
1.1 miljoen drugs
gebruikers

92.000
PROBLEEM
GEBRUIKERS

11 miljoen drinkers

1.800.000
OVERMATIGE DRINKERS

3.4 miljoen rokers

2.600.000
VERSLAAFDE ROKERS

Verslaving en verslavingszorg
in Nederland

1,5 miljoen  
gokkers

23.000
PROBLEEM

GOKKERS

Een maatschappelijk 
probleem!

Vele miljoenen Nederlanders gebruiken 
 genotmiddelen en miljoenen Nederlanders 
zijn verslaafd. Een groot maatschappelijk 
probleem, waarvan de kosten door gezond-
heidsschade, verzuim en slechtere presta-
ties miljarden euro’s per jaar bedragen.

16,5% 3,5% 

Cannabis
Gokken

Alcohol

48%   32%

Overige  
drugs

Iedereen kan hulp krijgen
Jaarlijks behandelt de verslavingszorg zo’n 63.000 cliënten. 

Primaire problematiek cliënten

(10.466 cliënten) (20.160) (2.234) (30.345)

Leeftijdscategorie cliënten (75% is man)
12 - 18
jaar: 3%

18 - 24
jaar: 12%

25 - 55
jaar: 67%

> 55
jaar: 18%

Verslavingszorg werkt!
Nederlanders die worstelen met problemen 
door middelengebruik of verslaving,  vinden 
hulp bij de verslavingszorg in ons land. 
Onder zoek van het RIVM toont aan dat de 
behandeling die mensen krijgen  effectief is 
en dat de investering loont. De kwaliteit van 
leven wordt vergroot en de maatschappelijke 
kosten ingeperkt.



Novadic-Kentron
voor hulp en advies Zorg op maat 

Novadic-Kentron, de Brabantse 
instelling voor verslavingszorg, 
 adviseert en helpt mensen in Brabant.
Iedereen kan bij Novadic-Kentron terecht. Bijvoor-
beeld moeders die zich afvragen hoe zij hun kind 
moeten voorlichten over drugs, mannen die het 
gokken onder contro le  proberen te krijgen of zwaar 
verslaafden die het patroon van opkrabbelen van en 
terug vallen in alcoholverslaving willen doorbreken. 
We  bieden preventie en voorlichting, begeleiding, 
 behandeling, nazorg en opvang. Onze aanpak is ge-
richt op de  behoeften en wensen van de cliënt, per-
soonlijk en op maat, maar altijd onderbouwd door de 
nieuwste inzichten en  wetenschappelijk onderzoek.

 NovadicKentron in cijfers   
Novadic-Kentron behandelt circa 10.000 cliënten per jaar. De helft van deze cliën-
ten is nieuw ingeschreven. 

Onze preventiewerkers geven vele duizenden mensen advies en informatie. Dat 
gebeurt onder andere door zo’n 170 informatiebijeenkomsten en lessen voor 
 groepen jongeren, 110 ouderavonden en 1.750 informatie- en adviesgesprekken.

Bij de testservice worden jaarlijks zo’n 1.800 door gebruikers aangeleverde pillen, 
poeders en andere stoffen getest.  

Novadic-Kentron heeft bijna 1.100 medewerkers, inclusief stagiairs, vrijwilligers en 
ervaringswerkers. 80% van deze medewerkers is zorgverlener of preventiewerker. 

Novadic-Kentron heeft een budget van 70 miljoen euro. 60% wordt gefinancierd 
door de zorgverzekeraars,  25% via de Wmo en 15% is afkomstig van Justitie.

Novadic-Kentron heeft 4 regiolocaties en 10 steunpunten. In Vught, Breda,  
Den Bosch en Eindhoven zijn klinische afdelingen, in Sint-Oedenrode is  
de jeugdkliniek van  Kentra24. 

 Hulp in de directe omgeving  
Het is van belang beginnende verslavingsproblemen vroeg-
tijdig te herkennen en zo snel mogelijk passende zorg te bieden. 
Daarom verschuift Novadic-Kentron haar zorgaanbod steeds 
meer naar de directe omgeving van de  cliënt. Cliënten kunnen in 
hun huisartsenpraktijk en zelfs thuis (online) hulp en advies krij-
gen. We zijn verbonden met honderden huisartsenpraktijken en 
aanwezig in veel praktijken en wijkcentra. Onze (F)ACT-teams 

bijvoorbeeld bieden in de 
thuissituatie intensieve 
zorg aan cliënten met 
complexe problematiek. 

 Keten
 benadering  

Genotmiddelengebruik 
komt  overal in de maat-
schappij voor, en mensen 
met verslavingsproblemen 
hebben vaak ook proble-
men op allerlei andere 
 ge bieden. Veel organisa-
ties hebben dan ook te maken 
met mensen die problemen heb-
ben door gebruik, misbruik en 
verslaving aan middelen. Daarom 
kiezen we voor een gezamenlijke 
aanpak en werken we veel sa-
men. Voor vroegtijdig signaleren 
en behandelen bijvoorbeeld met 
onze partners in de wijk. Voor 
preventie met onder andere ge-
meente,  politie en de GGD. Voor 
complexe en chronische proble-
matiek vooral met de GGZ en de 
Maatschap pelijke Opvang.

Hulp nodig?  
Bel 073-689 90 90, stuur een e-mail naar  

hulp@novadic-kentron.nl of klik op de knop  

Aanmelden op onze site, www.novadic-kentron.nl.

Meer weten?  
Ga naar www.novadic-kentron.nl of neem contact met ons op! 

Volg ons via Facebook Novadic-Kentron Verslavingszorg,  
Twitter @novadickentron of  

LinkedIn novadic-kentron mental health care. 

Ontvang kosteloos onze e-mail nieuws brieven.  
Aanmelden kan via www.novadic-kentron.nl.

Hoofdlocatie
Novadic-Kentron 
Postbus 243
5260 AE Vught

T: 073-684 95 00

E: communicatie@novadic-kentron.nl

Eindhoven

Breda Tilburg
Den Bosch

Vught


