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Een aanmelding vanuit het 
Meldpunt Zorg- en Overlast
 Aanmeldreden : Woningbouw meldt een man met 

overmatig alcoholgebruik en een vervuilde woning die 
vervolgens de mensen van de verwarming (CV moet 
worden vervangen) niet binnen wil laten. 

 Beschrijvende diagnose : Man die al jaren bekend is 
binnen de Brijder Verslavingszorg die wederom is 
aangemeld vanwege overmatig alcoholgebruik, 
vervuiling en vreemd gedrag. Als pt. zich gespannen 
voelt door wat dan ook en meer drinkt dan de 
dagelijkse 16 halve liters bier, gaat hij zich suicidaal 
uiten en/of ruzie maken met anderen. Komt dan vaak 
in de (lichamelijke) problemen waarna hij naar het 
ziekenhuis wordt gebracht . Gaat dan voortijdig ook 
weer weg. 

ACT-Zuid Holland Noord

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT

. 

Ontstaan ACT zorg
 Door het vermaatschappelijken van de geestelijke 

gezondheidszorg zijn sommige patienten moeilijker te 
bereiken en dreigt hun situatie te verslechteren. Het 
gaat hierbij om patiënten die ernstige problemen en 
beperkingen hebben op uiteenlopende gebieden. 
Denk hierbij aan dak- en thuisloosheid, 
verslavingsproblematiek, problemen met justitie en 
politie, het missen of mijden of niet-effectief gebruiken 
van de geestelijke gezondheidszorg. Het ACT-team 
probeert de situatie van deze groep patiënten te 
verbeteren.

Huidige ontwikkelingen Zorg
Door een veranderd zorgstelsel  en bezuinigingen, 
wordt het steeds lastiger om de juiste zorg te bieden.

Creatief omgaan met middelen en mogelijkheden is 
daarom een pré.

Ambulante zorg is goedkoper mits dit creatief wordt 
ingezet.

Brijder Verslavingszorg
 Zuid Holland Noord Leiden-Duin en Bollenstreek 

en de Rijnstreek.
 ACT team verslavingszorg bestaat uit

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Maatschappelijk werker
HBO verpleegkundige
Psychiatrisch verpleegkundige
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
Woonbegeleiders
Psycholoog
Verslavingsarts
Psychiater

Doel
 Doel van de begeleiding is niet de patiënt van zijn middel 

af te krijgen maar zijn maatschappelijke situatie te 
verbeteren waardoor hij weer onderdeel wordt van de 
maatschappij. 

 Opnames voorkomen
 Overlast en lichamelijke problematiek wordt minder door 

stabielere leefomgeving
 Omgeving krijgt meer rust en kan weer gewoon ‘familie’ 

zijn
 Tijdig in kunnen grijpen bij verslechtering situatie
 Soms palliatieve zorg 
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CASUS
Behandeldoelen
 Behandeldoelstelling patiënt : Geen. Wil niet stoppen of 

minderen met drank, wil geen mensen van het 
verwarmingsbureau toelaten en/of schoongemaakt hebben. 
Behandelbeleid* Dhr. is al jaren een (overlast gevende) 
zorgmijder die weinig lijkt te kunnen veranderen aan zijn 
levenswijze waardoor hij eigenlijk de moed op verandering heeft 
opgegeven. . 
Beleid: - contact houden met pt. wat inhoud, binnen komen en 
eventueel ingaan op de vragen van pt. 
- lichamelijk functioneren in de gaten blijven houden
- stabilisatie wbt drinken 
- vanuit vertrouwen winnen steeds een stapje verder om bv de 
woning te laten opruimen/schoonmaken en de cv ketel laten 
vervangen

Het ACT team biedt patiënten een pakket aan van de 
best beschikbare behandeling, rehabilitatie en 
ondersteuning. Het team fungeert als één loket voor 
patiënten, naastbetrokkenen en andere hulp- en 
dienstverleners. De hulp wordt in de samenleving 
geboden (daar waar de cliënt leeft/woont), in een 
intensiteit die aansluit bij de behoeften en doelen van 
de patient.

De hulpverlening

Heeft ACT zorg meerwaarde
 Zorgwekkende zorgmijders worden gehoord en gezien
 Overlast wordt verminderd
 Lichamelijke problematiek wordt verbeterd en 

achteruitgang tijdig opgemerkt.

 Omgeving wordt ontlast

Uitkomst begeleiding patiënt
 Pt. is inmiddels 2 jaar in zorg. Hij krijgt wekelijks bezoek vanuit 

het ACT. 

 De cv ketel is inmiddels vervangen. 

 De achtertuin is leeggeruimd en schoongemaakt.

 De huiskamer is door vrienden schoongemaakt en wat meubels 
zijn inmiddels vervangen.

 Bij vragen of post welke pt. niet snapt, belt hij het ACT team om 
hem te helpen. 

 Pt. komt nog regelmatig in het ziekenhuis omdat hij met vrienden 
gaat drinken in de kroeg en hij cocaïne gebruikt. 

 Omgeving heeft geen klachten meer en hij komt niet meer bij de 
crisisdienst in beeld wegens suïcidale uitlatingen.


