Forensische verslavingszorg voor verwijzers
Veel mensen komen door middelengebruik of een verslaving in contact komt met
justitie. Ook met uw cliënten kan dat het geval zijn. Om deze cliënten te helpen, kan
een tijdelijk justitieel (drang- of dwang)kader extra aanknopingspunten bieden voor goede
zorgverlening. Dit kader biedt de afdeling Forensische verslavingszorg (FVZ) van Novadic-Kentron
meer mogelijkheden om de cliënt te bereiken, motiveren, begeleiden en behandelen, zo nodig in
combinatie met specifieke veiligheidsmaatregelen.

Doelstellingen
Forensische Verslavingszorg heeft twee belangrijke doelstellingen. Aan de ene kant het voorkomen
van recidive en daarmee samenhangende terugval in verslaving(sgedrag) en anderzijds het
verkleinen van delictrisico. Forensische zorg wordt zowel geboden in een strafrechtelijk kader als in
niet-strafrechtelijk kader (bijvoorbeeld voorafgaand aan een mogelijke veroordeling).

Zorgaanbod
De FVZ biedt uw cliënten maatwerk. Uit een uitgebreid pakket aan zorgmogelijkheden wordt een
passend behandelplan opgesteld. Centraal daarin staan altijd de zogenaamde delictketenanalyse en
de Velasquez motivatiebehandeling.
De delictketenanalyse maakt uw cliënt bewust van het feit dat hoe impulsief een delict ook lijkt, er
altijd sprake is van een riskante situatie die eraan vooraf gaat. Uw cliënt leert dergelijke riskante
situaties herkennen en daarmee anders om te gaan. Daarmee kan een recidive worden voorkomen.
De delictketenanalyse wordt face-to-face aangeboden in combinatie met online behandeling
(blended).
De Velasquez motivatiebehandeling gebeurt in groepen of individueel. De groepsleden
ondersteunen elkaar in hun veranderingsproces door in de beginfase van dat proces de motivatie tot
verandering te vergroten. Voorwaarde is dat uw cliënt in groepen kan functioneren. Lukt dit niet dan
kan een individuele benadering gekozen worden.
Daarnaast biedt de FVZ een uitgebreid flankerend aanbod, waar we afhankelijk van de situatie van de
cliënt uit kunnen putten om nieuwe delicten te voorkomen. Dit aanbod varieert van ambulante detox of
medisch consult tot verschillende begeleidingsvormen (activerend en/of ondersteunend) financiën.

FVZ en reclassering
Om recidive te voorkomen is de intensieve samenwerking met de verschillende reclasseringspartijen
van groot belang. Veel cliënten van de FVZ worden ook begeleid door de collega’s van de VR, maar
ook Reclassering Nederland en Leger des heils kunnen verwijzen. Door het hanteren van een 3
partijenovereenkomst wordt vastgelegd wie wat doet en zijn er bijzondere korte lijnen voor
afstemming.

Geen wachttijden
De FVZ kent vaak geen wachttijden. De behandeling kan worden gestart op het moment dat dat uw
cliënt het beste uitkomt.

Locaties
Uw cliënten kunnen voor behandeling bij de FVZ terecht op verschillende plekken in Brabant.
Ambulante FVZ wordt geboden op onze locaties in Breda ,Roosendaal, Ettenleur, Tilburg, Helmond,
Eindhoven, Vught, Den Bosch, en Oss. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk outreachend gewerkt en
wordt de cliënt in eigen omgeving bezocht. Klinische forensische behandeling en begeleiding wordt
gegeven op onze hoofdlocatie te Vught

Aanmelding
Kan geschieden via ons Forensische aanmeldloket 073-689 90 90, waarbij altijd een IFZO en of NIFP
verwijzing nodig is.

