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StepS Rehab nieuwe verslavingszorginstelling voor
jongeren
Afkicken voor jongeren kan nu zonder zelfstandige bijdrage
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Amsterdam, 12 oktober 2012 – In Amsterdam is StepS Rehab geopend, een nieuwe
verslavingszorginstelling. De instelling richt zich speciaal op jongeren tussen de 18 en 30
jaar en helpt hen bij het afkicken van hun alcohol-, drugs-, game- of gokverslaving. “In
Nederland zijn steeds meer jongeren met een verslaving. StepS Rehab heeft een
maatwerkoplossing, waardoor de generatie van de toekomst de kans krijgt om echt een
nieuwe start te maken”, aldus Willem Janssen, senior counselor bij StepS Rehab.
Geen zelfstandige bijdrage
Jongeren die willen afkicken van hun verslaving, kunnen dat via StepS Rehab doen zonder
zelfstandige bijdrage. De zorgverzekeraars vergoeden de behandeling volledig, met uitzondering
van het vliegticket naar de kliniek. Steps Rehab behandelt jongeren bewust niet in Nederland,
maar in Zuid-Afrika of Thailand. “Een vliegticket naar een kliniek kost maximaal 1500 euro. Naast
het geld is er voor alles de wil nodig om af te kicken, zonder die wil is het volslagen zinloos om te
gaan. Eenmaal in de kliniek gunnen jongeren zichzelf een nieuwe toekomst, waarbij ze een
intensieve behandeling krijgen en op goede nazorg kunnen rekenen”, aldus Janssen.
Niet makkelijk
StepS opende haar deuren al op 1 juli en maakt dit nu formeel bekend. In de afgelopen maanden
zijn de eerste cliënten met succes behandeld. Leon heeft in juli en augustus het afkicktraject van
StepS Rehab doorlopen. “Ik ben al op jonge leeftijd begonnen met alcohol en cocaïne. Eind juni
dit jaar ging het echt niet meer. Ik kwam in contact met Willem Janssen van StepS Rehab, had
een intakegesprek en binnen een week zat ik in het vliegtuig naar Thailand. De behandeling die
ik daar kreeg, was zeker niet makkelijk, maar was wel de enige weg om andere inzichten te
krijgen en een nieuwe start te maken.” Leon volgt na zijn behandeling in Thailand de intensieve
nazorg die Steps Rehab haar cliënten biedt.
Uit eigen omgeving
De behandeling van verslaafde jongeren vindt plaats in klinieken in Zuid-Afrika of Thailand. De
ervaring leert dat de resultaten aanzienlijk beter zijn als de jongeren uit hun vertrouwde omgeving
worden gehaald. Janssen: “Ook familieleden varen wel bij zo’n buitenlandverblijf. Zij hebben
even rust, in veel gevallen zijn de laatste maanden voorafgaand aan de behandeling zeer heftig.
De familieleden kunnen, indien gewenst, ook de nodige begeleiding krijgen. Samen met
familieleden kunnen cliënten na terugkeer weer gaan bouwen aan relaties en vooruitkijken naar
de toekomst.”
Over StepS Rehab
StepS Rehab is een private verslavingszorginstelling opgericht door The SolutionS Group. StepS
Rehab behandelt alle vormen van doserings- en verslavingsproblemen, zoals alcoholverslaving,
drugsverslaving, gokverslaving, gameverslaving of seksverslaving. Hierbij wordt als basis het 12
Stappen Minnesota Model gehanteerd in combinatie met zowel inzichtgevende en
lichaamsgerichte therapie als cognitieve gedragstherapie. StepS Rehab richt zich op verslaafde
jongeren tussen de 18 en 30 jaar.
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