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Verwijzing door

Na aanmelding

Zo snel mogelijk na ontvangst van de aanmelding wordt een afspraak gemaakt
voor een gesprek met een IrisZorgmedewerker, de jongere, ouder/verzorger (of
belangrijke andere) en eventueel verwijzer. In dit gesprek bekijken we met elkaar
of opname in de Jeugdkliniek nodig is en past bij de behandeldoelen. Tijdens dit
gesprek wordt ook verdere informatie gegeven over de jeugdkliniek, en plannen we
eventueel een datum voor de opname.

De kosten

De kosten van een behandeling in de Jeugdkliniek IrisZorg worden vergoed door
gemeente (jongeren tot 18 jaar), zorgverzekeraar (jongeren vanaf 18 jaar) of het
Ministerie van Justitie (wanneer sprake is van justitiële zorg).

Contact

Jeugdkliniek IrisZorg, Prinses Beatrixlaan 25, 4001 AG Tiel
Voor meer informatie of aanmelden
T 088-606 1600
E info@iriszorg.nl
www.iriszorg.nl

IrisZorg
IrisZorg zet zich in voor jongeren en volwassenen die grip
op hun leven willen krijgen. Problemen op het gebied van
verslaving en wonen in combinatie met werk, financiën en
relaties kunnen ertoe leiden dat het leven anders loopt dan
gewenst. Onze zorgtrajecten richten zich op het versterken
van de eigen kracht van mensen. De omgeving van cliënten
wordt hier nauw bij betrokken. IrisZorg biedt zorg bij
mensen thuis en op 60 locaties in Gelderland, Overijssel
en Flevoland.
Kijk voor meer informatie op: www.iriszorg.nl

Jeugdkliniek IrisZorg
Op weg naar een gezonde levensstijl
informatie voor professionals

IrisZorg biedt jeugdbehandeling aan jongeren tot en met
23 jaar (en hun familie) met problemen door overmatig
alcohol- of druggebruik, gokken, internetten of gamen,
of een combinatie hiervan. Een verslavingsbehandeling
bij jongeren vindt in principe plaats in de eigen omgeving,
maar soms blijkt dat er een korte periode moet worden
besteed aan diagnostiek, ontgiften onder medische begeleiding en/of een korte klinische behandeling. Voor deze
jongeren heeft IrisZorg een jeugdkliniek in Tiel.
De Jeugdkliniek IrisZorg neemt jongeren op uit het hele land. Dit zijn gemotiveerde
jongeren die op vrijwillige basis met hun verslaving willen stoppen. Incidenteel
gaat het om een jongere met een justitiële maatregel

Wat is een verslaving?

Bij IrisZorg spreken we van problematisch gebruik en verslaving wanneer een
bepaalde activiteit – zoals gamen, drinken of blowen – het leven van de jongere is
gaan beheersen. Vaak leidt dit tot uiteenlopende problemen op school, binnen het
gezin, in contact met vrienden, etc. We onderscheiden de volgende gradaties:
- misbruik: het lichaam is nog niet afhankelijk van het middel, maar het gebruik of
gedrag leidt wel tot problemen op andere levensgebieden;
- afhankelijkheid: het lichaam heeft voor zijn functioneren de stof of het gedrag
nodig;
- verslaving: iemand is alleen maar bezig met het verkrijgen van het betreffende
middel of uitvoeren van de activiteit
IrisZorg behandelt jongeren met alle soorten verslavingen in alle bovengenoemde
gradaties.

De behandeling

IrisZorg maakt gebruik van behandelmethoden waarbij ouders of verzorgers (of
andere belangrijke personen) actief worden betrokken. Opname in een kliniek is
slechts van tijdelijke aard. Belangrijk uitgangspunt is dat de jongere zo snel mogelijk

met zijn eigen netwerk belangrijke levenstaken weer kan oppakken in de eigen omgeving. In de ambulante fase sluiten we aan bij de verslavingszorg in de eigen regio.
De opnames zijn kort: van 2 weken tot maximaal 3,5 maand. Afhankelijk van de
behandeldoelen worden jongeren opgenomen voor:
- Detoxificatie
- Stabilisatie
- Diagnostiek
- Behandeling
- Preventie van terugval
De Jeugdkliniek IrisZorg werkt volgens de ACRA-methode (Adolescent Community
Reinforcement Approach). Dit is een evidence based programma, waarbinnen de
jongeren het verslavingsgedrag doorbreken en zoeken naar gezonde alternatieven
waar ze voldoening uithalen, en die ze ook thuis kunnen integreren. De positieve
ervaringen versterken het zelfvertrouwen en motivatie om ook andere zaken aan te
pakken. Zo kan er gebouwd worden aan een nieuwe balans, waarbij de verslaving
geleidelijk naar de achtergrond verdwijnt.

Multidisciplinair team

De behandeling wordt vormgegeven door een multitisciplinair team, dat bestaat
uit deskundige medewerkers die gespecialiseerd zijn in werken met jongeren. Het
team bestaat o.a. uit jeugdbehandelaren, gz-psycholoog, psychiater, verpleegkundigen, systeemtherapeuten, enz. Alle jongeren krijgen een coach toegewezen die
met hen het hele klinische behandeltraject volgt.

Aanmeldcriteria

De Jeugdkliniek IrisZorg is bedoeld voor jongens en meisjes tot en met 23 jaar.
De aanmeldcriteria zijn als volgt:
- Probleem alcohol- of druggebruik of overmatig gokken, internet of gamen (of een
combinatie hiervan)
- Regio we nemen jongeren op uit het hele land
- Intelligentie laag begaafd/moeilijk lerend tot hoog begaafd (IQ 70-130)
- Maatregel naast vrijwillige opnames, kunnen ook jongeren met een civiel dan wel
strafrechtelijke maatregel worden opgenomen
- Contra-indicatie Ernstige psychiatrische problematiek, zoals acute psychose,
ernstige acting out of ernstige suicidaliteit

