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ASSERTIVE COMMUNITY TREATMEnt
Informatie voor verwijzers

Onderdeel van Arkin

Wat is ACT?
ACT staat voor Assertive Community Treatment. Een
ACT-team werkt als ‘een klinisch team zonder muren’.
ACT-teams bieden zeer intensieve outreachende
behandeling. Wij werken transmuraal,
opnamevoorkomend en herstelgericht. Het sociale
netwerk van de cliënten wordt maximaal bij de zorg
betrokken.
Voor wie is ACT?
ACT is er voor mensen met complexe psychiatrische
en/of verslavingsproblematiek in combinatie met
ernstige sociale en maatschappelijke problemen op het
gebied van wonen, werken, financiën en het
veroorzaken van overlast. Veelal hebben zij zelf geen
hulpvraag omdat ziektebesef of -inzicht ontbreekt.
Deze cliënten hebben zeer intensieve, geïntegreerde
en specialistische behandeling en begeleiding nodig.
ACT neemt het over waar een ander het niet meer kan.
Hoe werkt ACT?
Het ACT-team is multidisciplinair samengesteld en
heeft een lage caseload. Het team kan daardoor die
continuïteit van zorg en onverminderde inzet bieden
die deze cliënten, soms langdurig, nodig hebben.
Opname vindt alleen plaats als dat strikt noodzakelijk
is; soms ook onvrijwillig. Bij een opname in een kliniek
blijft het ambulante team nauw bij de behandeling
betrokken.
Tijdens de behandeling blijven de teams zich richten
op de mogelijkheden die cliënten hebben en op het
verbeteren van hun persoonlijke omstandigheden.

Essentieel in de behandeling is de samenwerking met
ketenpartners en naastbetrokkenen.
Ons streven is dat door behandeling alle cliënten een
dak boven hun hoofd hebben, dagbesteding of betaald
werk hebben, het schuldsaneringtraject is ingezet en de
psychiatrische en of verslavingsproblematiek duidelijk
verminderd is.
Zodra de situatie van de cliënt voldoende verbeterd is,
draagt het ACT-team de cliënt op een zorgvuldige
manier over naar minder intensieve zorgvormen zoals
bijvoorbeeld een Wijkteam van Mentrum.
Forensisch ACT-team
Mentrum heeft drie hoogwaardige ACT teams die deze
zorg bieden. Er zijn twee generalistische en één
forensisch ACT-team. De generalistische teams werken
wijkgericht. Het forensisch ACT- team maakt deel uit van
de forensische keten in Amsterdam. Alle teams hebben
een consultfunctie naar ketenpartners.
Het forensisch ACT-team is voor cliënten met een
justitiële maatregel voor wie outreachende behandeling
nodig is. Het forensisch team richt zich op cliënten met
psychiatrische en of verslavingsproblematiek. Het team
is extra getraind in het omgaan met agressie en richt
zich op het verminderen van delictrisico. Samenwerking
met politie en justitie is hierbij belangrijk. Zo
participeert het team in de veiligheidshuizen en werkt
samen met NIFP en de Penitentiaire Inrichtingen
Amsterdam.

Voor aanmelden, informatie of overleg:
Voor het aanmelden van cliënten of bij behoefte aan
meer informatie of overleg kunt u contact opnemen
met Doep van Dijk, hoofd Bedrijfsvoering ACT
Telefoon: 020-5904565.
Voor cliënten zijn wij op werkdagen tot 22.00 uur
bereikbaar, in het weekend tussen 14.00 en 18.00 uur.
Locatie: Sarphatistraat 8-14, 1017 WS Amsterdam
Telefoon algemeen: 020-5901400

Gestapelde stenen; Markeringen
In verschillende culturen worden stapeltjes keien
langs de weg gelegd om een route te markeren.
Reizigers voegen een kei aan de balancerende
stapel toe, waardoor deze telkens groeit, omvalt
en weer wordt opgebouwd.
Ook Mentrum bouwt steen voor steen aan een
evenwichtiger en stabieler mens.

Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige psychiatrische- en/of verslavingsproblemen. Wij helpen mensen zoveel mogelijk
te herstellen en weer een waardevolle plek in de samenleving te
vinden. Dat doen we samen met de cliënt, hun familie en vrienden en
met huisartsen, gemeente, stadsdelen en andere zorginstellingen.
Voor ouderen hebben wij een specifiek aanbod.
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