Opname en behandeling van SGLVGpatiënten met verslavingsproblematiek
Informatie voor verwijzers

Behandelcentrum Wier in Den Dolder heeft een gesloten unit met 8 behandelplaatsen specifiek
voor patiënten van de Wier SGLVG[1] -doelgroep bij wie de verslavingsproblematiek op de
voorgrond staat. Zowel patiënten met een CIZ-indicatie als met een NIFP-indicatie worden
opgenomen. De behandeling richt zich op verslaving aan softdrugs, harddrugs en/of alcohol.
Aan de hand van een aantal criteria wordt beoordeeld of de patiënt voor behandeling op deze
opnameafdeling van Wier in aanmerking komt.

Doel van de opname

• Het vergroten (dan wel vasthouden) van motivatie om te stoppen of onder controle krijgen
van middelengebruik.
• Het ervaren wat een periode van abstinentie met je doet.
• Het leren herkennen van ‘treksignalen’.
• Het oefenen met alternatieven voor ‘trekmomenten’ en het gebruik van middelen.
• Het leren aanvaarden van hulp.
• Het vergroten van kennis.

Voorwaarden en afspraken

Patiënten tekenen vóór opname dat ze zich akkoord verklaren met de voorwaarden en
afspraken die onderdeel uitmaken van het sociotherapeutisch klimaat. De belangrijkste
voorwaarden zijn: geen middelengebruik, geen onbegeleide vrijheden, geen geld in eigen
beheer en geen bezoek ontvangen (uitgezonderd directe familie en vaste partner) zolang de
patiënt op de opnameafdeling verblijft.

Behandelprogramma

Op de opnameafdeling wordt gewerkt met een groepsgerichte aanpak. Een zeer
gestructureerde dagelijkse routine voor de patiënten vormt een belangrijk onderdeel
van het dagprogramma. Er vinden groepsgesprekken en individuele gesprekken plaats.

[1] SGLVG: Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt

www.altrecht.nl

Daarnaast is er een ruim therapie- en activiteitenaanbod. Het aanbod bestaat o.a. uit
sociale vaardigheidtraining, psychomotoretherapie, muziektherapie en (arbeidsmatige)
activiteiten. De begeleiding (24/7) speelt een centrale en nadrukkelijke rol in het therapeutisch
leef- en behandelklimaat. De behandeling wordt aangestuurd door het multidisciplinaire
behandelteam.

Opnameduur & vervolgtraject

Na ongeveer 3 maanden wordt de behandeling geëvalueerd en wordt het vervolgtraject
besproken. Patiënten kunnen doorstromen naar een andere behandelplaats binnen Wier
(gesloten of een meer open locatie). Echter, indien blijkt dat de patiënt niet gemotiveerd is om
te stoppen met middelengebruik, kan dat betekenen dat van verdere klinische behandeling
wordt afgezien. Patiënten verblijven gemiddeld 3 tot 6 maanden op de opnameafdeling.

Contact & Info

Via het maatschappelijk werk.
Behandelcentrum Wier
Dagpauwoog 1
3734 AE Den Dolder
Telefoon: 030 - 22 56 306
E-mail: wier_mw@altrecht.nl
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