BIJ TACTUS
LEER JE JE
VERSLAVING DE BAAS
TE WORDEN

Omdat het ons samen wel lukt
INFORMATIE VOOR CLIËNTEN

Welkom

bij Tactus!
Je wilt je leven niet meer laten beheersen door verslaving. Je hebt de stap
gezet om een nieuw leven te beginnen. Samen met ons, en als je dat wenst
met je naaste, ga je werken aan je herstel. Werken aan een toekomst
waarin je zelf weer de regie hebt over je leven, zonder daarbij afhankelijk te
zijn van gedrag of middelen. Bovendien helpen we waar nodig bij je woonsituatie, financiën en sociale leven. Je zorgprogramma wordt afgestemd op je
persoonlijke situatie en mogelijkheden.
Iedereen krijgt de best passende zorg; niet zwaarder dan noodzakelijk.
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De intake
Het intakegesprek is het eerste gesprek
met je behandelaar. Samen kijken we
ling daar het best bij aansluit.
De afspraken die we maken leggen we
vast in jouw persoonlijke zorgplan.
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Bij de start van de behandeling ontvang
je een persoonlijke map, met daarin de

Als je kiest voor een behandeling hebben we een verwijsbrief van je huisarts
nodig.
De behandeling
heet Verslaving de Baas

Een behandeling kan goed thuis; in

kan in veel gevallen online; je bepaalt

is opname in een kliniek nodig. We

dan zelf waar en wanneer je aan je

vinden het belangrijk dat mensen in

verslaving wilt werken. Je kiest zelf wat

hun eigen omgeving blijven. Daar voel

voor jou het beste werkt.

je je vaak thuis en op je gemak. En
dat bevordert herstel. Als je ambulant
-

behandeld wordt, kom je op afgesprooverleg met je behandelaar. Of de

• Verslaving de Baas Kort

thuis. Samen bespreken jullie de
behandeling en stellen jullie doelen.
Verslavingsbehandeling
Groepsbehandeling is het meest

• Verslaving de Baas

individuele behandeling beter. Andere
deling. Ook als naaste (kind, ouder of
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Jeugd
aanbod. Wil je daar meer over weten dan kun
bij jou in de buurt of kijk op onze jongerensite
www.drankendrugs.nl
Vervolgzorg
Vervolgzorg is voor mensen die een versla-

Doel van vervolgzorg is het geleerde uit de
behandelingen toe te passen in het dagelijks
leven. Hoe intensief de vervolgzorg is, ligt aan

Verslavingsreclassering
-

verslaafde arrestanten; ze bieden vroeghulp of

JusTact

een individueel aanbod ook een groepsaanbod aan.
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Opname

in een kliniek
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Verslavingsklinieken

De samenstelling van de behandeling
wordt bepaald in overleg met je eigen
hulpverlener of een hulpverlener van

is op ondersteuning, begeleiding en
hier ondersteund in je herstel en het
hervinden van eigen regie.
Crisisopname

start de vervolgbehandeling op weg

om je tot rust te laten komen. Met
een verpleegkundige bekijk je in een

Piet Roordakliniek

één week.
met een verslavingsprobleem die ook
Detoxopname
Een detoxopname is een geplande

Het doel van de behandeling is om te
-

stoppen met middelengebruik en

elijke uitnodiging. Als je verslaafd bent
kan zowel in de groep als individueel.
Meer over deze kliniek is te lezen op
www.pietroordakliniek.nl
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Inloop
bij te komen. Hiervoor hoef je geen afspraak
te maken. Het is ook niet nodig dat je in
of een praatje maken met een hulpverlener of
lotgenoot.
Medische zorg

die daarvoor in aanmerking komen.
Ook kunnen er spuiten worden omgeruild en

kan worden gebruikt.
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Maatschappelijke

integratie
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Werk en dagbesteding
werk. Het is een belangrijke stap op
weg naar herstel. Werk of dagbesteding
brengt je weer in beweging en biedt
ruime keuze in dagbesteding; denk aan
Omnizorg, de veeg-

-

gebruiken en plekken waar dat niet
mag.
Als je zelfstandig woont of (weer) wilt
Wonen

begeleiden. Met woonbegeleiding
bieden we jou ondersteuning en

kunnen onderdak krijgen via de

geleiding heb je een geldige WMO-

gebruik niet is toegestaan.
Wil je weten of jij in aanmerking komt
voor een van onze woonvoorzieningen
bespreek dit dan met jouw hulpverlener. Om in aanmerking te komen voor
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We vragen je mee te werken aan het
tevredenheidsonderzoek. Dit kan door na
de behandeling een vragenlijst in te vullen.
Deze vragenlijst heet de CQ-index.
tevredenheid door een extern bureau te
laten onderzoeken. Deelname is anoniem.
Naast het tevredenheidsonderzoek wordt

gevraagd om mee te werken aan onderzoek.

ROM
goede graadmeter van de geleverde zorg.

Leveringsvoorwaarden
Als je zorg krijgt van een zorginstelling, maak
je met deze instelling afspraken over de zorg
en zo nodig het verblijf in de instelling. Bij die
afspraken horen in ieder geval de algemene

houden. Naast deze voorwaarden geldt
De algemene leveringsvoorwaarden zijn te
vinden op onze website en op de website
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Belangrijke

informatie
Privacy
Om je goed te kunnen behandelen

toepassing. Voor de vergoeding van de

en begeleiden hebben we persoons-

kosten heb je een verwijzing van

gegevens van je nodig. We verzamelen

de huisarts nodig. Neem hierover

en gebruiken jouw gegevens en houden
daarbij rekening met het belang dat jij

van de behandeling van jeugd (onder
de 18 jaar) en wonen worden vergoed

de vrijheid en de keuzemogelijkheid

door de gemeente vanuit de WMO.

om zelf te beslissen door wie en
gemeente waar je woont. Meer inforgebruikt. Dat hebben we vertaald in
vinden op
gegevens; we bewaren jouw gegevens

No show beleid

niet langer dan noodzakelijk is.
jou worden afgezegd kunnen kosten

De verwijsbrief

Klachtenregeling
Het kan zijn dat je niet tevreden bent

ons op.
Bij de eerste afspraak moet je je kunnen

missie. Op onze website (tactus.nl
>> over tactus) vind je uitgebreide
Je kunt ook een beroep doen op een

Kosten/vergoeding
ondersteunt bij het opkomen voor jouw
de basisverzekering. Op de basisverzeonze site.
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Lotgenoten

Naast je behandeling bij Tactus kun je (en je naaste) terecht bij Intact
Herstel en Zelfhulp en ervaren dat je er niet alleen voor staat.
Intact biedt naast een luisterend oor ook (herstel)cursussen, trainingen en
activiteiten in de vrije tijd aan. Meer hierover lees je op hun website
www.intactherstelzelfhulp.nl.
Intact is 24/7 bereikbaar (zeven dagen per week, 24 uur per dag) via het
lotgenotennummer van Tactus 088 382 28 80.
In acute gevallen buiten kantooruren kun je het beste contact opnemen
met je huisarts.
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Centrale

Cliëntenraad
-

nageleefd.
Meer weten over onze raad?

088 382 28 87 of
clientenraad@tactus.nl
*

Cliëntenraad Tactus
Antwoordnummer 851
7400 WB Deventer
* (postzegel is niet nodig)

Lees ook de ervaringen van Tactus medewerkers
en cliënten in het blog op:

WIJZIJNTACTUS.NL
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Emmeloord

Keulenstraat 3
Postbus 154
7400 AD Deventer
088 382 28 87
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