Wat levert het
onderzoek je op

JusTact is de forensische verslavingspolikliniek van Tactus Verslavingszorg. JusTact onderzoekt
en behandelt cliënten die kampen met een verslaving en met justitie in aanraking (dreigen te)
komen. De diverse onderzoeken en behandelingen van JusTact kunnen afzonderlijk maar ook
gecombineerd worden aangeboden.

• Je leert jezelf beter kennen;
• Je omgeving krijgt een beter beeld
van je, vaak is dit positiever;
• Je komt op de juiste plek voor de
juiste hulp;
• Je belandt in rustiger vaarwater door
de juiste aanpak.

Contactgegevens
Cliënten kunnen worden aangemeld bij
onderstaande locaties:

Marjon over Khalid, 24 jaar:

Bert, 46 jaar:

“Khalid zat al bijna een jaar op een laagdrempelige klinische verslavingsafdeling en er was
maar geen verbetering te zien. Zijn familie en de
andere cliënten hadden het idee dat hij er zelf
niks aan deed en het allemaal wel best vond zo.
Khalid gaf de indruk dat hij zich goed kon uitdrukken en hij kwam arrogant over. Het leek alsof
hij de schuld van zijn problemen eerder bij zijn
omgeving neerlegde dan bij zichzelf. Het kwam
bijna zover dat Khalid door gebrek aan motivatie
ontslagen werd van de afdeling en zonder hulp
kwam te zitten. Eerst werd er nog een Diagnostisch Onderzoek gedaan en daaruit bleek dat
Khalid een licht verstandelijke handicap heeft.
Hoewel hij er zelf grote moeite mee had dit te
accepteren, krijgt hij inmiddels een behandeling
die veel beter aansluit op zijn mogelijkheden.”

“Ik ben twintig jaar verslaafd geweest aan drugs.
Mijn gebruik was zelfs zo erg dat ik niet in staat
was om een behandeling aan te kunnen. Wel
stond ik altijd in contact met de verslavingszorg
en werd mijn gezondheid in de gaten gehouden.
Toen ik 45 werd heb ik besloten dat ik iets van
mijn leven moest gaan maken, maar ik wist niet
hoe. Ik werd opgenomen in een kliniek en heb
daar een Diagnostisch Onderzoek gehad. Toen ik
hoorde dat ik een vorm van autisme heb was ik
zo ontzettend opgelucht! Er viel een heleboel op
de plaats. Vanaf dat moment kon ik gericht leren
omgaan met mijn problemen en kreeg ik eindelijk
de juiste begeleiding. Nu heb ik al een hele tijd
geen drugs meer nodig om de wereld aan te
kunnen. Ik heb geleerd hoe ik mijn leefwijze kan
aanpassen, ik heb de behandelingen afgesloten
en het gaat steeds beter!
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Wat is JusTact

JusTact, locatie Almelo
Schouwburgplein 15-1
7607 AE ALMELO

JusTact, locatie Zwolle
Willemskade 10
8011 AC ZWOLLE

JusTact, locatie Almere
Randstad 22183
1316 BM ALMERE

JusTact, locatie Zutphen
Piet Heinstraat 25
7204 JN ZUTPHEN

Voor nader overleg of specifieke informatie kunt u contact opnemen met: hoofd behandeling
JusTact in Almelo, Almere of Zutphen of Zwolle via T 0570 50 01 00.
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Het onderzoek

Je bent door je verwijzer doorverwezen voor een Diagnostisch Onderzoek bij JusTact.
Geen enkel mens is hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen verlangens, problemen en behoeften. Door te onderzoeken wat jou beweegt, wie jij bent, wat je kunt of juist niet kunt, is
de eerste stap naar de juiste hulp gezet.

Inzicht in jezelf
betekent uitzicht
op de toekomst
Waarom Diagnostisch Onderzoek
Je bent doorverwezen om erachter te komen wat
voor jou de juiste manier is om weer aansluiting te
vinden bij de maatschappij. We gaan kijken naar
het verband tussen je middelengebruik en crimineel
gedrag, naar je achtergrond, het verleden en de

toekomst. Zowel je sterke als minder sterke kanten
komen aan bod. Niet alleen je verwijzer krijgt zo een
goed beeld van welke (vervolg)behandeling passend
is. Ook jij krijgt inzicht in jezelf.
Vaak gaat het door de jaren heen van kwaad tot erger
met middelengebruik. Door meer inzicht in jezelf kun
je dit patroon doorbreken. Misschien kom je erachter
dat je wel meer in je mars hebt dan je denkt. Of dat er
lange tijd teveel van je verwacht is. Wellicht vergroot
de uitkomst van het onderzoek je zelfvertrouwen en
motiveert het je. Het Diagnostisch Onderzoek biedt
duidelijkheid en vaak ook geruststelling, voor jou en
voor je omgeving.

Martijn, 45 jaar:
“Ik ben al vanaf mijn 20e vaak met politie en justitie in aanraking geweest en heb ook verschillende keren
vastgezeten. Omdat ik op school niet goed meekwam ben ik wel eens een keer kort onderzocht op intelligentie. Daaruit kwam naar voren dat ik zwakbegaafd zou zijn. Daar ging iedereen in mijn familie en op school
dus ook maar vanuit. Uit het uitgebreide Diagnostisch Onderzoek bleek later dat ik helemaal niet zwakbegaafd was. Er kwam naar voren dat ik dyslectisch was en dus niet thuishoorde in de zwakzinnigenzorg.
Door de uitkomst van dit onderzoek kreeg ik een andere behandeling waar ik met zelfvertrouwen aan kon
beginnen.”
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Een goed beeld hebben van de problemen en de kansen is belangrijk om goed te kunnen functioneren
in de maatschappij. Op aanwijzing van de verwijzer
worden er antwoorden op een aantal vragen onderzocht. Bijvoorbeeld:
• Wat is het intelligentieniveau?
• Is er sprake van een stoornis in gedrag of
persoonlijkheid?
• Waardoor is het middelengebruik ontstaan of
wordt deze versterkt?
• Waarom is er sprake van crimineel gedrag?
• Is er misschien sprake van klachten als ADHD,
autisme, borderline, etc.?
• Hoe groot is de kans op herhaling of terugval?
Op basis van de uitkomsten van de testen geven we
een behandeladvies. Van al deze gegevens wordt
een rapport opgesteld.

Intakegesprek
Je verwijzer heeft een afspraak voor je gemaakt voor
een intakegesprek. Tijdens dit gesprek noteren we al
je gegevens en bespreken we je problemen. Dit duurt
ongeveer een uur.
Na het intakegesprek ontvang je een uitnodiging
voor het onderzoek. Het totale onderzoek duurt
ongeveer een dag. In overleg met de diagnostisch
medewerker is het mogelijk om:
• alle testen op één dag te doen;
• ’s morgens drie uur, lunchpauze, ’s middags
drie uur;
• de testen verspreiden over twee dagen;
twee dagdelen van circa drie uur.
In de uitnodiging die je ontvangt staat ook waar
het onderzoek plaatsvindt. Dit kan bij een JusTact

vestiging bij jou in de buurt zijn, maar ook op een
andere locatie.

Eerste gedeelte van het onderzoek
Het eerste onderzoeksgedeelte duurt ongeveer drie uur.
Het begint met een gesprek over jouw leven. We praten
bijvoorbeeld over opleiding, gezin, vrienden en over de
problemen waar je tegenaan loopt. Afhankelijk van jouw
persoonlijke situatie worden er aansluitend verschillende
soorten testen uitgevoerd. Bijvoorbeeld een intelligentieof een persoonlijkheidstest. Je beantwoordt de vragen in
een rustige omgeving.

Evaluatie
Aan het eind van het onderzoek wordt er een
nieuwe afspraak gemaakt voor een afsluitend evaluatiegesprek. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek
hebben we een advies gevormd over de best passende
(vervolg)behandeling. Tijdens het evaluatiegesprek
bespreken we de uitkomsten van het onderzoek en het
behandeladvies. Jouw mening en ervaring is van belang.

Tweede gedeelte van het onderzoek

Alle gegevens worden weergegeven in een onderzoeksrapport en opgestuurd naar je verwijzer. Op verzoek
kun je zelf ook een kopie van de resultaten ontvangen.
Het is mogelijk dat je verwijzer bij het evaluatiegesprek
aanwezig is.

Het tweede deel is eigenlijk hetzelfde als het eerste deel.
We beginnen weer met een gesprek en daarna volgen de
testen. Het enige verschil is dat er andere onderwerpen
worden behandeld in zowel het gesprek als de testen.

In overleg met je verwijzer wordt er vervolgens een behandelplan opgesteld. Hij of zij informeert je over de aanvang, de soort en de duur van de (vervolg)behandeling.
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