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Wij bieden effectieve behandelingen 
voor alcohol-, drugs-, en medicijnverslaving

Verslaafd?
wij helpen jou

Hoe werkt SolutionS? 

1. De huisarts verwijst je naar ons  
(mogelijk via Zorgdomein) 

2. Je maakt een afspraak voor een intakegesprek 

3. Als uit de intake blijkt dat je in aanmerking 
komt, dan krijg je een behandeling op maat in 
onze kliniek of in deeltijd op één van de locaties 
van SolutionS. 

4. Na de behandeling volgt een belangrijk en 
intensief nazorgtraject.

 

Bel 033 - 204 85 50

SolutionS behandelt personen vanaf 18 jaar

Behandellocaties 

Amersfoort 
Amsterdam
Eindhoven
Rotterdam
Sittard
Voorthuizen 
Zwolle 

Antwerpen



SolutionS is een gespecialiseerde 
instelling voor verslavingszorg.

Wij bieden bewezen effectieve behandelingen voor 
alcohol-, drugs, medicijn- en gokverslaving. 

Naast de behandelingen in Voorthuizen bieden we 
verschillende soorten deeltijdbehandelingen, op diverse 
locaties in Nederland.

SolutionS behandelt ook gedragsverslavingen, 
bijvoorbeeld werkverslaving (burn-out), echter alleen in 
combinatie met een middelenverslaving.

Als de verslaving gepaard gaat met andere psychische 
klachten, dan worden deze ook meegenomen in de 
behandeling. 

Iedereen vanaf 18 jaar is bij ons welkom.

Je kunt vertrouwen op onze persoonlijke en 
deskundige aanpak. Wij zijn al meer dan 10 jaar dé 
expert in de verslavingszorg. 

Onze aanpak is heel persoonlijk en volgens een 
stappenplan dat in de praktijk zijn waarde heeft bewezen. 

Het draait bij ons om herstel op alle gebieden: lichamelijk, 
geestelijk en sociaal. Daarbij is veel aandacht voor familie 
en naasten. 

4 Bewezen effectieve behandelingen

4 Inclusief professionele nazorg

4 In de meeste gevallen 100% vergoeding

4 Korte wachttijden (binnen de Treeknorm)

4 Ondersteuning voor familie en naasten

4 Inzet van ervaringsdeskundigen

4 Herstel op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied

Bent u huisarts, POH-GGZ of 
verwijzer?

U kunt onze regiebehandelaar of verslavingsarts altijd 
telefonisch benaderen voor informatie of 
intercollegiaal overleg. 

Bel naar 033 - 204 85 50 en vraag naar de 
dienstdoende verslavingsarts /psychiater.

Verwijzen
U kunt patiënten eenvoudig digitaal 
verwijzen via Zorgdomein. 
 
Traject
Na de intake bieden wij de cliënten een klinisch 
of ambulant behandeltraject op maat. We 
onderschrijven de uitgangspunten van het 12 
stappen Minnesota Model en leiden cliënten actief 
naar zelfhulpgroepen gericht op duurzaam herstel. 
Naast volledige abstinentie is ons doel altijd gericht 
op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel. Elke 
behandeling kent een nazorgprogramma. 

Tijdens het behandeltraject wordt u als huisarts op 
gezette tijden door ons op de hoogte gehouden.

Voorlichting en educatie
SolutionS heeft speciaal voor huisartsen en POH-GGZ 
een digitale informatieservice. 

Kijk op: solutions-center.nl/verwijzers.

SolutionS
verslavingszorg en meer

Wacht niet totdat het te laat is! Hoe eerder hulp komt, hoe beter!
Je staat er niet alleen voor. Bel 033 - 204 85 50 Wij helpen je graag. Kijk op solutions-center.nl

Scan de QR Code om
de vCard van SolutionS
op te slaan.
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