Informatie over
je behandeling door
het ForFACT-team

Informatie over ForFACT

dreigt te komen en als je ondersteuning nodig
hebt bij zaken als wonen, werken, financiën
en sociale contacten kan behandeling door
het ForFACT-team je helpen. Je leert omgaan
met de gevolgen van je psychische problemen
en krijgt steun en begeleiding om je leven
weer op de rails te krijgen.

Wat is ForFACT?

De samenstelling van het ForFACTteam

Je bent aangemeld voor behandeling door
één van de ForFACT-teams van de Horst.
Onze behandeling ondersteunt je om (weer)
deel te nemen aan de maatschappij, op een
manier die bij jou past. In deze folder lees je
wat ForFACT is en hoe het werkt.
De naam ForFACT staat voor Forensisch
Function/Flexible Assertive Community Treatment. Kenmerkend voor ForFACT is dat
één team van hulpverleners samenwerkt op
het gebied van behandeling, begeleiding en
hulp bij herstel. Het team ondersteunt je zoveel als mogelijk in je eigen omgeving. Tijdens
je behandeling heb je één vaste hulpverlener.
Als het nodig is, intensiveren we onze hulp
en schakelen we meer leden van het team in.
Zodra het kan, wordt onze hulp minder intensief.
De Horst heeft twee ForFACT-teams, één in
Blerick en één in Maastricht. De ForFACTteams van de Horst hebben het keurmerk
CCAF. Dit betekent dat wij onze behandeling
en zorg op een goede manier vormgeven.

Voor wie is ForFACT bedoeld?

Als je door ernstige, complexe en langdurige
psychiatrische problemen in aanraking bent
geweest met justitie of ermee in aanraking

De ForFACT-teams van de Horst bestaan uit
verschillende hulpverleners:
• De psychiater bepaalt of je medicatie nodig
hebt en schrijft (indien nodig) medicatie
voor;
• GZ-psychologen houden zich bezig met
therapie en gesprekken die gericht zijn op
gedragsverandering;
• De sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
houden zich bezig met de gevolgen van je
problematiek;
• De ambulant werkers begeleiden je bij
psychische en praktische problemen in het
dagelijks leven;
• De ervaringsdeskundigen weten als geen
ander hoe het is om te leven met psychische
problemen. Vanuit die ervaring kunnen ze
veel voor je betekenen.
Eén van bovenstaande personen wordt je
vaste contactpersoon.

Werkwijze

Behandeling door het ForFACT-team vindt
plaats in je eigen omgeving of bij de Horst.
De behandeling kan bestaan uit gesprekken,
medicatie en begeleiding en ondersteuning
bij praktische zaken. We hebben aandacht
voor wonen, werken, leren, financiën, sociale contacten, relaties, vrije tijd en hulp bij
herstel. Het doel van onze behandeling is risicovol gedrag en/of delictgedrag te verminderen en je (opnieuw) onderdeel te laten zijn
van de maatschappij.
Je hebt meerdere keren per week contact met
de hulpverleners van het ForFACT-team. Als
het nodig is, zelfs dagelijks.

Aanmelden

Om voor behandeling door onze ForFACTteams in aanmerking te komen, heb je een
verwijzing nodig van je huisarts of reclasseringswerker. Zodra we jouw aanmelding hebben ontvangen, krijg je een uitnodiging voor
een intakegesprek. Na dit gesprek laten wij je
zo snel mogelijk weten of je kunt starten met
behandeling door het ForFACT-team.

De kosten van je behandeling

Of je moet betalen voor je behandeling bij
de Horst is van een aantal zaken afhankelijk.

Vrijwillige behandeling

Als je je vrijwillig laat behandelen, betaal je
een wettelijk vastgesteld eigen risico terug aan
je zorgverzekeraar. Het eigen risico voor 2017
bedraagt € 385,-. Dit eigen risico betaal je als
je het nog niet hebt gebruikt voor andere zorg.
Je kunt er bij je zorgverzekeraar voor kiezen je
eigen risico vrijwillig te verhogen. In dat geval betaal je een hoger bedrag terug. Naast
het eigen risico kan het zijn dat je verzekeraar
aanvullende kosten bij je in rekening brengt.
Dat is afhankelijk van je polis. Wij raden je
aan om vooraf bij je verzekeraar na te vragen
of je verzekering de kosten van behandeling
bij de Horst vergoedt. Als je na het intakegesprek toch afziet van behandeling, worden er
wel kosten gedeclareerd bij je verzekeraar. Er
zijn dan namelijk al activiteiten verricht, zoals
telefonisch contact en overleg met je verwijzer
en voorbereidingstijd voor de intake. Deze
kosten kunnen onder je eigen risico vallen.

Verplichte behandeling

Als je vanwege een strafrechtelijke sanctie of
maatregel verplicht onder behandeling bent
bij de Horst, betaal je geen eigen bijdrage. De
kosten voor je behandeling worden vergoed
door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Contact

Voor contact zie de adresgegevens op de achterkant van deze folder.

Locatie Blerick

Van Bornestraat 1
5921 XT Blerick
T 077 326 23 23

Locatie Maastricht
Heerderweg 25
6224 LA Maastricht
T 043 601 83 00

Meer informatie over onze
behandelingen vind je ook
op onze website.
info@fppdehorst.nl
www.fppdehorst.nl
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