PERSBERICHT

Heropnames cliënten SolutionS fors gedaald
Barneveld, 23 november 2011 – Het aantal heropnames van de ontwenningskliniek
SolutionS is in 2011 fors gedaald. Het percentage cliënten dat na een terugval terugkomt
in de kliniek voor een heropname ligt nu op 10,73%. Dat blijkt uit de cijfers van november
2010 tot en met diezelfde maand in 2011.

Relevante links bij dit
persbericht:


www.solutionscenter.nl

SolutionS is in Nederland een erkende GGZ-instelling op het gebied van verslavingszorg. Dit
betekent dat de kosten voor de behandeling voor een groot deel worden vergoed door de
zorgverzekeraars. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Cliënten
betalen zelf een eigen bijdrage van €5000,-.
Eigen bijdrage motiveert
Uit cijfers die vandaag bekend zijn gemaakt blijkt dat een hogere drempel voor toetreding zorgt
voor meer gemotiveerde cliënten die minder snel terugvallen. Het percentage varieert per
verzekeraar van 6,67% tot 15,85%.

Eerder verzonden
persberichten:


Halveren heropnames in 2012
Algemeen directeur Sjaak Haakman van SolutionS verwacht het percentage cliënten met een
relaps volgend jaar nog verder terug te brengen. “Het nieuwe aftercare programma wat SolutionS
door geheel Nederland aanbiedt, moet het aantal cliënten met een heropname halveren”,
verwacht Haakman. Door cliënten met een relaps een additioneel ambulant programma aan te
bieden in plaats van een klinische heropname kan de cliënt sneller terugkeren naar zijn of haar
gezin, familie en werk.
Signaal voor zorgverzekeraars
“Daarnaast zijn er minder terugvallers in de kliniek die mogelijk voor demotivering van nieuwe
cliënten kunnen zorgen en wordt een kostenbesparing gerealiseerd. Met deze maatregelen willen
we een duidelijk signaal afgeven naar de zorgverzekeraars en cliënten dat we blijven innoveren
in ons aanbod”, zegt Haakman.
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