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De directie van SolutionS en
Wethouder Erik van der Burg in
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SolutionS.
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Wit)

Voorthuizen, 23 maart 2011 – Op woensdagmiddag 23 maart opende Erik van der Burg, wethouder van
Amsterdam, het nieuwe therapiecentrum van SolutionS aan de Achillesstraat in Amsterdam. Binnen dit
therapiecentrum zullen vooral ambulante en aftercare therapie activiteiten plaatvinden. SolutionS is de
grootste private verslavingszorginstelling van Nederland. De basisbehandeling vindt plaats in het klinische
centrum in Voorthuizen. In het behandeltraject geldt het Twelve Step Minnesota Model als ruggengraat van
het behandelprogramma.
SolutionS hecht veel belang aan een zorgvuldig aftercare traject. Bram Bakker, psychiater en directielid van
SolutionS: “Na een zeer intensief inpatient traject van tenminste 28 dagen, volgt de aftercare. De kwaliteit van de
aftercare bepaalt uiteindelijk het succes van de behandeling. Na het verblijf in de beschermde omgeving van de
kliniek komt de patient immers weer terug in zijn of haar normale omgeving met alle valkuilen. De patient heeft dan de
uitdaging om alle veranderingen, die in de kliniek geleerd zijn, door te voeren in een wereld die niet veranderd is. Daar
moeten de nieuwe opvattingen en abstinentie met betrekking tot het middelengebruik respectievelijk de normalisering
van het gedrag maximaal gestalte krijgen. Daar krijgt de recovery de inhoud die het verdient en ontstaat een nieuwe
fase in het leven van de patient. Deze stap is dus cruciaal.”
Optimale invulling
SolutionS kiest voor een optimale invulling van het aftercare traject. Naast een intensieve één op één therapie zijn er
ook groepssessies. Deze sessies zijn zowel algemeen als meer specifiek gericht op bepaalde problematieken, zoals
seksverslaving, eating disorders en codependency. Daarnaast biedt SolutionS verschillende vormen van aanvullende
therapie aan. Denk hierbij aan running therapie, mindfullness of yoga.
Familieleden
Het nieuwe therapiecentrum in Amsterdam biedt tevens uitvoerige hulp aan de direct betrokken familieleden. Bram
Bakker: “Wij werken vanuit het principe dat verslaving een „familieziekte‟ is. Daarom vinden wij het essentieel om ook
partners en overige direct betrokkenen een intensieve behandeling te bieden.”
Zorg die werkt
Het aanbod van SolutionS is erop gericht om de zorg maximaal te laten werken. Hierin past het proces van een
continue verfijning van het zorgaanbod. Zo werkt SolutionS continu aan een verbetering van de resultaten. Hierbij is
het uitgangspunt: ‘Zorg die werkt’. Het nieuwe therapiecentrum van SolutionS in Amsterdam Oud Zuid is een
belangrijke stap in dit proces.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Miriam Diekman, woordvoerder
SolutionS via miriam.diekman@solutions-center.nl of (06) 83 24 35 35 of (0342) 470 930. U vindt het therapiecentrum
van SolutionS aan de Achillesstraat 79 in Amsterdam.

