
Grip op je leven

Heeft u een patiënt met een (dreigend) verslavingsprobleem, dan kunt u door-

verwijzen naar IrisZorg. Als specialist in verslavingsbehandeling biedt IrisZorg 

Basis GGZ en Specialistische GGZ. Zie het stroomschema aan de andere zijde.

BASIS GGZ
Bij misbruik of afhankelijkheid van middelen zonder ernstige, risicovolle of complexe 

bijkomende problemen kunt u uw patiënten verwijzen naar de Basis GGZ van IrisZorg. 

De behandeling binnen de Basis GGZ bestaat uit individuele face-to-face gesprekken, 

aangevuld met online hulpverlening (blended care). IrisZorg heeft een toegespitst Basis 

GGZ protocol ontwikkeld bestaande uit evidence based verslavingsbehandeling CRA 

(Community Reinforcement Approach) en CGT (Cognitieve Gedragstherapie) modules 

die, afhankelijk van de hulpvraag en de omvang van de klacht, worden ingezet.

Kort Maximaal 5 gesprekken; motiverende gespreksvoering met als doel minderen 

of stoppen van gebruik of gedragsverandering (psycho-educatie, korte  

interventie gericht op bewustwording en zelfmanagement van gebruik). 

Midden  Maximaal 7 gesprekken; kortdurende blended care verslavingsbehandeling 

gebaseerd op CRA en CGT.

Intensief  Maximaal 12 gesprekken; blended care verslavingsbehandeling gebaseerd 

op CRA en CGT.

BASIS GGZ CHRONISCH
Voor patiënten met enkelvoudige chronische problematiek is de module chronisch 

beschikbaar. Deze module kan worden ingezet na een intensieve verslavingsbehande-

ling in de Specialistische GGZ. Focus van de behandeling ligt op terugvalpreventie, het 

voorschrijven van ondersteunende medicatie, het monitoren van het verslavingsgedrag 

en de lichamelijke gezondheid. De intensiteit wordt afgestemd op de problematiek.

SPECIALISTISCHE GGZ
Bij misbruik of afhankelijkheid met ernstige, risicovolle en/of complexe bijkomende 

problemen kunt u uw patiënten verwijzen naar de Specialistische GGZ van IrisZorg.

Verslavingsbehandeling

Binnen de Specialistische GGZ geven we evidence based verslavingsbehandeling (CRA). 

De behandeling vindt altijd plaats in multidisciplinaire teams van CRA-behandelaren, 

klinisch/GZ-psychologen, verslavingsartsen en psychiaters.

FACT teams

Voor patiënten met de meest complexe en risicovolle problematiek zijn FACT teams 

beschikbaar, waarin zowel verslavingsbehandeling als begeleiding wordt geboden op 

de verschillende leefgebieden.

Jongeren en familie

Voor jongeren met verslavingsproblemen bieden wij de ACRA (Adolescenten CRA) en/ 

of een gezinsgerichte behandeling, waarbij de verslaafde jongere samen met ouders in 

behandeling gaat.

IrisZorg biedt zorgtrajecten voor opvang, wonen en verslavingsbehandeling aan 

jongeren, volwassenen en gezinnen in de regio’s Achterhoek, Apeldoorn, Arnhem, 

Ede, Flevoland, Liemers, Nijmegen en Rivierenland.

VERWIJSKAART BEHANDELING BIJ IRISZORG 



Grip op je leven

Patiënt verwijzen

- Via ZorgDomein (www.zorgdomein.nl).  
U kunt ons vinden bij de categorie Psychiatrie/GGZ

- Met een verwijsbrief. Zie www.iriszorg.nl/professionals  

088 – 606 1600 of info@iriszorg.nl

LET OP!!
Noodsituatie, Crisis? Y Bel 112

Medicatie nodig? Opname nodig 
Y verwijs naar SGGZ

Specialistische GGZ

Basis GGZ

Chronische symptomen -  
BasisGGZ Chronisch

Basis GGZ

Lichte symptomen - BasisGGZ Kort
Matige symptomen - BasisGGZ Middel

Ernstige symptomen - BasisGGZ Intensief

Geen doorverwijzing 
nodig

Huisartsenzorg + 
Praktijkondersteuner 
(POH GGZ)

VERWIJSMODEL VOOR PATIËNTEN MET PROBLEMEN 
MET ALCOHOL, DRUGS, GOKKEN OF GAMEN

Negatief

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja Ja

Hoge complexiteit?
Aanwijzingen van 
comorbiditeit naast 
verslaving, die om 
behandeling vraagt?

Nee

Vermoeden DSM-stoornis
- Alcohol
- Drugs
- Gokken/gamen

Screening door huisarts 
(bijvoorbeeld met behulp 
van de Five-Shot)

Voor wie we er zijn 
Wij zijn er voor volwassenen en jon-
geren die grip willen krijgen op een 
(dreigende) verslaving. Soms is er 
meer nodig. Bijvoorbeeld als iemand 
complexe problemen heeft op het 
gebied van wonen en leven door  
een instabiele woon- en werksituatie 
of een beperkt sociaal systeem.

Hoog risico?
Duidelijke aanwijzingen (ook intuïtief) 
die kunnen duiden op gevaar voor 
(zelf)verwaarlozing, decompensatie, 
suïcide, (huiselijk) geweld, kinder-
mishandeling of auto mutilatie


