aan een integraal plan
van aanpak.”

Sandra Timmermans Teammanager
Persoonsgerichte Aanpak Zorg- en
Veiligheidshuis Hart van Brabant

‘De kracht van het
(forensisch) ACT-team
is de flexibiliteit’
“Het reclasseringsteam van NovadicKentron is gespecialiseerd in verslavingsen gebruiksproblematiek. Enerzijds
geven wij advies aan de rechtbank
omtrent een verdachte. Anderzijds
houden wij toezicht op veroordeelden.
Binnen de verslaLinda Keijzers Toezichthouder bij de
vingsreclassering
verslavingsreclassering van Novadic-Kentron
zijn de toezichtPascale Leerssen Toezichthouder bij de
houders de spin
verslavingsreclassering van Novadic-Kentron
in het web voor
cliënten die onder
toezicht staan van de reclassering.
Zij zijn voortdurend aan het sparren
met het (forensisch) ACT-team van
Dubbele-diagnose om gezamenlijk tot
haalbare einddoelen te komen voor
de cliënt. Het (forensisch) ACT-team
is erg flexibel en outreachend, goed
benaderbaar en makkelijk inzetbaar.
Tijdens de behandeling is er veel
overleg. Wij moeten ons tenslotte
verantwoorden aan justitie.’’

Eric Traa leidinggevende r eclasseringsteam
Novadic-Kentron
Mona van Roij inhoudsdeskundige op het
gebied van reclassering bij Novadic-Kentron
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Corne Borchers, Teammanager
Zelfstandig SMO-Traverse

‘Proactieve houding
werkt drempelverlagend’
“We hebben bij SMO-Traverse zo’n driehonderd
cliënten die op een eigen adres wonen. Wij zijn
gespecialiseerd in woonbegeleiding, we zijn
geen behandelaars. Die expertise vliegen we
in als we denken dat dat nodig is. Bij cliënten
die vastzitten in psychische- en verslavingsproblemen, komt Dubbele-diagnose al snel in
beeld. Onze cliënten zijn vaak zorgmijdend.
De proactieve aanpak van de ACT-teams werkt
drempelverlagend. Dat is een van de krachten
van Dubbele-diagnose. Qua samenwerken
voeren we allebei onze eigen regie, maar we
stemmen ook veel met elkaar af. Zo voorkomen
we dat we langs elkaar heen lopen.”

partners
‘De samenwerking ervaar
ik als zeer prettig’
“Binnen het Vroege Interventie Psychose-team
houd ik me als verwijzer van GGz Breburg
bezig met cliënten die voor het eerst een
psychose hebben. Als we merken dat de cliënt
ook een verslavingsprobleem heeft, zoeken
we contact met Dubbele-diagnose. Samen
met Dubbele-diagnose en de cliënt kijken
we welke behandeling mogelijk is en welke
doelen we kunnen stellen. Dubbele-diagnose
staat open voor samenwerking met andere
organisaties en is altijd bereikbaar. Ik ervaar
dit als zeer prettig.”

Cécile van Glabbeek,
SPV’er GGz Breburg

Harold van Gerven,
Verwijzer Novadic-Kentron

‘Naar onze expertise
wordt gevraagd’
“Zodra wij merken dat een cliënt leidt aan
bovengemiddelde psychiatrische én verslavingsproblematiek, verwijzen wij hem door
naar Dubbele-diagnose. Zij beschikken over
extra kennis en therapie op het gebied van
psychiatrische problematiek in combinatie
met verslavingsproblematiek. Dubbelediagnose werkt met korte lijnen, dat is erg
prettig. Daarnaast worden wij als samenwerkingspartner voortdurend betrokken in
het behandeltraject. Wij zijn aanwezig bij de
behandelplanbesprekingen en worden waar
nodig gevraagd naar onze expertise.”

‘Dubbele-diagnose is
zeer laagdrempelig’
“Als procesregisseur van het team
Persoonsgerichte Aanpak kom ik in
beeld als de hulpverlening niet goed
samenwerkt of als de gewenste resultaten
uitblijven bij personen of gezinnen met
meervoudige complexe problematiek.
Het is onze taak om te zorgen dat de
partners op de juiste manier met elkaar
samenwerken, met hetzelfde doel voor
ogen: één persoon of gezin, één plan.
Dubbele-diagnose is zeer laagdrempelig
en altijd bereid om mee te denken. Een
fijne partner om mee samen te werken.”

Maudy Wetzel, Procesregisseur zorg
en veiligheidshuis Hart van Brabant

‘Cliënt krijgt zorg op maat die diegene verdient’
“RIBW Brabant is een organisatie die mensen met een psychiatrische achtergrond ondersteunt bij het
vinden van hun weg in de samenleving. De meeste cliënten die wij ondersteunen, zijn al in behandeling
geweest bij Dubbele-diagnose. Zij hebben begeleiding nodig op meerdere gebieden, zoals wonen en
dagbesteding. Dit bieden wij hen. Ook als de cliënt een terugval heeft en opnieuw wordt opgenomen,
worden wij voortdurend op de hoogte gehouden door Dubbele-diagnose. Het
Sjoerd Hoekstra, RIBW Brabant
gaat erom dat de cliënt op maat de zorg krijgt die zij of hij verdient.”

dubbele-diagnose
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Van verwijzing tot nabehandeling

Dubbele-diagnose

Wanneer naar Dubbele-diagnose?

*

Je hebt al van alles geprobeerd, maar GGZ- en verslavingszorginstellingen kunnen je niet goed helpen. Zij vermoeden
dat dit komt door een combinatie van problemen. Afkicken
lukt bijvoorbeeld niet door een onverwerkt trauma. Maar het
lukt niet om dat trauma te behandelen door de verslaving. Als
beide problemen zo ernstig zijn dat ze elkaar in stand houden,
kan je behandelaar contact opnemen met Dubbele-diagnose.

Informatie voor verwijzers:
behandelaanbod

Ve rwi jzi n g

Huisartsen en behandelaren van GGz Breburg
en Novadic-Kentron kunnen je verwijzen naar Dubbele-diagnose. Behandelaren
van andere GGZ- en verslavingszorginstellingen kunnen ook verwijzen, mits de
client woonachtig is in het verzorgingsgebied Tilburg/Breda.
Dubbele-diagnose is specialistische GGZ. Een verwijzing betekent vaak dat een
behandeling binnen de psychiatrie en/of verslavingszorg heeft plaats gevonden
zonder het gewenste resultaat. Ook moeten de GGZ en verslavingszorg hebben
geprobeerd om de problemen waar je mee zit samen aan te pakken. Pas als dat
ook niet werkt, kunnen ze je verwijzen naar Dubbele-diagnose.

*

Dubbele-diagnose levert de volgende zorg:
- Geïntegreerde ambulante diagnostiek en
behandeling
- Geïntegreerde klinische diagnostiek en
behandeling
- Psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT)
- Intensieve, outreachende behandeling
(ACT en Forensisch ACT)
- Klinische crisisinterventie voor in
behandeling zijnde patiënten
- Deeltijdbehandeling gericht op
Metalisation Based Treatment

Exclusiecriteria
Dubbele-diagnose kan geen cliënten behandelen met een verstandelijke beperking.

6 tot 8 weken

Inta ke
Je bent welkom bij ons. Tijdens de intake
bekijken we samen wat wij voor je kunnen
betekenen.

Aanmelding
Je kunt aangemeld worden door je
behandelaar (verwijzer). Die vult het
aanmeldformulier in dat is te vinden op
www.dubbele-diagnose.nl. Een aanmelding kan ook plaats vinden door je
huisarts. Nadat we de aanmelding hebben
ontvangen, zullen wij hierover contact
leggen met je huisarts. Als de aanmelding
is gecontroleerd, ontvang je een uitnodiging voor de intakegesprekken.
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De intake duurt zes tot acht weken. Dubbelediagnose heeft geen crisisbedden. Toch kun je
al tijdens de intake worden opgenomen als we
denken dat dat nodig is en er bedden beschikbaar zijn in de kliniek. Tijdens de opname
wordt de intake afgerond.

Eerste gesprek
In het eerste gesprek krijgen jij en je behandelaar (verwijzer) uitleg over de aanpak van
Dubbele-diagnose. Goede informatie is
belangrijk, zodat je weet waar je ‘ja’ tegen
zegt. In het gesprek wordt ook duidelijk wat
precies je vraag is en wat Dubbele-diagnose
voor je kan betekenen.

Tweede gesprek
Bij het tweede gesprek gaan we dieper in op je
persoonlijke situatie. Wat is er bijvoorbeeld al
geprobeerd en waarom werkte dat niet? Wat
kan Dubbele-diagnose anders doen?

Terugkoppelgesprek
Na het tweede gesprek komen we met een
behandelplan. Daarin staat onder andere de
(voorlopige) diagnose en wat je wilt bereiken
met de behandeling. Als je je daarin kunt
vinden, kunnen we de behandeling starten.
Zo niet, dan geven we je advies over andere
hulpverleningstrajecten.

stap voor stap
Er is een
reden
waarom
je in deze situatie zit. Waarschijnlijk zijn er
een heleboel redenen. Daar gaan we met je
aan werken. Maar boven alles zien we je als
mens. Zo behandelen we je dus ook.

Beh ande lin g

Thuis
Behandeling vanuit de thuissituatie kan
voor of na een opname in de kliniek. Maar
het is ook mogelijk dat de gehele behandeling plaatsvindt vanuit je thuissituatie. In
dat geval volg je behandelingen op een van
onze locaties, maar je verblijft daar dus niet.
Behandelaren bezoeken je soms ook thuis.
Net als de cliënten in de kliniek heb je een
behandelplan dat elke zes maanden met je
wordt besproken.

In de kliniek
We nemen je op in de kliniek als we verwachten dat een behandeling in je thuissituatie niet
werkt. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn.
In de kliniek is 24 uur per dag toezicht. Je hebt
er een eigen kamer, maar je kamer is vooral
de plek waar je slaapt. Overdag neem je deel
aan een uitgebreid dagprogramma. Er zijn
groepsactiviteiten, van therapie tot gezamenlijk eten. Daarnaast heb je ook afspraken met
behandelaars waar je alleen naartoe gaat. De
eerste weken kun je niet naar buiten. Dat heeft
te maken met het feit dat we je willen leren
kennen. Daarna maken we afspraken met je
over naar buiten gaan.
Elke zes weken vindt een behandelplanoverleg
plaats. Bij dit overleg bespreek je samen met
je behandelaren de voortgang. Als dat nodig

*

Kosten
Een behandeling bij Dubbele-diagnose wordt
vergoed door je zorgverzekeraar. Sinds 2013 betaal je
naast je eigen risico, geen eigen bijdrage meer.

is wordt het behandelplan bijgesteld. Een
opname in de kliniek duurt maximaal zes
maanden. Na een opname wordt de behandeling bijna altijd vanuit je thuissituatie
voortgezet.

Als je geen hulp wilt of dit
moeilijk vindt
Als je geen hulp wilt of dit moeilijk vindt
te accepteren, kunnen we je daar niet toe
dwingen. Wat we wel kunnen doen, is af en toe
bij je langskomen om te kijken of we iets voor
je kunnen betekenen. Het gaat dan niet om
afkicken of het behandelen van een trauma,
maar om alledaagse dingen. Zoals het betalen
van je huur en het doen van boodschappen.
We proberen samen met jou en eventueel je
omgeving voor rust en stabiliteit te zorgen.
Dat noemen we ACT. Zie ook pagina 5.

*

maximaal 6 maanden

N a de be ha n de li n g

Breda

Terug naar je verwijzer

Tilburg

Verzorgingsgebied
Dubbele-diagnose behandelt in de eerste plaats mensen
in de regio Tilburg-Breda. Behandeling van mensen
buiten dit verzorgingsgebied, kan alleen in de kliniek.
De verwijzende instelling moet garanderen dat de cliënt
na behandeling weer terug kan naar deze instelling.

Je blijft niet langer bij Dubbele-diagnose
dan nodig. Als je voldoende bent hersteld,
nemen we contact op met de behandelaar
(verwijzer) die je bij Dubbele-diagnose
heeft aangemeld. Samen kijken we of een
collega GGZ-instelling, zoals GGz Breburg
of Novadic-Kentron de behandeling/
begeleiding (weer) kan overnemen, indien
dit nodig is.

dubbele-diagnose
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Vragen
antwoorden

Mag een cliënt gebruiken tijdens
de behandeling?

Is gedwongen behandeling
mogelijk?

Middelengebruik tijdens de behandeling mag zolang
het de behandeling niet in de weg zit. Dubbele-
diagnose accepteert gebruik als onderdeel van de
problematiek. Gebruik in de kliniek mag niet, omdat
dit de behandeling van andere cliënten belemmert.

De meeste cliënten laten zich vrijwillig behandelen.
Een gedwongen behandeling kan alleen in opdracht
van de rechter door middel van een machtiging of via
de reclassering.

Hoe lang duurt de behandeling?
De duur van een behandeling verschilt van cliënt tot
cliënt. Een behandeling bestaat uit ambulante en
(mogelijk) klinische behandeling. Klinische behandeling duurt maximaal zes maanden.

In hoeverre bepaalt de cliënt het
resultaat van de behandeling?
De cliënt bepaalt samen met zijn behandelaar de
behandelambitie. De ene cliënt wil volledig afkicken,
de ander wil minder afhankelijk zijn van zijn dealer. De
behandelambitie bepaalt hoe het traject van de cliënt
eruit ziet.

Ben ik na een behandeling bij
Dubbele-diagnose af van mijn
verslaving?
Drugs leren weerstaan is een lang proces. Bij Dubbelediagnose geven we inzicht in uw gebruik. Samen
zoeken we naar alternatieven. We helpen patronen
te doorbreken en bieden handvatten om met zucht
(de behoefte om te gebruiken) om te gaan. Daarnaast
helpen we u een netwerk van vrienden, familie en
kennissen op te bouwen. Zij kunnen helpen bij het
weerstaan van drugs. Of dit genoeg is, hangt af van uw
motivatie en hoe u omgaat met de methoden die we
bieden.
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Wat is het verschil tussen 
reguliere behandeling en
behandeling door een ACT-team?
Bij een reguliere behandeling hebben cliënten één
vaste begeleider. De meeste behandelingen vinden
plaats binnen onze locaties, ook als cliënten thuis
wonen. ACT is bedoeld voor cliënten die zorg mijden.
ACT-teams zoeken cliënten actief thuis op. De cliënt
heeft dus te maken met meerdere begeleiders die de
cliënt op verschillende vlakken ondersteunen. Zie ook
‘Intensieve behandeling in de eigen omgeving’ op
pagina 5.

Wat is de samenstelling van een
(forensisch) ACT-team?
Het (forensisch) ACT-team bestaat uit een ervaringsdeskundige, psychiater, psycholoog, verpleegkundige,
sociaal psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk
werker en een trajectbegeleider. Per bezoek wordt
gekeken waar die cliënt behoefte aan heeft en wie er
langs gaat.

Wat is forensisch ACT?
Forensisch ACT richt zich op cliënten die onder
toezicht staan van de reclassering. De werkwijze van
forensisch ACT en ACT zijn vergelijkbaar. Bij forensisch
ACT wordt in grotere mate een beroep gedaan op je
eigen verantwoordelijkheid.

Privacy:
cliënt beslist
Bij Dubbele-diagnose
begrijpen we dat cliënten
er veel belang bij hebben dat
we zeer zorgvuldig omgaan met
hun gegevens. Het verleden mag de
toekomst niet in de weg zitten. Daarom bepalen cliënten altijd
zelf wie hun informatie mag inzien. De andere kant is wel dat
Dubbele-diagnose vaak beter kan helpen als de cliënt meer
informatie deelt.
Vaak is er veel vooraf gegaan aan een behandeling bij Dubbelediagnose. Wéér dat hele dossier op tafel leggen, kan de cliënt het
gevoel geven dat hij door het verleden wordt achtervolgd. Toch
vragen we cliënten om openheid van zaken te geven. Vaak doen we

dat al bij de intake. Juist omdat er al veel is gebeurd, kan iemands
dossier ons helpen om succesvol te behandelen. Wat niet werkte,
proberen we niet nog een keer. Met cliënten die geen informatie met
ons willen delen, kunnen we vaak geen behandeling starten. Voor
een geslaagde behandeling zijn vertrouwen en openheid namelijk
noodzakelijk. Zowel bij de begeleider als de cliënt.

Met wie je informatie wordt gedeeld
Belangrijk om te weten, is dat je als cliënt ook nadrukkelijk bepaalt
met wie je informatie wordt gedeeld. Behandelaren hebben beroepsgeheim en gaan dus vertrouwelijk om met cliëntgegevens. Een
behandelaar kan wel voorstellen om informatie bijvoorbeeld met
familie of werkgever te bespreken, omdat de behandeling daar baat
bij heeft. Maar uiteindelijk bepaalt de cliënt of dit ook echt gebeurt.

Inzage in (elektronisch) patiëntendossier
Gegevens over de behandeling worden opgeslagen in het (elektronisch) patiëntdossier. Deze
gegevens zijn alleen toegankelijk voor hulpverleners. Cliënten hebben het recht om, in het bijzijn
van een hulpverlener, hun dossier in te zien. Wettelijk is bepaald dat cliënten ook het recht hebben
om informatie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit gebeurt altijd in overleg met de
hulpverlener.

Klachten lossen we op
We gaan zorgvuldig om met klachten. Die
mogen een behandeling niet in de weg zitten.
Wat we het belangrijkste vinden, is dat cliënten
zich begrepen en gehoord voelen. Klachten
willen we zo snel mogelijk oplossen. Daarom

raden we cliënten altijd aan om een klacht eerst
te bespreken met de direct betrokkenen.
Lukt het niet om het probleem op deze manier
op te lossen, dan kan een cliënt een bemiddelingsgesprek aanvragen met de leiding van
Dubbele-diagnose. Als een cliënt dit niet wil

of het levert niet het gewenste resultaat op,
dan kan de klachtencommissie van GGz
Breburg de zaak beoordelen. De uitspraak
van de klachtencommissie is bindend voor
alle betrokkenen. Cliënten en familie kunnen
zich hierbij laten ondersteunen door de
patiëntvertrouwenspersoon (PVP) en familie
vertrouwenspersoon (FVP).

Cliëntenraad

Samen kunnen we goede muziek maken
Cliënten bij Dubbele-diagnose hebben via de
cliëntenraad* een duidelijke stem. “We behartigen hun belangen op het gebied van bejegening,
gastvrijheid en veiligheid”, zegt Simone de
Bruijn, voorzitter van de cliëntenraad.
De cliëntenraad slaat een brug tussen de belangen
van cliënten en de organisatie, legt Simone uit. “Er
wordt steeds beter naar ons geluisterd”, merkt ze.
De manier waarop de raad het gesprek aangaat,
draagt daar zeker aan bij. “Ik vind dat we kritisch

mogen zijn, maar in plaats van te wijzen, kiezen we
ervoor om samen te werken.”
Cliënten vinden het prettig om met de cliëntenraad in gesprek te gaan. “Wij zijn ervarings
deskundigen. We hebben affiniteit met de
doelgroep. Dat geldt ook voor mij persoonlijk. Ik
ben zelf cliënt geweest en mijn vriend is acht jaar
geleden overleden aan een overdosis. Hij had er
veel baat bij gehad als hij naar Dubbele-diagnose
had kunnen gaan.”
De inspanningen van de cliëntenraad hebben er

onder andere aan bijgedragen dat medewerkers
meer tijd op de afdeling doorbrengen en dat er een
familiekamer komt waar cliënten bezoek kunnen
ontvangen. “Dit zijn belangrijke verbeteringen.
Daar zijn we continu met hulpverleners, cliënten
en het management over in gesprek. We hebben
allemaal een hoek van de triangel. Samen kunnen
we goede muziek maken.”
*Een commissie van de cliëntenraad van GGz Breburg zet zich
in voor de belangen van Dubbele-diagnosecliënten.
dubbele-diagnose
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Dit is Dubbele-diagnose
Bij Dubbele-diagnose zien we eerst de
mens, dan de pas de cliënt. Eerst op
adem komen, dan pas werken aan een
oplossing. We lopen voorop als het gaat om
bewezen effectieve behandelingen bij een
combinatie van psychische problemen en
middelengebruik. Behandeling kan zowel
thuis als in onze kliniek. De oplossing is
voor iedereen anders, maar het doel is altijd
hetzelfde: je bent weer wie je wilt zijn.

Contact
Bezoekadres
Jan Wierhof 6
5017 JD Tilburg
Tel. (088) 016 10 60
Fax. (088) 016 11 99
DubbeleDiagnoseVOF@ggzbreburg.nl

Postadres
Postbus 770
5000 AT Tilburg

Bezoek onze website:
www.dubbele-diagnose.nl

Volg het ACT-team op Twitter:
@VofDDACT
Dubbele-diagnose is een onderdeel van
GGz Breburg en Novadic-Kentron.

Deze brochure bevat informatie voor
familieleden, verwijzers, specialisten,
cliënten en iedereen die meer wil weten
over onze aanpak en behandelmogelijkheden.

