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Waarom een interventie?
Soms zit een verslaafde zo vast in het gebruik van verslavende middelen 
dat hij of zij niet meer met het destructieve gedrag kan stoppen. Na 
talloze pogingen om zelf te stoppen, dreigt er een situatie te ontstaan 
waarbij de verslaafde steeds verder in een draaikolk naar beneden wordt 
gezogen. Meestal gaat dit gepaard met andere problemen waarin ook 
dierbaren het slachtoffer dreigen te worden. Een interventie kan hierin 
duidelijke taal zijn als de huidige taal niet meer wordt begrepen. De 
verslaafde wordt voor een duidelijke keuze gesteld en moet consequent 
de gemaakte afspraken nakomen.    

Stappenplan

STAP 1: Aanmelding en eerste gesprek 
Na de aanmelding door de familie/initiatiefnemers volgt binnen een week 
een eerste kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats op het kantoor 
van Waypoint, zodat er geen risico bestaat dat cliënt onverwachts bij 
iemand van de familie op de stoep staat. De initiatiefnemers mobiliseren 
zelf de juiste mensen die bij de interventie betrokken worden. Met hen en 
eventueel met een werkgever/school bespreken wij de situatie en brengen 
we de hulpvraag in kaart. Waaraan is jouw zus, broer, vader of moeder 
verslaafd? Hoe erg is de verslaving? Welke middelen worden er gebruikt 
en is er al eens hulp geboden? Wij bespreken samen wat de beste aanpak 
is en wat een geschikt moment kan zijn voor de interventie. Ook vullen we 
het screeningsformulier in. 

STAP 2: Interventieplan
Waypoint stelt vervolgens een plan op. Hierin staat hoe, waar en wanneer 
de interventie uitgevoerd wordt. Dit plan wordt met alle betrokkenen in de 
tweede bijeenkomst besproken. Ook maken we afspraken. Aan het einde 
van het gesprek vragen wij jullie om goedkeuring voor de interventie.

STAP 3: De interventie
Hulpverleners en ervaringsdeskundigen van Waypoint leiden deze dag. 
Zij voeren de interventie uit waarbij jullie worden betrokken. De voorkeur 
gaat uit naar ’s morgens vroeg. De verslaafde wordt geconfronteerd 
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met zijn/haar verslaving, welke impact dit op de familie heeft en wat 
de gevolgen zijn als hij/zij geen hulp aanvaard. Dit gebeurt op een 
respectvolle en liefdevolle manier.

STAP 4: Hulp & acceptatie
Wanneer de verslaafde hulp accepteert, gaat hij/zij direct mee voor 
een medische intake. Dit gebeurt bij een GGZ -instelling.  Hij/zij wordt 
opgenomen in een kliniek en kan het herstelproces beginnen.

STAP 5: Nazorg en weg van herstel
De betrokken familieleden stellen  samen met Waypoint en eventuele 
andere zorgaanbieders een nazorgplan op. Het is belangrijk voor het 
herstel van de cliënt dat de familie hier actief aan meewerkt.

Voorwaarden voor een goede interventie
•	 Om enigszins in te schatten of er sprake is van (of een risico op) 

contra-indicatie dient het screeningformulier goed ingevuld te zijn.
•	 Het screeningformulier moet bij de GGZ-instelling binnen zijn  

vóórdat de interventie plaatsvindt.
•	 De instelling beoordeelt of de cliënt op intake kan komen, gevolgd 

door een directe opname. 
•	 Bij een positieve beoordeling van de GGZ-instelling maakt Waypoint 

een afspraak met een kliniek voor de interventiedatum. Let op! Als het 
bij de GGZ-instelling niet uitkomt, wordt er een nieuwe datum voor de 
interventie gepland.

•	 Tenslotte kan tijdens de intake blijken dat de cliënt op grond van 
nieuwe informatie dat naar voren komt bij het medisch onderzoek of 
in het gesprek met de artsen, niet bij de GGZ-instelling (medium of low 
care) een detox kan doen. Er moet dus een plan B zijn; een alternatief 
voor een detox.

Ervaringsdeskundigen
Tijdens de interventie werken we met ervaringsdeskundigen. Deze 
mensen  zijn zelf een of meerdere keren voor een keus gesteld tijdens 
een interventie. Hierdoor zijn zij goed in staat zich in te leven bij de 
verslaafde en dat wekt vertrouwen op. Als ervaringsdeskundige kan hij 
de verslaafde laten inzien dat hulp aanvaarden noodzakelijk is en dat 
een beter leven mogelijk is. De ervaringsdeskundigen zijn tijdens het hele 
interventieproces en eventueel de nazorg betrokken. 



Tijdsduur van het traject
Het proces van aanmelding tot aan de interventie duurt ongeveer drie 
weken. Tijdens deze periode wordt een zo goed mogelijke voorbereiding 
getroffen. Inclusief behandeling duurt het traject ongeveer 12  weken.  

Week 1: Aanmelding, kennismakingsgesprek en screening.
Week 2: Inplannen Intake, opname en tijdstip interventie.
Week 3: Interventie.
Week 4 t/m 12 : behandeling cliënt en begeleiding familie.
Afsluiting traject. De cliënt blijft meetings bezoeken.

Kosten
Omdat een interventie veel tijd vraagt met onregelmatige communicatie 
en extra kosten, vragen wij hiervoor een eigen bijdrage. De kosten worden 
tijdens het eerste gesprek besproken. 
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Waypoint Urk helpt mensen die door drugs, alcohol of 

gokken in problemen raken. Naast hulp aan de verslaafden 

zelf, biedt Waypoint ook ondersteuning en begeleiding aan 

de naasten van de verslaafde.


