Behandeling door
ForFACT
Midden-Limburg
Informatie voor cliënten

ForFACT Midden-Limburg
is een samenwerking tussen
forensisch psychiatrische
polikliniek de Horst en
Vincent van Gogh

Je bent aangemeld voor ambulante behandeling en begeleiding door ForFACT Midden-Limburg. Onze behandeling ondersteunt je om (weer) deel
te nemen aan de maatschappij, op een manier die bij jou past. In deze
folder lees je wat ForFACT is en hoe wij - samen met jou - te werk gaan.

Wat is ForFACT?

ning nodig hebt bij zaken als wonen,
werken, financiën en sociale contacten kan behandeling door het
ForFACT-team je helpen. Je leert
omgaan met de gevolgen van je
psychische problemen en krijgt
steun en begeleiding om je leven
weer op de rails te krijgen.

ForFACT staat voor Forensisch Functie (Flexible) Assertive Community
Treatment. Kenmerkend voor ForFACT is dat één team van hulpverleners samenwerkt op het gebied van
behandeling, begeleiding en hulp bij
herstel.
Het team ondersteunt je zoveel als
mogelijk in je eigen omgeving. Je
maakt tijdens je behandeling kennis
met meerdere teamleden, maar je
hebt altijd één vast aanspreekpunt.
Als het nodig is, intensiveren we
onze hulp en schakelen we meer leden van het team in. Zodra het kan,
wordt onze hulp minder intensief.

Het team

Het doel van onze behandeling is
het risico op een (nieuw) delict te
verminderen en toe te werken naar
herstel, zodat je weer grip krijgt op
je leven. Je leert omgaan met je problemen, zodat je weer op een veilige manier kunt deelnemen aan de
maatschappij.

Binnen ons ForFACT-team is veel
kennis en ervaring gebundeld op
het gebied van psychiatrie, verslavingszorg, rehabilitatie, crisisinterventie, behandeling en risicotaxatie.
Een multidisciplinair team is verantwoordelijk voor de behandeling. Het
werkgebied van het team is de regio
Midden-Limburg.

Voor wie is ForFACT?
Als je door ernstige, complexe en
langdurige psychiatrische problemen in aanraking bent gekomen
met justitie of ermee in aanraking
dreigt te komen en als je ondersteu-

Bij je behandeling wordt je steunsysteem zoveel als mogelijk betrokken,
zoals je ouders, partner, kinderen en
vrienden. Zo kunnen we je herstel, in
je eigen omgeving, zo goed mogelijk vormgeven.

Het team bestaat uit een psychiater,
ambulant forensisch werkers met
verschillende aandachtsgebieden
(zoals verslaving, arbeidstoeleiding
en herstelgericht werken), een
sociaal psychiatrisch verpleegkun-

dige, een psycholoog en een maatschappelijk werker. Het team heeft
veelvuldig overleg waarbij we ook
de voortgang van je behandeling
bespreken. Jouw aanspreekpunt
houdt je hiervan op de hoogte.

Behandeling
Je behandeling start na de intake
met het opstellen van een behandelplan. Dit doen wij samen met jou.
Daarna volgt een kennismakingsperiode waarin we samen gaan bekijken hoe we je behandeling het beste
vorm kunnen geven.
Tijdens de behandeling maken we
gebruik van:
- Een behandelplan: op basis van de
risicotaxatie stellen we doelen op
voor je behandeling.
-
Een rehabilitatieplan: hierin beschrijven we hoe je jouw herstelproces wilt vormgeven.
- Een crisisplan: hierin staan afspraken over wat er wel of niet dient te
gebeuren als het niet goed met je
gaat.
De kosten van je behandeling
Of je moet betalen voor je behandeling is van een aantal zaken afhankelijk.
Vrijwillige behandeling
Als je je vrijwillig laat behandelen,
betaal je een wettelijk vastgesteld eigen risico terug aan je zorgverzeke-

raar. Het eigen risico voor 2017 bedraagt € 385,-. Dit eigen risico betaal
je als je het nog niet hebt gebruikt
voor andere zorg.
Je kunt er bij je zorgverzekeraar
voor kiezen het eigen risico vrijwillig te verhogen. In dat geval betaal je
een hoger bedrag terug.
Naast het eigen risico kan het zijn
dat je verzekeraar aanvullende kosten bij je in rekening brengt. Dat is
afhankelijk van je polis. Wij raden je
aan om vooraf bij je verzekeraar na
te vragen of je verzekering de kosten
van behandeling bij ForFACT Midden-Limburg vergoedt.
Verplichte behandeling
Als je vanwege een strafrechtelijke
sanctie of maatregel verplicht onder
behandeling bent bij ForFACT Midden-Limburg, betaal je geen eigen
bijdrage. De kosten voor je behandeling worden vergoed door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Samenwerking
We vinden het belangrijk dat de
behandeling, hulp en ondersteuning vanuit verschillende instanties
optimaal op elkaar aansluiten. We
werken samen met ketenpartners
zoals reclassering, veiligheidshuis,
gemeente, huisarts, welzijnsorganisaties, politie (wijkagent) en andere
FACT-teams. Hiervoor vragen wij altijd je toestemming.

Aanmelding
Om voor behandeling bij ForFACT
Midden-Limburg in aanmerking te
komen, heb je een verwijzing nodig.
Je krijgt een verwijzing via huisarts
of reclassering.
Je verwijzer neemt contact op met
de Horst. Daar komen alle verwijzingen en aanmeldingen binnen. Zodra wij je aanmelding hebben ontvangen, nodigen we je uit voor een
intakegesprek. Na dit gesprek laten
wij je binnen twee weken weten of
je kunt starten met de behandeling
bij ForFACT Midden-Limburg.

Contactgegevens voor aanmelding
T 077 – 326 23 23
F 077 – 326 23 33
E info@fppdehorst.nl
(bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur)

Bereikbaarheid ForFACT Midden-Limburg
Het ForFACT-team is overdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00
uur. Buiten deze tijden is er voor dringende zaken een telefonische
bereikbaarheidsregeling. Hierover informeren we je tijdens het
intakegesprek.

Contactgegevens ForFACT Midden-Limburg
Van Bornestraat 1
5921 XT Blerick
T 077 – 326 23 23
E info@fppdehorst.nl
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