BEHANDELINGSOVEREENKOMST
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Telefoonnr.:

Onderstaande cliënt en therapeut hebben een overeenkomst omtrent volgende onderwerpen:
Reden van aanmelding
Er zijn problemen met of door het gebruik van cocaïne en je bent bereid om met
het gebruik van cocaïne te stoppen. Je bent geïnformeerd over de inhoud van de
behandeling en deze zal 6 maanden duren.
Bereikbaarheid, planning en afwezigheid
Voor vragen of wijzigingen kan je kan tijdens de openingsuren steeds telefonisch
contact opnemen met het ambulante centrum op het nummer ………………. Verder
ben je ook in de mogelijkheid een mail te verzenden naar…………………..Wanneer
de therapeut in gesprek of afwezig is, zal deze jou zo spoedig mogelijk trachten
te contacteren.
Te laat komen
Stiptheid is heel belangrijk. Indien je te laat komt, zullen we een sessie pas kunnen starten indien het nog haalbaar is op dat ogenblik. Stiptheid maakt het met
andere woorden zowel voor jou als voor ons makkelijker en aangenamer werken.
Drug – en alcoholgebruik
Wanneer we merken dat je onder invloed bent van alcohol of andere middelen,
kan de therapeut beslissen om een sessie niet te starten.
Uitsluitingscriteria
Fysiek of verbaal agressief gedrag, verkoop of het gebruik van illegale middelen binnen het ambulante centrum geeft aanleiding tot het beëindigen van de
behandeling.
Doorverwijscriteria
In overleg met de cliënt kan de therapeut uitzonderlijk de behandeling beëindigen.
Hierbij zal de therapeut de nodige doorverwijzing coördineren.
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Testen en waardebonnen
Er wordt gewerkt met zowel urine- als speekseltesten. De persoon die de test
afneemt, beslist welke test gebruikt wordt. De resultaten worden bijgehouden
door de therapeut.
Met cocaïnevrije testen kunnen punten verdiend worden die elk 0,125 € waard zijn.
Gedurende week 1 t/m week 12 van de behandeling is de 1e cocaïnevrije test 10
punten waard ofwel 1,25 € (0,125 € X 10 punten) Bij elk daaropvolgend cocaïnevrije
staal stijgt de waarde van de voucher met 5 punten (bijvoorbeeld de 2de test = 15
punten of 1,9 €, de 3de test = 20 punten of 2,25 €).Het equivalent van een bonus
van 5 € (40punten) wordt verdiend bij drie opeenvolgende cocaïnevrije testen.
Het inleveren van positieve testen of het nalaten van een test zorgt ervoor dat de
waarde van de vouchers terugvalt naar de beginwaarde van 1,25 €. Het inleveren
van vijf opeenvolgende cocaïnevrije testen na een positieve test zorgt ervoor dat
de waarde van de vouchers weer stijgt naar de waarde van voor de terugval.
Gedurende week 6 t/m 24 is de maximale waarde van een voucher 10,35 €
week

maximaal te verwerven vouchers per week
1,25 + 1,90 + 2,25 + 5,00 (bonus)

10,40

2

3,20 + 3,85 + 4,50 + 5,00

16,55

3

5,15 + 5,80 + 6,45 + 5,00

22,40

4

7,10 + 7,75 + 8,40 + 5,00

28,25

5

9,05 + 9,70 + 10,35 + 5,00

34,10

6 t/m 12

10,35 + 10,35 + 10,35 + 5,00

252,35

13 t/m 24

8 blokken van 3 metingen + bonus

288,40

totaal

cumulatief

652,45

Sociaal netwerk
Doorheen de behandeling kan de therapeut mensen uit jouw sociaal netwerk
contacteren. De therapeut zal dit telkens vooraf met je bespreken.
Wij vragen bijgevolg om na overleg met de therapeut de belangrijkste personen uit
je netwerk en hun contactgegevens op te sommen, die wij in de toekomst mogen
contacteren. Dit kan tijdens de behandeling in samenspraak met jou aangepast
en aangevuld worden. Dit kan gaan over bijvoorbeeld je partner, familieleden,
dokter, advocaat, verwijzer, …
-
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Extra afspraken:
-

Veel succes en alvast bedankt voor de medewerking aan het project!

Datum:
Handtekening cliënt						

Handtekening therapeut

Indien niet akkoord, reden:
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