
 

 

 

 

 

 

 

Verslavingszorg – regionale voorziening biedt casemanagement aan inwoners die ernstig ontregeld 

zijn vanwege hun verslaving. Verslavingszorg- regionale voorziening kan ook bemoeizorg bieden 

aan mensen die niet om hulp vragen en hen toe leiden naar hulp. De verslavingsbehandeling bijv. 

detox of opname in een verslavingskliniek wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet o.b.v. een 

verwijzing van de huisarts. 

Doelgroep volwassenen 

Inwoners  die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, 
eten of een combinatie daarvan. Daarnaast worden ook hun partner en familie begeleidt bij het omgaan 
met verslavingsproblematiek. 
 
Toegang  

Toegang tot verslavingsbehandeling loopt via (een verwijzing van) de huisarts of medisch specialist.  
Toegang tot de regionale voorzieningen verslavingszorg loopt via een aanmelding bij de GGD of 
rechtstreeks bij Amethist. Verwijzers of cliënten kunnen melden via de algemene nummers. 
 
Werkwijze 

Altijd vindt afstemming plaats met het lokale veld, Veiligheidshuis, partijen die betrokken zijn bij PGA. 
Een warme overdracht ook bij op en afschalen is van belang. 
 
Aanbod verslavingszorg- regionale voorziening 

• Casemanagement: Samen met de langdurig ernstig verslaafde cliënt met complexe 
problematiek maakt Amethist een begeleidingsplan rond alle levensgebieden om de verslaving 
aan te pakken of te stabiliseren. Wekelijks kunnen de acties worden besproken met de cliënt en 
de begeleider. Het kan ook gaan om hulp aan inwoners die beschermd wonen én 
verslavingsproblematiek hebben waarbij coördinatie nodig is. 
 
Flevoland-breed biedt Amethist casemanagement aan cliënten waarbij de 
verslavingsproblematiek een naar chronisch neigend karakter heeft. Vaak hebben deze cliënten 
meerdere opnames gehad verspreid over meerdere jaren en spelen er naast de 
verslavingsproblematiek ook problemen op andere leefgebieden zoals huisvesting 
(dakloosheid), inkomen, schulden, niet hebben van werk of dagbesteding, problemen met 
politie of justitie, sociaal isolement. Deze groep kampt geregeld ook met bijkomende 
psychopathologie en/of een licht verstandelijke beperking. De casemanagers begeleiden 
cliënten actief bij door henzelf opgestelde doelen die uiteindelijk moeten leiden tot 
maatschappelijk herstel (opnieuw vervullen van sociale rollen en de-stigmatisering) en 
persoonlijk herstel (zelfregie, hoop hervinden, betekenisvol bestaan). In de regel zijn dit 
langdurige trajecten waarin de relatie met cliënt een belangrijke rol vervuld. De casemanager is 
voor cliënt het eerste aanspreekpunt binnen het formele netwerk (zorgketen) en binnen het 
informele netwerk. Binnen Flevoland zet Amethist casemanagers niet alleen in voor inwoners in 
de ‘wijk’, maar ook binnen diverse beschermde woonvormen waar een deel van de cliënten 
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(tijdelijk) verblijft. In nauwe samenwerking met deze woonvormen/ketenpartners (o.a. Kwintes 
Blekerstraat Almere, LdH Domus, LDH dag- en nachtopvang Almere en Lelystad, Noodopvang en 
Bouwerskamp Emmeloord Kwintes, Iriszorg Lelystad, Kwintes Grevelingstraat en Triade) werkt 
Amethist aan verschillende vormen van herstel en proberen we de door de aandoening 
gecreëerde beperkingen een betekenisvolle plek in het bestaan te geven.   
 

• Bemoeizorg: heeft als karakteristiek kenmerk, dat er sprake is van een actieve benadering van 
(potentiële) cliënten op locaties waar deze zich ophouden en de aanbieder niet wacht tot de 
cliënt om hulp vraagt. In Flevoland is deze zorg voor alle op straat of in woning verblijvende 
personen, die een gemarginaliseerd bestaan leiden en geen adequaat contact hebben met of 
binnen de hulpverlening. Het betreft hier vooral de doelgroep ‘zorgwekkende zorgmijders’ 
waarbij er veelal sprake is van overlast in de vorm van geluidsoverlast, vervuiling, agressie etc. 
Doelstelling is het opbouwen van vertrouwen en verbinding met de cliënt om hem of haar te 
motiveren en toe te leiden naar reguliere zorg. Daarnaast heeft het contact ook tot doel om 
erger te voorkomen en het signaleren van problemen. 
 

• Consultatie, advies & casusoverleg 
Participatie bij wijkteams, aansluiten tijdens een gesprek met een inwoner als het gaat om 
verslavingsproblematiek, deskundigheidsbevordering van de wijkteams.  
Casusoverleg bemoeizorg bespreekt complexe cases waarvan de problematiek door inzet van de 
reguliere bemoeizorg niet afneemt of stabiliseert en voorziet in een integrale aanpak tussen 
verschillende bemoeizorgpartijen. Amethist neemt deel aan Meldpunt vangnet en advies en op 
indicatie aan werkteamoverleggen afhankelijk van de vraag. In Lelystad en Almere is dit overleg 
structureel. Amethist is actief betrokken in regie- en uitvoeringsgroepen in de regio Flevoland. 
Naast de gebruikelijke groepen is Amethist een vaste deelnemer binnen de structurele 
overleggen van het Zorg & Veiligheidshuis. Ook levert Amethist een actieve bijdrage aan 
initiatieven rondom overlast (één gezin één aanpak) en deelname aan modelaanpak lastige 
multiprobleemsituaties (initiatieven waarbij er sprake is van regievoering over complexe cases, 
o.a. bij huiselijk geweld). Amethist wil dit doen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
met ketenpartners. Goede zorg leidt tot minder overlast. Een voorbeeld hiervan zijn de 
structurele overleggen tussen Amethist en het Hostel (Kwintes), Domus, DNO & Perspectief van 
Het Leger des Heils, Iriszorg Lelystad en het casusoverleg bemoeizorg.  

 

• Ambulante (stabiliserende) begeleiding  
De ambulant begeleider stelt een intensief laagdrempelig langdurig begeleiding/behandelingstraject op 
gericht op zorg, stabilisatie of verbetering op de verschillende leefgebieden. Het 
begeleiding/behandelingstraject bestaat uit een combinatie van diverse zorgmodulen en 
dienstverlening, zowel intern als extern. Een deel hiervan wordt door de ambulant begeleider 
uitgevoerd, die voor cliënt ook het vaste aanspreekpunt is voor vragen en hulp. De ambulant begeleider 
zorgt daarnaast voor de continuïteit, het afstemmen en de coördinatie van totale zorg rondom cliënt in 
overleg met anderen. 

In sommige gevallen worden cliënten ondersteund bij het krijgen van een omklapwoning. Betrokken 
disciplines hierbij zijn: (verslavings-) arts, maatschappelijk werk, wooncoördinator en eventueel 
psycholoog. Gedurende minimaal één jaar worden deze cliënten intensief begeleid op het gebied van 
wonen, financiën, verslaving en dagbesteding.  In de praktijk worden woningen waarvoor er urgentie is 
verkregen zomogelijk direct op naam van cliënten gezet. 

Bij ambulante begeleiding gaat het om volwassen, langdurig alcohol- en harddrugsverslaafden met 
meervoudige, complexe problemen op verschillende leefgebieden, die begeleiding en een 
ondersteunend netwerk nodig hebben om de vicieuze cirkel van terugval en gebruik te doorbreken. 
Amethist biedt cliënten het product ambulante begeleiding in geheel Flevoland aan. Hierin werkt 
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Amethist samen met de verschillende ketenpartners in de verschillende gemeentes. Ten behoeve van 
integrale zorgverlening heeft Amethist een samenwerkingsafspraken met onder andere Kwintes, GGD, 
Leger des Heils en GGZ Centraal. Amethist draagt zorg voor het onderhouden van een netwerk ten 
behoeve van activering 
 

• Sociale activering, gebruiksruimtes en huiskamervoorziening  
Zowel in Almere als in Lelystad biedt Amethist sociale activering aan cliënten. Daarbij zien ze in 
Lelystad een groeiend aantal deelnemers, terwijl in Almere de sociale activering goed op de 
kaart staat onder de doelgroep, met daardoor doorlopend volle groepen. Cliënten vanuit andere 
gemeenten zijn uiteraard welkom bij de Inloop en bij het activiteitenaanbod. 
 
De inloop/huiskamer is een laagdrempelige voorziening voor mensen met naar chronische 
neigende verslavingsproblematiek. Er wordt binnen de voorzieningen contact gelegd met de 
bezoekers met als doel toe te leiden naar zorg indien zij nog niet in zorg zijn. Kenmerkend is de 
beschikbaarheid van de accommodatie met hulpverleners, waar cliënten zonder intake of 
afspraak binnen kunnen lopen. Medewerkers op de inloop hebben een 
signalerende/begeleidende taak in een (mogelijk) op te zetten (hulpverlening)traject en de 
verslaafden te adviseren, motiveren, begeleiden, ondersteunen en informeren wat de 
mogelijkheden zijn t.a.v. het zorg- en hulpverleningsaanbod. Er worden activiteiten aangeboden 
als het spelen van gezelschapsspellen, muziek maken met elkaar en gebruik maken van de 
computer/internet, beautymiddag, maar ook gewoon voor het maken van een praatje. 
Daarnaast is er een douche aanwezig en kan kleding (tijdelijk) geruild worden en/of gewassen 
en gedroogd (wasmachine en droger aanwezig). Er kan iedere doordeweekse dag worden 
ontbeten en er worden maaltijden aangeboden in het kader van een gezond leefpatroon. 
Daarnaast kunnen er ten alle tijden tosti’s gekocht worden tegen inkoopsprijs. Maandelijks 
heeft Amethist een cliënten-medewerkers overleg waarin het team terugkoppeling doet van 
beleidsmatige zaken, veranderingen en cliënten inbreng hebben en feedback kunnen geven. Op 
basis hiervan heeft onder andere de huiskamer een andere indeling gekregen en zijn activiteiten 
uitgebreid, zoals maandelijkse bingo en met enige regelmaat sjoeltoernooi. Onder deze 
inloop/dagactiviteiten valt ook het spreekuur dat Amethist in NOP verzorgt. De voorzieningen in 
Almere en Lelystad zijn toegankelijk voor cliënten uit geheel Flevoland. Er lijken echter geen 
cliënten uit andere gemeentes dan Almere en Lelystad te komen. Soms kennen medewerkers 
cliënten uit bijvoorbeeld Lelystad die vanwege verhuizing naar Almere komen en dan ook op de 
voorziening komen. Momenteel wordt de locatie aan de Schrijverstraat in Almere veel bezocht 
door Oost-Europese burgers met problemen rondom dakloosheid, verslavingsproblematiek, 
werkloosheid. Zij hebben geen rechten op middelen uit het sociaal vangnet, maar zorgen wel 
voor veel overlast op straat. Zij kunnen niet worden ingeschreven en  kunnen daardoor geen 
zorgverzekering afsluiten.  
 
De gebruiksruimte in Almere is open voor cliënten die in Flevoland woonachtig zijn en die 
daarvoor een intakegesprek hebben gehad (dit in het kader van de veiligheid/verantwoord 
gebruik). Er kan gebruik gemaakt worden van de spuitruimte, de rookruimte (cocaïne en 
heroïne) en de alcoholruimte. Voor deze ruimten zijn werkafspraken voor de bezoekers om ook 
hier de veiligheid te garanderen van een ieder en gebruik van middelen verantwoord te laten 
plaatsvinden.  

 

• Dienstverlening  
Op de locaties van Amethist in de gemeente Almere, Emmeloord en Lelystad wordt praktische 
hulp geboden op het gebied van inkomen, scholing, arbeid, huisvesting of vrije tijd en verwijzing 
(warme overdracht) naar instellingen die hiervoor gespecialiseerd zijn. Elke werkdag is hier een 
medewerker dienstverlening aanwezig. De problematiek van de dienstverleningscontacten 
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bevindt zich op het terrein van schulden, inkomen (vaak uitkering), huisvesting, zorgverzekering 
en gezondheid. De frequentie en hoeveelheid van de gesprekken is afhankelijk van de hulpvraag 
van de bezoeker en kan variëren van een eenmalig contact tot een langdurig en intensief traject. 
 

Contactgegevens en vragen over verslaving en volwassen 

• Amethist: 036 - 547 61 00  

• Vangnet en Advies GGD Flevoland: 088 002 99 15. Gebruik het aanmeldformulier op de site van 
GGD Flevoland en stuur dit naar meldpuntoggz@ggdflevoland.nl 

• Info en chatservice: www.drankendrugs.nl       “Drankendrugs” is onderdeel van Tactus/Amethist 

• Drugslab is een mogelijkheid om drugs te laten testen. 
 
 
Doelgroep jeugd 
Jongeren tussen de 12 en 24 jaar die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, 
medicijnen, gokken, gamen, eten of een combinatie daarvan. Daarnaast worden ook hun familie of klas 
begeleidt bij het tegengaan van verslaving (signaleren en preventie verslaving). 
 
Vanaf 2021 is verslavingspreventie een lokale verantwoordelijkheid. 
 
Verslavingspreventie regionaal  

• Publieksinformatie (campagnes op het gebied van verslavingspreventie) 

• Drugslab voor het testen van drugs. 
 
 
Contactgegevens en vragen over verslaving en jongeren 

• Tactus verslavingszorg: telefoonnummer 088 382 28 87 
Almere:  Ahmed Mohamed 0612740421 
Lelystad :  Linda van den Berg tel: 06 53 42 26 37 
Zeewolde: Charmaine van Epen  0610991076 
Dronten,: Linda van den Berg tel: 06 53 42 26 37 
Urk en Noordoostpolder: : Laurence de Lacouture 0630998626 

• Info en chatservice: www.drankendrugs.nl 
Drankendrugs is onderdeel van Tactus/Amethist: Laurence de Lacouture 0630998626  
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Overzicht van gecontracteerde verslavingsvoorzieningen voor volwassenen en jeugdigen 

 

 

 

 

 

Aanbieder Voorziening Plaats Aantallen Doelgroep 

Amethist Verslavingskliniek 
-Bekostiging  
zorgverzekeringswet  
verwijzing via 
huisarts/medisch specialist 

Almere, Boomgaardweg 2  26 bedden 10 detox en 16 voor langere opname  

Amethist Ketenzorg/casemanagement Alle gemeente van Flevoland – 
outreachend. Ook op locatie 
Beschermd Wonen 

 Volwassenen inwoners met een langdurige 
verslaving en bijkomende problematiek als 
gevolg hiervan. 

Amethist Bemoeizorg Alle gemeenten van Flevoland - 
outreachend 

 Volwassenen inwoners met een langdurige 
verslaving en bijkomende problematiek als 
gevolg hiervan. 

Amethist Ambulante begeleiding Alle gemeenten van Flevoland - 
outreachend 

 Volwassenen inwoners met een langdurige 
verslaving en bijkomende problematiek als 
gevolg hiervan. 

Amethist Sociale activering Almere, Schrijverstraat 3 en 
Lelystad, Noorderwagenstraat 2a 
– voor alle cliënten vanuit de 
regio 

 Volwassenen inwoners met een langdurige 
verslaving en bijkomende problematiek als 
gevolg hiervan. 

Amethist Gebruiksruimte Almere – voor alle cliënten uit de 
regio 

 Volwassenen inwoners met een langdurige 
verslaving en bijkomende problematiek als 
gevolg hiervan 

Amethist Huiskamervoorziening Almere, Schrijverstraat 3, voor 
alle cliënten uit de regio 

 Volwassenen inwoners met een langdurige 
verslaving en bijkomende problematiek als 
gevolg hiervan. 

Amethist Dienstverlening Op locatie  Volwassenen inwoners met een langdurige 
verslaving en bijkomende problematiek als 
gevolg hiervan. 

Amethist 
Tactus 

Consultatie, advies en 
casusoverleg 
Deelname aan 
wijknetwerken. 
 

Op locatie   Volwassenen: casuïstiekbespreking 
Jongeren: schooladviesteam 


