
     
  

         
         Verslavingsbehandeling en herstelbegeleiding



De Wending biedt verslavingsbehandeling en 

herstelbegeleiding voor deelnemers vanaf 18 jaar met 

een ondergemiddeld IQ. 

Kenmerken van onze deelnemers zijn:

• een lange verslavingsgeschiedenis

• eerdere opnames zonder succes

• naast verslaving een andere psychiatrische 

aandoening

• meer tijd nodig om te herstellen en te oefenen. 

De deelnemer volgt een instensief 
behandelprogramma, gecombineerd 

met een herstelbegeleidingstraject. 
Gedurende het gehele traject werken we 
toe naar een duurzaam verslavingsvrij 
leven.

Herstelgericht
We werken herstelgericht. Dit betekent dat 
wij samen met de deelnemer werken aan 
het vergroten van vaardigheden die hij of 
zij al bezit. 

De behandeling bestaat uit een combinatie 
van groepssessies en individuele 
sessies. De deelnemer krijgt inzicht in de 
problemen en leert nieuwe vaardigheden 
aan. Zo kan de deelnemer zijn of haar leven 
op een andere manier zonder verslaving, 
invullen. Het behandelprogramma is 
intensief, daarom is het belangrijk dat de 

deelnemer gemotiveerd is om te werken 
aan zijn of haar herstel. 

CRA Methodiek
We werken volgens de CRA Methodiek 
(Community Reinforcement Approach). 
Dit is een behandelmethode speciaal 
ontwikkeld voor volwassenen met 
verslavingsproblematiek. De methode 
gaat uit van het bekrachtigen van positief 
gedrag. Met de deelnemers zoeken we naar 
positieve alternatieven voor de verslaving.

Dagbesteding
Werken is een belangrijk onderdeel 
van het programma. De afdeling voor 
arbeidsre-integratie 50|50 Workcenter, 
helpt deelnemers naar een opleiding, de 
arbeidsmarkt of een zinvolle dagbesteding. 



In fases herstellen
Het behandel- en herstelpgrogramma is 
opgebouwd uit vier fases:
1. Abstinentie stabilisatie fase (4 weken)
2. Behandeling van de middelen 

afhankelijkheid en start herstel (8 
weken)

3. Herstel (12 weken)
4. Transfer- en resocialisatiefase (4-8 

weken.

Er kan gekozen worden voor een kort 
programma (fase 1 en fase 2) of voor het 
gehele programma (fase 1 t/m fase 4). 
Scan de QR  voor meer informatie over de 
verschillende fases. 

Financiering
Fase 1 en 2 wordt betaald vanuit de 
zorgverzekering van de deelnemer.  Voor 
Fase 3 en 4 is een indicatie nodig van de 
gemeente van herkomst (WMO) of WLZ 
(VG+GGZ) of justitie (Ifzo). Het is ook 
mogelijk om alleen fase 1 en 2 te doorlopen. 
Neem contact met ons op voor advies en 
hulp bij een aanmelding. 

Aanmelden
Via het aanmeldformulier op onze website 
kunt u uw client aanmelden:
www.legerdesheils.nl/de-wending

Vragen?
Neem contact op met onze 
trajectmanagers:
T. (088) 065 67 00 
btm.bovenregionaal@legerdesheils.nl 
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