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Centrum Verslaving & LVB

Het Centrum Verslaving & LVB (voorheen Kenniscentrum LVB en Verslaving) staat voor specialistische

zorg voor mensen met een verslaving en een lichte verstandelijke beperking. Het centrum is een initiatief

van Tactus Verslavingszorg. Onze LVB-zorg is breed, van preventie tot intensieve behandeling. Lees
meer>>

 

 
  

http://www.linkedin.com/company/tactus-verslavingszorg
http://twitter.com/#!/TweetTactus
http://www.tactus.nl/
http://www.tactus.nl/
http://lvbenverslaving.nl/teksten/item/bekijk/id/65


 

TOPGGz-keurmerk; dat hebben we gevierd met taart!

 
 TOPGGz-keurmerk

Het Centrum Verslaving & LVB van Tactus Verslavingszorg heeft het keurmerk voor topklinische GGZ

gekregen. Dit keurmerk binnen de GGZ is alleen weggelegd voor organisaties die hoogspecialistische

zorg bieden. Met het TOPGGz-keurmerk is het Centrum Verslaving & LVB dé specialist als het gaat om

mensen met een verslaving en een lichte verstandelijke beperking.

Van der Nagel, psychiater en onderzoeker bij Tactus: “Het Centrum Verslaving & LVB richt zich op

mensen met ernstige en complexe problematiek die onvoldoende baat hebben in de reguliere zorg. We

willen voorop blijven lopen in de zorg, preventie, scholing en onderzoek & innovatie rond dit thema.

Daarin zoeken we ook sterk de samenwerking met koepelorganisaties en onderzoeksinstituten.” Het

visitatieteam was onder de indruk van de breedte van de innovaties die worden ontwikkeld en

aangeboden.

Voor het Centrum Verslaving & LVB is het een mooie erkenning voor de opgebouwde expertise van de

afgelopen jaren. “Bovendien geeft het een positieve energie om nog betere zorg voor de doelgroep te

ontwikkelen. Dat doen we gelukkig met steeds meer samenwerkingspartners, want als er één ding

belangrijk is in de zorg voor deze groep dan is het wel goede samenwerking”, besluit Van der Nagel. Op

 



28 november tekenden Tactus en ’s Heeren Loo een samenwerkingsovereenkomst voor effectieve zorg

voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en verslaving. Lees meer>>

 

 

Ondertekening samenwerkinsgovereenkomst door Ruud Rutten, bestuurder Tactus en Brechtje Fleur,

regiodirecteur Oost-Nederland ’s Heeren Loo

 

 

 

Meer over Centrum Verslaving & LVB

Onderzoek & Innovatie
Onderzoek is het kompas voor betere zorg. Behandelingen, methodes en technieken worden steeds

meer verfijnd door onderzoek; het is de katalysator van innovatie. Binnen het Kenniscentrum is

onderzoek dan ook een belangrijk speerpunt.

We werken samen met Universiteit Twente, Radboud Universiteit en diverse onderzoeksinstellingen.

Momenteel zijn we actief op de volgende onderzoeksgebieden: epidemiologie en screening, eHealth,

behandeling en interventies en virtual reality. Lees meer>>

Training & Scholing
Kennis willen we delen. Daarom is er een ruim scholingsaanbod. Zo kunnen we de nieuwste inzichten

en best practices ook bij de cliënt krijgen. Lees meer>>

Meer weten over onze Topklinische zorg? Neen contact op met Joanneke van der Nagel via 088 382 28

87 of info@lvbenverslaving.nl

 

 

 "Topklinische zorg bij Tactus!"
 
 

Klik hier wanneer u zich wilt afmelden van onze nieuwsbrief.

http://lvbenverslaving.nl/nieuws/index/details/archief/1/id/5095
http://lvbenverslaving.nl/teksten/item/bekijk/id/61
http://lvbenverslaving.nl/scholingsaanbod
mailto:info@lvbenverslaving.nl
http://emailing.tactus.nl/viewer/3SZ6XR2ZZ8CQ3AV/XWSTNKGPYTEHT8Y/

