
Voor wie?
Voor mensen met een stoornis in middelen
gebruik (denk aan alcohol, drugs of medi
catie). En bij wie mogelijk ook sprake is van 
meervoudige psychiatrische problemen. Voor 
deze groep was er tot voor kort geen adequate 
geïntegreerde behandeling. Zij vielen vaak 
terug in hun oude gedrag, werden eerder  
opgenomen en bleven lang zorg nodig  
hebben. Voor hen is er nu Impact.  

Wat is het?
Impact staat voor Integrated Mobile Professi
onals in Addiction and Comorbidities Team. 
Deze integrale, ambulante behandeling focust 
allereerst op onthouding van middelengebruik. 
Daarin werken we aan detoxificatie in de thuis
situatie. Vervolgens richt de behandeling zich 
op het vasthouden van abstinentie en leiden 
we de cliënt naar  een passende vervolgbe
handeling. Indien het vervolgtraject nog niet 
duidelijk is, werken we eerst toe naar een hel
der zicht op de onderliggende problematiek. 
Zodra duidelijk is wat er onderliggend aan de 
hand is, begeleiden we de cliënt naar de juiste 
behandeling van de comorbide problematiek. 

Impact biedt intensieve, kortdurende onder
steuning op maat. Cliënt en de betrokken 
zorgverleners stellen samen een duidelijk 
behandeltraject vast, van begin tot eind. 
Primair doel is om controle te krijgen op het 
middelengebruik. Zo kan de vervolgbehan
deling goed van start gaan en is de kans op 
terugval kleiner. 

Zelf de regie
Binnen Impact werken we volgens de 
FACTmethodiek. Deze methodiek is een 
combinatie van behandeling, begeleiding, 
crisishantering, rehabilitatie en hulp bij herstel. 
Hiervoor werkt een multidisciplinair team van 
specialisten nauw samen. De cliënten hebben 
zo veel mogelijk zelf de regie over hun  
behandeling. Bij de behandeling betrekken 
we belangrijke naasten. Wanneer een thuis
detoxificatie wordt ingezet, is betrokkenheid 
van het steunsysteem en nauwe samen
werking daarmee een voorwaarde.

Zorg met Impact
Intensieve zorg voor mensen die kampen met een verslaving in combinatie met 
comorbide psychiatrische problematiek. Dat is waar Impact voor staat. Deze 
innovatieve, geïntegreerde en outreachende behandeling van Vincent van Gogh 
voorkomt opnames en resulteert in minder terugval.  

FACTSHEET IMPACT

Meer informatie? 
Neem dan contact op met: 

Coen Nelissen 
verpleegkundig specialist 

T  06 55295635
E  cnelissen@vvgi.nl

Kijk ook op www.vvgi.nl
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