Meer informatie of aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding kunt u
terecht bij de vaste hulpverlener van uw cliënt.

Minder drank of drugs
in het kort

Informatie voor verwijzers en vertrouwenspersonen

• 24 bijeenkomsten, 2 keer per week
Voor algemene vragen over het aanbod voor

• Veel aandacht voor herhaling

cliënten met een lichte verstandelijke beperking

• Veel spellen, oefeningen en visueel materi-

kunt u bellen met

aal. Kunnen lezen is niet noodzakelijk.

088 382 28 87

• Aandacht voor generalisatie: toepassen
van geleerde vaardigheden in de praktijk,

of mailen naar

met hulp van een vertrouwenspersoon

tactuslvb@tactus.nl

• Aandacht voor sociale steun:
lotgenotencontact, samen oefenen, steun
vanuit het netwerk

Tactus heeft voor MDOD vertrouwenspersonen
en andere betrokkenen een trainings- en ondersteuningsanbod.
Voor meer informatie kunt u kijken op

Lvbenverslaving.nl

Tactus
beweegt door
gevoel, openheid
en zorgvuldigheid
Tactus Verslavingszorg
Keulenstraat 3
Postbus 154
7400 AD Deventer

088 382 28 87
www.lvbenverslaving.nl
www.tactus.nl
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Cursus voor cliënten met een
lichte verstandelijke beperking

Minder
Drank of
Drugs

Over de cursus
Minder drank of drugs

Voor wie is de cursus
niet geschikt?
• Cliënten met een IQ lager dan 50 kunnen

Elke deelnemer kiest een eigen vertrouwens-

onvoldoende profiteren van dit behandelaan-

persoon voor de cursus Minder Drank of Drugs.

bod.

U bent gevraagd om als vertrouwenspersoon

• Cliënten waarbij sprake is van een forse

Deze cursus is specifiek ontwikkeld voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking
(LVB) die overmatig alcohol of drugs gebruiken. Het doel van de cursus is het aanleren
van vaardigheden die het voor de deelnemer mogelijk maken het middelengebruik te
stoppen of te minderen. Dit gebeurt in 24 bijeenkomsten, waarvan 12 groepsbijeenkomsten en 12 individuele gesprekken.

Informatie voor
vertrouwenspersonen

lichamelijke afhankelijkheid van een middel.

op te treden tijdens deze cursus. Dit betekent
dat u iemand bent die hij of zij vertrouwt.

Dit dient eerst doorbroken te worden. Dat
kan bijvoorbeeld door middel van een

Wat wordt er van u verwacht?

opname.

Als vertrouwenspersoon komt u mee naar de

• Cliënten waarbij sprake is van bijvoorbeeld

individuele gesprekken bij Tactus. We bespre-

ernstige psychiatrische problematiek. De cursus

ken samen wat de deelnemer nodig heeft om

Wat gebeurt er
in de bijeenkomsten?

Wat is de inhoud van de cursus?

Minder Drank of Drugs alleen biedt deze cliën-

het middelengebruik te kunnen veranderen en

Voor aanvang van de cursus vindt eerst een

ten onvoldoende ondersteuning bij het veran-

wat u hierin kunt bieden. De vertrouwensper-

In de individuele bijeenkomst wordt steeds het

kennismakingsgesprek plaats samen met de

deren van het middelengebruik. In overleg met

soon helpt de deelnemer het geleerde naar de

nieuwe thema of de nieuwe vaardigheid geïn-

vaste hulpverlener van de deelnemer. De cursus

verwijzer en overige behandelaars moet beke-

praktijk te vertalen en eventueel met de oefe-

troduceerd. In de groepsbijeenkomst worden

wordt gegeven door twee trainers. Het individu-

ken worden wat nog meer nodig is.

ningen die thuis gedaan kunnen worden. U

de vaardigheid geoefend en krijgen de deelne-

ele gedeelte zal door één van de twee trainers

mers steun van lotgenoten. Tot slot wordt het

uitgevoerd worden. In de cursus komen een aan-

die dermate ernstig zijn dat ze niet in een

voorbeelden en risico’s in de dagelijkse situatie

thema geëvalueerd in de daaropvolgende indivi-

tal thema’s aan bod, waaronder:

groep kunnen functioneren.

van de deelnemer. U kunt ook heel praktisch

duele bijeenkomst, waardoor elk onderdeel

• Voor- en nadelen van gebruik.

steeds drie keer aan bod komt. Het is belangrijk

• Gewoontes en hoe je ze kan veranderen.

werk of woonvoorziening hebben waar ze op

zijn afspraken voor de groepsbijeenkomsten en

dat de deelnemers nuchter op de bijeen

• Omgaan met trek in gebruik.

terug kunnen vallen. In dat geval moet hieraan

de individuele gesprekken. Ook helpt de ver-

komsten verschijnen en bereid zijn over hun

• Nee zeggen en smoesjes.

eerst gewerkt worden door Tactus, de verwijzer

trouwenspersoon om, in overleg met de

of een andere instantie.

deelnemer, de stap naar middelengebruik zo

middelengebruik te praten. De deelnemers ont-

• Cliënten met sociale aanpassingsproblemen,

• Cliënten die geen ondersteuning, sociaal net-

helpt bijvoorbeeld met het bespreken van

de deelnemer helpen bij het verschijnen op

vangen expliciete ondersteuning bij het formu-

Voor wie

leren van hun doelen en ook wordt er veel

De cursus is bedoeld voor cliënten die een IQ

Waar en wanneer?

door een tijdje op het geld van de deelnemer

gewerkt aan het verstevigen van de motivatie.

hebben tussen 50-70 of een IQ van 70-85 met

De cursus wordt aangeboden op een Tactus

te passen, of door met de deelnemer een acti-

(sociale) aanpassingsproblemen. De deelnemer

locatie in de nabijheid van de deelnemer. Zijn

viteit te ondernemen op momenten dat hij het

moet gemotiveerd zijn voor deelname aan

er veel aanmeldingen vanuit één LVB-

moeilijk vindt om niet te gebruiken.

Minder Drank of Drugs. In de cursus komt de

instelling? Dan kan de cursus ook op locatie

Het is allereerst belangrijk dat u tijd vrij wilt ma-

motivatie voor verandering nadrukkelijk aan

gegeven worden.

ken als vertrouwenspersoon voor de

bod. Praktische belemmeringen hoeven hierbij

De groepsbijeenkomsten zijn wekelijks op een

deelnemer. Ook is het belangrijk dat u positief

geen rol te spelen, hierin wordt meegedacht

vast dag en tijdstip. De individuele gesprekken

ondersteunend probeert te zijn. Dit kan soms

met de deelnemer en zijn/haar vertrouwensper-

met deelnemer en vertrouwenspersoon erbij,

moeilijk zijn, bijvoorbeeld als het toch even

soon. De deelnemer moet in staat zijn om nuch-

zijn ook eenmaal per week en zoveel mogelijk

weer misgaat. Wilt u tips om uit de verwij-

ter op de bijeenkomsten te verschijnen. Is dit

op een vaste dag en tijd.

tende sfeer te blijven? Belt u dan gerust met de

lastig? Dan wordt in het kennismakingsgesprek
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besproken of en hoe dit bereikt

klein mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld

vaste hulpverlener van uw vriend, familielid of
cliënt!

kan worden.
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