Verwijzen naar Tactus Verslavingszorg
Heeft u een patiënt met een (dreigend) verslavingsprobleem met bijvoorbeeld alcohol,
cannabis, benzodiazepinen, gokken & gamen of eetstoornissen? Verwijs dan naar Tactus.
Als specialist in verslavingszorg biedt Tactus behandeling in de Basis GGZ
(enkelvoudige problemen) en de Specialistische GGZ (complexe problematiek).

Basis GGZ

LVB

Bij problematisch gebruik van middelen kunt

Voor jongeren en volwassenen met een li-

u uw patiënten verwijzen naar de Basis

cht verstandelijke beperking heeft Tactus
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een serie gesprekken (variërend van 5

wordt een gespecialiseerd team van
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psychiater, verslavingsarts en ver-

van zijn verslaving. Kern van de be-

pleegkundig specialist ingezet.

handeling is cognitieve gedragstherJeugd
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Specialistische GGZ
Bij een stoornis in het middelengebruik met ernstige
of risicovolle bijkomende problematiek kunt u uw patiënten

en schoolsituatie van de jongere wordt hierin
meegenomen. Daarnaast heeft Tactus aanbod voor
ouders van wie het kind verslaafd is.

verwijzen naar de Specialistische GGZ van Tactus. Binnen
de Specialistische GGZ hebben we het volgende aanbod:

Online
Patiënten kunnen een online behandeling volgen

Detoxificatie

op eigen tempo, eigen plek en in eigen tijd. Ons online

Een behandeling start vaak met een detoxificatie

aanbod vindt u op www.internetbehandeling.nl

(het lichamelijk ontwennen van een middel).

Intact
Intensieve verslavingsbehandeling

Bij Intact Herstel en Zelfhulp (onderdeel van Tactus)

Voor cliënten met ernstige afhankelijkheid, die eerder in

kunnen mensen die door hun verslaving in de

behandeling zijn geweest of met ernstige sociale proble-

problemen zijn gekomen en hun naasten hulp krijgen.

men (of sociale desintegratie) is er de intensieve

www.intactherstelzelfhulp.nl

verslavingsbehandeling. Klinische opname is hier mogelijk
met een medische indicatie.

Uniek aanbod
Forensische verslavingskliniek

Dubbeldiagnose

GHB-ontgifting

Bij complexe problematiek worden de verslaving en het

Klinische behandeling voor vrouwen

psychiatrisch probleem gelijktijdig behandeld. U kunt dan

BOPZ-opnames

denken aan angst, stemming, ADHD en trauma. Tactus
maakt gebruik van evidence based behandeltechnieken,
zoals EMDR.

Kijk voor ons verwijsmodel op de achterzijde.

Verwijsmodel
voor jongeren en volwassen met
verslavingsproblemen
Screening door
huisarts of POH

Geen
doorverwijzing
nodig

LET OP

Huisartsenzorg +
Praktijkondersteuner
(POH GGZ)

Basis GGZ

Medicatie nodig, opname nodig, crisis,
spoed? Verwijs naar SGGZ!

negatief
Ja
Vermoeden
DSM-stoornis
- Alcohol
- Drugs
- Gokken/gamen

Nee

Ja

Lichte symptomen - BasisGGZ kort
Matige symptomen - BasisGGZ Middel
Ernstige symptomen - Basis GGZ Intensief

Ja

Hoog risico,
comorbiditeit,
complex beloop
van klachten

Nee

Laag risico,
enkelvoudige
klachten

Basis GGZ
Ja

Chronische symptomen BasisGGZ Chronisch

maar
chronisch

Ja

Specialistische GGZ

Patiënt verwijzen?

- Intensieve verslavingsbehandelng
- Dubbeldiagnose
- FACT team
- LVB en verslaving en meer

- Via ZorgDomein: www.zorgdomein,nl
U kunt ons vinden bij de categorie Psychiatrie/GGZ
- Met een verwijsbrief: www.tactus.nl/verwijzers
- Bellen met 088 382 2800 (24 uur per dag bereikbaar)
- Vragen? Ook daarvoor kunt u ons bellen.
U kunt ook mailen vragen@tactus.nl

www.tactus.nl
www.internetbehandeling.nl
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