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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 woonsitu-
atie, 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 

ŶĂĂƌ�ũŽƵǁ�ƐŝƚƵĂƟĞ�ĞŶ�ǁĞůŬĞ�ďĞŚĂŶĚĞ-

ling daar het best bij aansluit. 

De afspraken die we maken leggen we 

vast in jouw persoonlijke zorgplan. 

Bij de start van de behandeling ontvang 

je een persoonlijke map, met daarin de 

ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�Ƶŝƚ�ŚĞƚ�ĞĞƌƐƚĞ�ŐĞƐƉƌĞŬ�ĞŶ�
ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�dĂĐƚƵƐ͘
Als je kiest voor een behandeling heb-

ben we een verwijsbrief van je huisarts 

nodig.

De behandeling
�Ğ�ǀĞƌƐůĂǀŝŶŐƐďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ǀĂŶ�dĂĐƚƵƐ�
heet Verslaving de Baas ĞŶ�ŚĞĞŌ�
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ǀĂƌŝĂŶƚĞŶ͘��ĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�
kan in veel gevallen online; je bepaalt 

dan zelf waar en wanneer je aan je 

ver slaving wilt werken. Je kiest zelf wat 

voor jou het beste werkt.

sŽŽƌ�ĐůŝģŶƚĞŶ�ŵĞƚ�ǌŽǁĞů�ǀĞƌƐůĂǀŝŶŐƐͲ
ƉƌŽďůĞŵĂƟĞŬ�ĂůƐ�ƉƐǇĐŚŝƐĐŚĞ�ƉƌŽďůĞŵĂ-

ƟĞŬ�ŝƐ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŝŶƚĞŶƐŝĞǀĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ͕�
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�sĞƌƐůĂǀŝŶŐ�ĞŶ�dƌĂƵŵĂ͘

•  Verslaving de Baas Kort
:Ğ�ŬƌŝũŐƚ�ƟƉƐ�ĞŶ�ƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶ�ĂĂŶŐĞůĞĞƌĚ�
Žŵ�ĚĞ�ǀĞƌƐůĂǀŝŶŐ�ŽŶĚĞƌ�ĐŽŶƚƌŽůĞ�ƚĞ� 
ŬƌŝũŐĞŶ͘��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ďĞƐƚĂĂƚ�Ƶŝƚ�ǀŝũĨ� 
;ŽŶůŝŶĞͿ�ĐŽŶƚĂĐƚĞŶ͘�EĂ�ĚĞǌĞ�ĐŽŶƚĂĐƚĞŶ�
ŬŝũŬĞŶ�ǁĞ�ƐĂŵĞŶ�ŽĨ�ĞĞŶ�ǀĞƌǀŽůŐ�ŶŽĚŝŐ�ŝƐ͘
•  Verslaving de Baas
:Ğ�ďĞŬŝũŬƚ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ũŽƵǁ�ďĞŚĂŶĚĞůĂĂƌ�
ǁĂƚ�ĚĞ�ƌŝƐŝĐŽ Ɛ͛�ĞŶ�ĨƵŶĐƟĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞďƌƵŝŬ 
ǌŝũŶ͘��ĂĂƌŶĂ�ǁĞƌŬ�ũĞ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ŽŶĚĞƌ�
ĐŽŶƚƌŽůĞ�ŬƌŝũŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌƐůĂǀŝŶŐ͘�

�Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ďĞƐƚĂĂƚ�Ƶŝƚ�ƚǁĂĂůĨ�
;ŽŶůŝŶĞͿ�ĐŽŶƚĂĐƚĞŶ͘�:Ğ�ŬƌŝũŐƚ͕�ŶĂĂƐƚ�
ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌƐůĂǀŝŶŐ͕�
ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŐĞďŝĞĚ�ǀĂŶ�ǁŽŶĞŶ͕�
ĚĂŐďĞƐƚĞĚŝŶŐ�ĞŶ�ĮŶĂŶĐŝģŶ͘��ĂĂƌŶĂĂƐƚ�
ŝƐ�ŚĞƚ�ŚĞƌƐƚĞů�ǀĂŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĐŽŶƚĂĐƚĞŶ�
ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘

Een behandeling  kan goed thuis; in 

ƐůĞĐŚƚƐ�ĞĞŶ�ŬůĞŝŶ�ĂĂŶƚĂů�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞǀĂůůĞŶ�
is opname in een kliniek nodig. We 

vinden het belangrijk dat mensen in 

hun eigen omgeving blijven. Daar voel 

je je vaak thuis en op je gemak. En 

dat bevordert herstel. Als je ambulant 

behandeld wordt, kom je op afgespro-

ŬĞŶ�ƟũĚĞŶ�ŶĂĂƌ�ĞĞŶ�dĂĐƚƵƐ�ůŽĐĂƟĞ�ǀŽŽƌ�
overleg met je behandelaar. Of de 

ďĞŚĂŶĚĞůĂĂƌ�ǀĂŶ�dĂĐƚƵƐ�ŬŽŵƚ�ďŝũ�ũĞ�
thuis. Samen bespreken jullie de 

behandeling en stellen jullie doelen.

Verslavingsbehandeling
Groepsbehandeling is het meest 

ĞīĞĐƟĞĨ͕ �ŵĂĂƌ�ƐŽŵƐ�ƉĂƐƚ�ĞĞŶ�
individuele behandeling beter. Andere 

ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ�ďĞŚĂŶĚĞůǀĂƌŝĂŶƚĞŶ�ǌŝũŶ�ĚĞ�
ǀƌŽƵǁĞŶďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ĞŶ�ĚĞĞůƟũĚďĞŚĂŶ-

deling. Ook als naaste (kind, ouder of 

ƉĂƌƚŶĞƌͿ�ŬƵŶ�ũĞ�ďŝũ�ŽŶƐ�ƚĞƌĞĐŚƚ͘

03ǁǁǁ͘ƚĂĐƚƵƐ͘Ŷů

IN NEDERLAND ZIJN 

ONGEVEER 1,2 MILJOEN 

MENSEN VERSLAAFD AAN 

ALCOHOL, DRUGS OF GOKKEN.
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Jeugd
sŽŽƌ�ϭϮ�ƚŽƚ�ϮϯͲũĂƌŝŐĞŶ�ŚĞĞŌ�dĂĐƚƵƐ�ĞĞŶ�ƐƉĞĐŝĂĂů�
aanbod. Wil je daar meer over weten dan kun 

ũĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŽƉŶĞŵĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�dĂĐƚƵƐ�ůŽĐĂƟĞ� 
bij jou in de buurt of kijk op onze jongerensite 

www.drankendrugs.nl

Vervolgzorg
Vervolgzorg is voor mensen die een versla-

ǀŝŶŐƐ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ŚĞďďĞŶ�ĂĨŐĞƌŽŶĚ�ĞŶ�ĐůĞĂŶ�
ǌŝũŶ�ŽĨ�ŝŶ�ƐƚĂĂƚ�ǌŝũŶ�ŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚ�ƚĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘�
Doel van vervolgzorg is het geleerde uit de 

behandelingen toe te passen in het dagelijks 

leven. Hoe intensief de vervolgzorg is, ligt aan 

ŚĞƚ�ƌŝƐŝĐŽ�ŽƉ�ƚĞƌƵŐǀĂů͘

Verslavingsreclassering
�Ğ�sĞƌƐůĂǀŝŶŐƐƌĞĐůĂƐƐĞƌŝŶŐ�ůĞŐƚ�ŽƉ�ǀĞƌƐĐŚŝů-
ůĞŶĚĞ�ŵĂŶŝĞƌĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŵĞƚ�ǀĞƌƐůĂĂĨĚĞ�
ũƵƐƟƟĂďĞůĞŶ͘�ZĞĐůĂƐƐĞƌŝŶŐƐǁĞƌŬĞƌƐ�ďĞǌŽĞŬĞŶ�
verslaafde arrestanten; ze bieden vroeghulp of 

ĞĞŶ�ǀƌŽĞŐŚƵůƉŝŶƚĞƌǀĞŶƟĞ͘�sĂĂŬ�ŐĞĞŌ�ĚĞ�
KĸĐŝĞƌ�ǀĂŶ�:ƵƐƟƟĞ�ĚĞ�ŽƉĚƌĂĐŚƚ�Žŵ�ĞĞŶ
ƌĂƉƉŽƌƚ�ƚĞ�ƐĐŚƌŝũǀĞŶ�ĚĂƚ�ŽƉ�ĚĞ�ǌŝƫŶŐ�
ďĞƐƉƌŽŬĞŶ�ǁŽƌĚƚ͘��Ğ�WĞŶŝƚĞŶƟĂŝƌĞ�/ŶƌŝĐŚƟŶŐ�
ƐĐŚĂŬĞůƚ�sĞƌƐůĂǀŝŶŐƐƌĞĐůĂƐƐĞƌŝŶŐ�ŝŶ�ĂůƐ�ĞĞŶ�
ǀĞƌƐůĂĂĨĚĞ�ŐĞĚĞƟŶĞĞƌĚĞ�ŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚ�ŝƐ�Žŵ�
ǌŝũŶ�ůĞǀĞŶ�ŶĂ�ĚĞƚĞŶƟĞ�ƚĞ�ǀĞƌĂŶĚĞƌĞŶ͘

JusTact 
�Ğ�ĂŵďƵůĂŶƚĞ�ĨŽƌĞŶƐŝƐĐŚĞ�ƉŽůŝ�ďŝŶŶĞŶ�dĂĐƚƵƐ͘�
�ĞǌĞ�ĐůŝģŶƚĞŶ�ǁŽŶĞŶ�ƚŚƵŝƐ�ŽĨ�ǀĞƌďůŝũǀĞŶ�ŝŶ�ĞĞŶ�
ƉĞŶŝƚĞŶƟĂŝƌĞ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘�tŝũ�ďŝĞĚĞŶ�ǌĞ�ŶĂĂƐƚ�
een individueel aanbod ook een groepsaan-

bod aan. 
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Verslavingsklinieken
dĂĐƚƵƐ�ŚĞĞŌ�ŬůŝŶŝĞŬĞŶ�ŝŶ��ƵƚƉŚĞŶ͕�
�ŶƐĐŚĞĚĞ�ĞŶ�ZĞŬŬĞŶ�;ĂĂŶďŽĚ�ǀŽŽƌ�>s��
ƉƌŽďůĞŵĂƟĞŬͿ͘�/Ŷ�ĚĞ�ŬůŝŶŝĞŬ�ďĞŚĂŶĚĞůĞŶ�
ǁĞ�ŵĞŶƐĞŶ�ǀŽŽƌ�ŬŽƌƚĞƌĞ�ŽĨ�ůĂŶŐĞƌĞ�ƟũĚ͘�
De samen stelling van de behandeling 

wordt bepaald in overleg met je eigen 

hulp verlener of een hulpverlener van 

ĚĞ�ŬůŝŶŝĞŬ͘�sŽŽƌ�ĐůŝģŶƚĞŶ�ŵĞƚ�ǌŽǁĞů�
ǀĞƌƐůĂǀŝŶŐƐƉƌŽďůĞŵĂƟĞŬ�ĂůƐ�ƉƐǇĐŚŝƐĐŚĞ�
ƉƌŽďůĞŵĂƟĞŬ�ŝƐ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŝŶƚĞŶƐŝĞǀĞ�
ďĞŚĂŶĚĞůĂĨĚĞůŝŶŐ�ŝŶ��ƵƚƉŚĞŶ͘�:Ğ�ǁŽƌĚƚ�
hier ondersteund in je herstel en het 

hervinden van eigen regie. 

Crisisopname
�ĞŶ�ĂĂŶŵĞůĚŝŶŐ�ŝŶ�ĞĞŶ�ĐƌŝƐŝƐƐŝƚƵĂƟĞ�
ŐĂĂƚ�ĂůƟũĚ�ǀŝĂ�ũĞ�ŚƵŝƐĂƌƚƐ͘�,Ğƚ�ĚŽĞů�ŝƐ� 
om je tot rust te laten komen. Met 

een verpleegkundige bekijk je in een 

ŐĞƐƉƌĞŬ�ǁĂƚ�ƚŽƚ�ĚĞ�ĐƌŝƐŝƐ�ŚĞĞŌ�ŐĞůĞŝĚ� 
ĞŶ�ǁĂƚ�ŶŽĚŝŐ�ŝƐ�Žŵ�ĞĞŶ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ĐƌŝƐŝƐ�
ƚĞ�ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘��ĞŶ�ĐƌŝƐŝƐŽƉŶĂŵĞ�ĚƵƵƌƚ�
één week.

Detoxopname
Een detoxopname is een geplande 

ŽƉŶĂŵĞ͘�:Ğ�ŬƌŝũŐƚ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ƐĐŚƌŝŌ-

elijke uitnodiging. Als je verslaafd bent 

ĂĂŶ�ĚƌƵŐƐ͕�ĂůĐŽŚŽů�ĞŶͬŽĨ�ŵĞĚŝĐŝũŶĞŶ͕�
ďĞŶ�ũĞ�ĚĂĂƌ�ŐĞĞƐƚĞůŝũŬ�ĞŶͬŽĨ�ůŝĐŚĂŵĞůŝũŬ�
ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ�ǀĂŶ͘�

,Ğƚ�ůŝĐŚĂŵĞůŝũŬ�ŽŶƚǁĞŶŶĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�
ǀĞƌƐůĂǀŝŶŐ�ŚĞĞƚ�ĚĞƚŽǆŝĮĐĂƟĞ�ŽĨ�
ŽŶƚŐŝŌŝŶŐ͘�dŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�ĚĞƚŽǆŽƉŶĂŵĞ�
ĚŽŽƌůŽŽƉ�ũĞ�ĞĞŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ�ĚĂƚ�ŐĞƌŝĐŚƚ�
is op ondersteuning, begeleiding en 

ŵĞĚŝƐĐŚĞ�ǌŽƌŐ�ďŝũ�ŚĞƚ�ůŝĐŚĂŵĞůŝũŬĞ�
ĂŅŝĐŬĞŶ͘��Ğ�ĚĞƚŽǆŽƉŶĂŵĞ�ŝƐ�ŐĞĞŶ�
ǀŽůůĞĚŝŐĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ͘�EĂ�ŚĞƚ�ŽŶƚŐŝŌĞŶ�
start de vervolgbehandeling op weg 

ŶĂĂƌ�ǀĞƌĚĞƌ�ŚĞƌƐƚĞů͘��ĞƚŽǆŝĮĐĂƟĞ�ŬĂŶ�
ĂŵďƵůĂŶƚ�ŽĨ�ŬůŝŶŝƐĐŚ�ƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶ͘

Piet Roordakliniek
�Ğ�ĨŽƌĞŶƐŝƐĐŚĞ�ǀĞƌƐůĂǀŝŶŐƐŬůŝŶŝĞŬ�ǀĂŶ�
dĂĐƚƵƐ͕�ĚĞ�WŝĞƚ�ZŽŽƌĚĂŬůŝŶŝĞŬ͕�ŚĞĞŌ�
ǀĞƐƟŐŝŶŐĞŶ�ŝŶ��ƉĞůĚŽŽƌŶ�ĞŶ��ƵƚƉŚĞŶ͘�
/Ŷ�ĚĞǌĞ�ŬůŝŶŝĞŬ�ďĞŚĂŶĚĞůĞŶ�ǁĞ�ĐůŝģŶƚĞŶ�
met een versla vingsprobleem die ook 

ŝŶ�ĂĂŶƌĂŬŝŶŐ�ǌŝũŶ�ŐĞŬŽŵĞŶ�ŵĞƚ�:ƵƐƟƟĞ͘�
Het doel van de behandeling is om te 

stoppen met middelengebruik en 

ĐƌŝŵŝŶĂůŝƚĞŝƚ͘��ĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ŝŶ�ĚĞ�ŬůŝŶŝĞŬ�
kan zowel in de groep als individueel. 

Meer over deze kliniek is te lezen op 

www.pietroordakliniek.nl

Opname  
in een kliniek

ǁǁǁ͘ƚĂĐƚƵƐ͘Ŷů

ROY: MIJN STEM TELT BIJ DE 

BEHANDELING. DAT VIND IK 

BELANGRIJK, HET GAAT 

TENSLOTTE OM MIJ.
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 Inloop
�ŝũ�ĚĞ�ŝŶůŽŽƉ�ŬƵŶ�ũĞ�ŽǀĞƌĚĂŐ�ƚĞƌĞĐŚƚ�Žŵ�ĞǀĞŶ�
bij te komen. Hiervoor hoef je geen afspraak 

te maken. Het is ook niet nodig dat je in 

ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ďĞŶƚ�ŽĨ�ŐĂĂƚ͘�:Ğ�ŬƵŶƚ�Ğƌ�;ĂůĐŽŚŽů-
ǀƌŝũͿ�ĚƌŝŶŬĞŶ͕�ĞĞŶ�;ǁĂƌŵĞͿ�ŵĂĂůƟũĚ�ŶƵƫŐĞŶ�
of een praatje maken met een hulpverlener of 

lotgenoot.

Medische zorg
/Ŷ�ĚĞ�ŵĞĚŝƐĐŚĞ�ǌŽƌŐ�ǀĞƌƐƚƌĞŬŬĞŶ�ǁĞ�
ŵĞƚŚĂĚŽŶ�ŽĨ�ŵĞĚŝƐĐŚĞ�ŚĞƌŽŢŶĞ�ĂĂŶ�ĐůŝģŶƚĞŶ�
die daarvoor in aanmerking komen. 

Ook kunnen er spuiten worden omgeruild en 

ǁŽƌĚĞŶ�Ğƌ�ĐŽŶĚŽŽŵƐ�ǀĞƌƐƚƌĞŬƚ͘�KƉ�ĞŶŬĞůĞ�
ůŽĐĂƟĞƐ�ǌŝũŶ�Ğƌ�ƌƵŝŵƚĞŶ�ǁĂĂƌ�ŽŶĚĞƌ�ƚŽĞǌŝĐŚƚ�
kan worden gebruikt.
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Werk en dagbesteding
�ŝũ�dĂĐƚƵƐ�ŬĞŶŶĞŶ�ǁĞ�ĚĞ�ǁĂĂƌĚĞ�ǀĂŶ�
werk. Het is een belangrijke stap op 

weg naar herstel. Werk of dagbesteding 

brengt je weer in beweging en biedt 

ƚŽĞŬŽŵƐƚƉĞƌƐƉĞĐƟĞĨ͘ �dĂĐƚƵƐ�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�
ruime keuze in dagbesteding; denk aan 

ĚĞ�ǁĂƐƐĞƌĞƩĞ�ǀĂŶ�Omnizorg, de veeg-

ƉůŽĞŐĞŶ�ŝŶ��ǀŶĞƚĞƌ�ĞŶ��ǁŽůůĞ͘ 
�ůŬĞ�ĐůŝģŶƚ�ŬƌŝũŐƚ�ĞĞŶ�ƵŶŝĞŬ�ĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶ-

ůŝũŬ�ƚƌĂũĞĐƚ͕�ǁĂĂƌďŝũ�ǁĞ�ŬŝũŬĞŶ�ǁĂĂƌ�ĚĞ�
ďĞŚŽĞŌĞŶ�ĞŶ�ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚĞŶ�ůŝŐŐĞŶ͘�
KŶĚĞƌ�ĚĞ�ŵĞƌŬŶĂĂŵ�dĂĐƚŽƌǇ�ǁŽƌĚĞŶ�
Ž͘Ă͘�ĮĞƚƐĞŶ�ŐĞƌĞƉĂƌĞĞƌĚ�ĞŶ�ŚŽƵƚĞŶ�
ŵĞƵďĞůƐ�ĞŶ�ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ�ŐĞŵĂĂŬƚ͘�

Wonen
;�ǆͿĐůŝģŶƚĞŶ�ĚŝĞ�ŽƉ�ƐƚƌĂĂƚ�ǁŽŶĞŶ�
kunnen onderdak krijgen via de 

ǁŽŽŶǌŽƌŐ�ǀĂŶ�dĂĐƚƵƐ͘
tĞ�ŚĞďďĞŶ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ǁŽŽŶǀŽŽƌ-
ǌŝĞŶŝŶŐĞŶ�ǀŽŽƌ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚ�ǁŽŶĞŶ͘�
�ĞƐĐŚĞƌŵĚ�ǁŽŶĞŶ�ǁĂĂƌ�ŐĞďƌƵŝŬ�ŝƐ�
ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ�ĞŶ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚ�ǁŽŶĞŶ�ǁĂĂƌ�
gebruik niet is toegestaan.

Wil je weten of jij in aanmerking komt 

voor een van onze woonvoorzieningen 

bespreek dit dan met jouw hulpverle-

ner. Om in aanmerking te komen voor 

ďĞƐĐŚĞƌŵĚ�ǁŽŶĞŶ�ŚĞď�ũĞ�ĞĞŶ�ŐĞůĚŝŐĞ�
ŝŶĚŝĐĂƟĞ�ŶŽĚŝŐ͘

 

�ŝŶŶĞŶ�ďĞƐĐŚĞƌŵĚ�ǁŽŶĞŶ�ŝƐ�Ğƌ�ŽŶĚĞƌ-
ƐĐŚĞŝĚ�ƚƵƐƐĞŶ�ƉůĞŬŬĞŶ�ǀŽŽƌ�ĐůŝģŶƚĞŶ�
ĚŝĞ�ǁĞůͬŶŝĞƚ�ǁŝůůĞŶ�ƐƚŽƉƉĞŶ͕�ƉůĞŬŬĞŶ�
ǀŽŽƌ�ĐůŝģŶƚĞŶ�ĚŝĞ�ŵŝĚĚĞůĞŶ�ŵŽŐĞŶ�
gebruiken en plekken waar dat niet 

mag.

Als je zelfstandig woont of (weer) wilt 

ŐĂĂŶ�ǁŽŶĞŶ�ŬĂŶ�dĂĐƚƵƐ�ũŽƵ�ĚĂĂƌŝŶ�
begeleiden. Met woonbegeleiding 

bieden we jou ondersteuning en 

ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͘ �sŽŽƌ�ĂŵďƵůĂŶƚĞ�ǁŽŽŶďĞ-

geleiding heb je een geldige WMO-

ŝŶĚŝĐĂƟĞ�ŶŽĚŝŐ͘

sĞƌƐůĂǀŝŶŐ�ŝƐ�ĞĞŶ�ĂĂŶĚŽĞŶŝŶŐ�ĚŝĞ�ďŝũ�
ǀĞĞů�ŵĞŶƐĞŶ�ŐŽĞĚ�ƚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůĞŶ�ŝƐ͘�
:ŽƵǁ�ĞŝŐĞŶ�ŝŶǌĞƚ�ŝƐ�ĚĂĂƌďŝũ�ďĞůĂŶŐͲ
ƌŝũŬ͘�sĂŶ�ŽŶƐ�ŵĂŐ�ũĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůĞ�
ŚƵůƉ�ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ͖�ĞĞŶ�ŚĞůƉĞŶĚĞ�
ŚĂŶĚ�ĚŝĞ�ũĞ�ǁĞĞƌ�ŽƉ�ŚĞƚ�ũƵŝƐƚĞ�ƐƉŽŽƌ�
ǌĞƚ͘��ĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ďĞŶĂĚĞƌŝŶŐ�ĞŶ�
ĚƵŝĚĞůŝũŬŚĞŝĚ�ǀŝŶĚĞŶ�ǁŝũ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ�
ďŝũ�ũŽƵǁ�ŚĞƌƐƚĞů͘

Maatschappelijke 
integratie

ANS: IK VOND HET PRETTIG

 DAT MIJN PARTNER OOK 

BIJ MIJN BEHANDELING 

BETROKKEN WERD.

ǁǁǁ͘ƚĂĐƚƵƐ͘Ŷů
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�ůŝģŶƩĞǀƌĞĚĞŶŚĞŝĚ
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. 

�Ğ�ǌŽƌŐǀĞƌǌĞŬĞƌĂĂƌ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�ŽŶƐ�ĚĞ�
tevredenheid door een extern bureau te 

laten onderzoeken. Deelname is anoniem. 

Naast het tevredenheidsonderzoek wordt 

ŵĞĞƌ�ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ĚŽŽƌ�
dĂĐƚƵƐ��ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ͘�,Ğƚ�ŝƐ�ŐŽĞĚ�ŵŽŐĞůŝũŬ�
ĚĂƚ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ĂĂŶ�ũĞ�ǁŽƌĚƚ�
gevraagd om mee te werken aan onderzoek. 

'ĞŐĞǀĞŶƐ�ǁŽƌĚĞŶ�ĂůƟũĚ�ĂŶŽŶŝĞŵ�ŐĞďƌƵŝŬƚ͘�

ROM
DĞƚ�ŚĞƚ�ĂĨŶĞŵĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ZKD�;ZŽƵƟŶĞ�
KƵƚĐŽŵĞ�DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚͿ�ŚŽƵĚĞŶ�ǁĞ�ŶĂƵǁ-

ŐĞǌĞƚ�ďŝũ�ŚŽĞ�ŽŶǌĞ�ĐůŝģŶƚĞŶ�ŚĞƚ�ĚŽĞŶ�ŝŶ�ďĞ-

ŚĂŶĚĞůŝŶŐ͘��ŝƚ�ŝƐ�ǀŽŽƌ�ǌŽǁĞů�ũŽƵ�ĂůƐ�dĂĐƚƵƐ�ĞĞŶ�
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 

ůĞǀĞƌŝŶŐƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ�''�͖�ŚŝĞƌŝŶ�ƐƚĂĂƚ�
ǁĂĂƌ�ĚĞ�ǌŽƌŐŝŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĞŶ�ũŝũ�ǌŝĐŚ�ĂĂŶ�ŵŽĞƚĞŶ�
houden. Naast deze voorwaarden geldt 

ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ǁĂƚ�ǁĞƩĞůŝũŬ�ŝƐ�ŐĞƌĞŐĞůĚ͘�
De algemene leveringsvoorwaarden zijn te 

vinden op onze website en op de website 

ǀĂŶ�''��EĞĚĞƌůĂŶĚ͘
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Privacy
Om je goed te kunnen behandelen 

en begeleiden hebben we persoons-

gegevens van je nodig. We verzamelen 

en gebruiken jouw gegevens en houden 

daarbij rekening met het belang dat jij 

ŚĞĐŚƚ�ĂĂŶ�ƉƌŝǀĂĐǇ͘��ĂĂƌďŝũ�ŐĂĂƚ�ŚĞƚ�Žŵ�
de vrijheid en de keuzemogelijkheid 

om zelf te beslissen door wie en 

ŚŽĞ�ũĞ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ�ďŝũ�dĂĐƚƵƐ�ǁŽƌĚĞŶ�
gebruikt. Dat hebben we vertaald in 

ĚƌŝĞ�ƉƌŝǀĂĐǇ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ͗�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�
ũŽƵǁ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ͖�ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ�ǀĂŶ�ũŽƵǁ�
gegevens; we bewaren jouw gegevens 

niet langer dan noodzakelijk is.

�ƌ�ŐĞůĚĞŶ�ǁĞƩĞůŝũŬĞ�ďĞǁĂĂƌƚĞƌŵŝũŶĞŶ͘�
EĂ�ĂŇŽŽƉ�ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ƚĞƌŵŝũŶĞŶ�
ǀĞƌŶŝĞƟŐĞŶ�ǁŝũ�ũĞ�ŐĞŐĞǀĞŶƐ͘�

De verwijsbrief
>ƵŬƚ�ŚĞƚ�ũĞ�ŶŝĞƚ�ĞĞŶ�ǀĞƌǁŝũƐďƌŝĞĨ�ŽƉ�ƚĞ�
ǀƌĂŐĞŶ͕�ŶĞĞŵ�ĚĂŶ�ĞǀĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŵĞƚ�
ons op.

/ĚĞŶƟĮĐĂƟĞƉůŝĐŚƚ
Bij de eerste afspraak moet je je kunnen 

ůĞŐŝƟŵĞƌĞŶ͘�tŝũ�ǌŝũŶ�ǁĞƩĞůŝũŬ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�
ŽŽŬ�ũŽƵǁ�ďƵƌŐĞƌƐĞƌǀŝĐĞŶƵŵŵĞƌ�;�^EͿ�
ƚĞ�ĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶ͘

Kosten/vergoeding
�Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ǀĂŶ�dĂĐƚƵƐ�ǀĂůƚ�ŽŶĚĞƌ�
de basisverzekering. Op de basisverze-

ŬĞƌŝŶŐ�ŝƐ�ŚĞƚ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�ĞŝŐĞŶ�ƌŝƐŝĐŽ�ǀĂŶ�
toepassing. Voor de vergoeding van de 

kosten heb je een verwijzing van 

de huisarts nodig. Neem hierover 

ĐŽŶƚĂĐƚ�ŽƉ�ŵĞƚ�ũĞ�ŚƵŝƐĂƌƚƐ͘��Ğ�ŬŽƐƚĞŶ�
van de behandeling van jeugd (onder 

de 18 jaar) en wonen worden vergoed 

door de gemeente vanuit de WMO. 

EĞĞŵ�ŚŝĞƌŽǀĞƌ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŽƉ�ŵĞƚ�ĚĞ�
gemeente waar je woont. Meer infor-

ŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ŬŽƐƚĞŶͬǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐĞŶ�ŝƐ�ƚĞ�
vinden op ƚĂĐƚƵƐ͘Ŷů�хх�ĂĚǀŝĞƐ�ĞŶ�ŚƵůƉ

No show beleid
sŽŽƌ�ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ�ĚŝĞ�ŶŝĞƚ�ŽƉ�ƟũĚ�ĚŽŽƌ�
jou worden afgezegd kunnen kosten 

ŝŶ�ƌĞŬĞŶŝŶŐ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞďƌĂĐŚƚ͘��ŝƚ�ŬĂŶ�
ŐĞǀŽůŐĞŶ�ŚĞďďĞŶ�ǀŽŽƌ�ũĞ�ĞŝŐĞŶ�ƌŝƐŝĐŽ͘

Klachtenregeling
Het kan zijn dat je niet tevreden bent 

ŽǀĞƌ�ĚĞ�ǀŽŽƌůŝĐŚƟŶŐ͕�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ͕�
ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ�ŽĨ�ďĞũĞŐĞŶŝŶŐ�ǀĂŶ�dĂĐƚƵƐ͘�
:Ğ�ŬƵŶƚ�ĂůƟũĚ�ĞĞŶ�ŽĸĐŝģůĞ�ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞ�
ŬůĂĐŚƚ�ŝŶĚŝĞŶĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ŬůĂĐŚƚĞŶĐŽŵ-

missie. Op onze website (tactus.nl 
>> over tactus) vind je uitgebreide 

ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ŽŶǌĞ�ŬůĂĐŚƚĞŶƌĞŐĞůŝŶŐ͘�
Je kunt ook een beroep doen op een 

ƉĂƟģŶƚĞŶǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶƐƉĞƌƐŽŽŶ�;WsWͿ͘�
�ĞǌĞ�ŝŶĨŽƌŵĞĞƌƚ�ũŽƵ�ŽǀĞƌ�ũĞ�ƌĞĐŚƚĞŶ�ĞŶ�
ondersteunt bij het opkomen voor jouw 

ƌĞĐŚƚĞŶ͘�KŽŬ�ŚŝĞƌŽǀĞƌ�ůĞĞƐ�ũĞ�ŵĞĞƌ�ŽƉ�
onze site.

Belangrijke
informatie

ǁǁǁ͘ƚĂĐƚƵƐ͘Ŷů

http://tactus.nl/adviesenhulp
http://tactus.nl/overtactus
http://tactus.nl/overtactus


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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Lotgenoten

KEES: BIJ TACTUS KRIJG JE 

OOK STEUN VAN MENSEN 

MET EEN VERSLAVINGS�

VERLEDEN, DAT SPREEKT 

ME ERG AAN.



�Ğ�tĞƚ�ŵĞĚĞǌĞŐŐĞŶƐĐŚĂƉ�ĐůŝģŶƚĞŶ�
ǌŽƌŐŝŶƐƚĞůůŝŶŐĞŶ�;tŵĐǌͿ�ǀĞƌƉůŝĐŚƚ�
ŝĞĚĞƌĞ�ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ�ĞĞŶ�ĐůŝģŶƚĞŶƌĂĂĚ�ƚĞ�
ŚĞďďĞŶ͘��Ğ�ƌĂĂĚ�ďĞƐƚĂĂƚ�Ƶŝƚ�ĐůŝģŶƚĞŶ�
ĞŶ�ĞǆͲĐůŝģŶƚĞŶ�ĞŶ�ƌĞŐĞůƚ�ĚĞ�ŵĞĚĞǌĞŐ-

ŐĞŶƐĐŚĂƉ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ�ĐůŝģŶƚĞŶ͘��Ğ�ƌĂĂĚ�
ďĞŚĂƌƟŐƚ�ũŽƵǁ�ďĞůĂŶŐĞŶ͕�ǁŝũƐƚ�ŝŶĚŝĞŶ�
ŶŽĚŝŐ�ĚĞ�ǁĞŐ�ďŝũ�ŬůĂĐŚƚĞŶ�ĞŶ�ǌŝĞƚ�ĞƌŽƉ�
ƚŽĞ�ĚĂƚ�ĚĞ�ĐůŝģŶƚĞŶƌĞĐŚƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�
nageleefd. 

Meer weten over onze raad? 

EĞĞŵ�ĚĂŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŽƉ�ŵĞƚ��ĞŶƚƌĂůĞ�
�ůŝģŶƚĞŶƌĂĂĚ�dĂĐƚƵƐ�ǀŝĂ
088 382 28 87 of 

clientenraad@tactus.nl

KĨ�ƐĐŚƌŝũĨ�ŶĂĂƌ*

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

Centrale
Cliëntenraad

ǁǁǁ͘ƚĂĐƚƵƐ͘Ŷů 11



Keulenstraat 3
Postbus 154
7400 AD Deventer
088 382 28 87
ǀƌĂŐĞŶΛƚĂĐƚƵƐ͘Ŷů 
ǁǁǁ͘ƚĂĐƚƵƐ͘Ŷů

KŶƚǁĞƌƉ͗�,ĂƌĚƚ�,ĞŶŐĞůŽ
&ŽƚŽ Ɛ͛�WϰͲϲͲϴͲϭϬ͗�>�&�DĂŐĂǌŝŶĞ
�ƌƵŬǁĞƌŬ͗�'/�W�,ĞŶŐĞůŽ

Ξ�dĂĐƚƵƐ�sĞƌƐůĂǀŝŶŐƐǌŽƌŐ
3e druk, juli 2019

������������dĂĐƚƵƐsĞƌƐůĂǀŝŶŐƐǌŽƌŐ

������������ΛdǁĞĞƚdĂĐƚƵƐ

Emmeloord


