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Antes biedt advies, behandeling en zorg aan mensen die
problemen ondervinden door
middelengebruik, alcohol,
gokken of gamen. We bieden
die hulp ook aan mensen die
in aanraking zijn geweest met
justitie. Onder justitiabelen
is een aanzienlijke groep die
te maken heeft met problematisch middelengebruik of
verslaving.

In de behandeling richten we ons
op het verslavingsprobleem. Daarbij
behandelen we ook bijkomende
psychische klachten, sociale problemen
en eventuele lichamelijke klachten. Met
die integrale aanpak werkt Antes aan
het voorkomen van herhaling van het
delictgedrag. Niet voor iedere cliënt is
genezing van de verslavingsziekte een
haalbaar doel. In dat geval streven we
ernaar om de situatie van de cliënt zover
te verbeteren, dat hij zichzelf staande
kan houden en niet meer terugvalt in de
criminaliteit.
Door doelgericht samen met de cliënt
aan de slag te gaan, krijgt de cliënt meer
grip op zijn leven.

‘‘VAN BEHEERSEN NAAR
BEHANDELEN.’’
De eerste stap
Na aanmelding voor de Forensische
verslavingskliniek wordt de cliënt
uitgenodigd voor een intake op de
locatie waar hij op dat moment verblijft.
Voor een aanmelding voor de
Forensische verslavingsafdeling wordt
de aangemelde cliënt direct op de
wachtlijst geplaatst. Er wordt dan
bij opname een intake gedaan. Alle
poliklinische aanmeldingen krijgen een
uitnodiging voor een intakegesprek op
de Forensische polikliniek. Hier wordt
een eerste diagnose gesteld.

Met gevalideerde instrumenten
schatten we de kans op recidive en het
gevaarcriterium in. Aan de hand van
onze bevindingen stellen we een behandelplan op. Dit plan wordt met de cliënt
afgestemd.
Behandeling
De behandeling richt zich op de
psychische, sociale en medische
klachten die de cliënt heeft.
Afhankelijk van de ernst van de
problematiek en het recidivegevaar,
start de cliënt in een meer of minder
besloten setting. De behandeling
bestaat uit fasen. Per fase kan de
setting verschillen. Zo kan bijvoorbeeld
een klinische behandeling overgaan in
een poliklinische behandeling.
De forensische zorg van Antes biedt
daarvoor de volgende mogelijkheden:
 Forensische polikliniek:
De cliënt komt met vaste regelmaat
op afspraak bij een behandelaar. Dit
wordt vaak ingezet als een verlengde
van het reclasseringsproces.
 Forensisch Assertive Community
Treatment team: Het Forensisch ACT
team richt zich op vinden en binden
van mensen met ernstige psychische
problematiek die de zorg mijden.
 Forensische verslavingskliniek (FVK):
De FVK is een hoog beveiligde kliniek
waar de focus op behandeling en
stabilisatie ligt. De opnameduur is
gemiddeld 6 - 9 maanden.

 Forensische verslavingsafdeling (FVA):
De FVA is een besloten afdeling waar
wordt gewerkt aan resocialisatie en
behandeling. Er wordt gewerkt naar
de volgende stap: hoe bouw je je
leven weer op een gezonde wijze op?
De opnameduur is gemiddeld 6-9
maanden.
 Forensisch beschermd wonen:
Voor sommige cliënten is het niet
(meteen) haalbaar om zelfstandig
te gaan wonen. In een speciale
woonvorm kunnen zij met 24-uurs
begeleiding bouwen aan een
gezonder leven met meer structuur.
De verwijzer ontvangt met regelmaat
een terugkoppeling over de voortgang
van de behandeling. Ook wordt de
verwijzer ervan op de hoogte gesteld
wanneer een cliënt zich aan zijn
behandeling onttrekt.
Meer informatie of vragen
Wanneer u vragen heeft over de
forensische zorg die Antes biedt of
meer informatie wilt, neemt u dan
gerust contact met ons op via
088 - 230 51 77 of
forensischzorgloket@antesgroep.nl.
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