Polikliniek
Psychiatrie en middelengebruik
Doelgroep
Bent u ouder dan 55 jaar en hebt u moeite
het gebruik van alcohol, kalmerende middelen zoals oxazepam of andere verslavende
gewoonten in de hand te houden? Belemmert het u in uw dagelijks leven? Hebt u
psychische klachten, zoals stemmingsklachten of geheugenklachten? Bent u futloos,
hebt u nergens zin in of vermindert uw mobiliteit? Dan komt u in aanmerking voor onderzoek en behandeling bij de polikliniek
psychiatrie en middelengebruik (PPM).
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Mensen van uw leeftijd met dergelijke
klachten hebben speciale aandacht nodig,
omdat met het ouder worden de gevoeligheid voor verslavende middelen groter wordt.
Er ontstaan eerder en meer lichamelijke en
psychische problemen, het gebruik van
verslavende middelen kan de werking van
andere medicijnen veranderen.
Daarom is het belangrijk dat een gespecialiseerd team u helpt met deze klachten.
De behandeling
De behandeling richt zich op:
• De psychische klachten die ontstaan of verergeren door het gebruik van verslavende
middelen.

Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ ’s-Hertogenbosch
tel: (073) 553 88 44 O
p werkdagen van 08.30 – 17.00 uur.

• De gevolgen van verslavende middelen, zoals oxazepam en alcohol, op uw lichamelijke gezondheid en andere medicijnen.
• Het stoppen van het gebruik van verslavende middelen. Wanneer dit niet haalbaar blijkt, dan richt de behandeling zich
op het zo weinig mogelijk gebruiken.

ningsverschijnselen. Daarnaast wordt tijdens de opname een behandelplan opgesteld en ligt de nadruk op het voorkomen
van een terugval.
• Bij voorkeur betrekken we directe naasten,
bijvoorbeeld uw partner, bij de behandeling.

De behandeling is poliklinisch, maar kan ook
bij u thuis plaatsvinden. U zult gesprekken
hebben met uw behandelaar en deze zal u
voorlichting geven over de gevolgen van
het gebruik van verslavende middelen op
uw lichamelijke en psychische gezondheid.
Ook worden de mensen die voor u belangrijk zijn, betrokken bij uw behandeling.

Aanmelden
Om in behandeling te komen, doet uw
huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of
wijkteam een aanmelding bij Entree Reinier van Arkel. Hebt u vragen over uw aanmelding of over de werkwijze van Entree,
dan kunt u contact opnemen via:
T (073) 658 68 68
E entree@reiniervanarkel.nl
Wij zijn op werkdagen bereikbaar van
08.30 tot 18.00 uur.

Indien nodig kan uw behandeling aangevuld worden met andere vormen van behandeling.
Voorbeelden hiervan zijn:
• Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT),
gericht op leefstijlverandering en beheersing van het gebruik van verslavende
middelen.
•
Dagkliniek, gericht op leefstijlverandering en beheersing van het gebruik.
• Opname in de kliniek, gericht op ontwenning en op het verzachten van de ontwen-

Postadres:
Reinier van Arkel
Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie
Postbus 70058
5201 DZ ’s-Hertogenbosch

Wetgeving en inspraak
Reinier van Arkel kent een klachtenregeling, een klachtenfunctionaris, patiëntenvertrouwenspersonen en een Cliëntenraad.
Voor meer informatie hierover kunt u terecht
op onze website www.reiniervanarkel.nl of
via info@reiniervanarkel.nl.
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