De La Salle

FACT
Flexible Assertive Community Treatment

Wat is FACT?

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Tot de
doelgroep van deze behandeling behoren mensen met ernstige
psychiatrische aandoeningen die wonen in de maatschappij.
Sommige van hen weigeren hulp of zijn niet in staat om zelf hulp
te vragen. FACT legt actief contact met deze mensen en biedt hen
behandeling, begeleiding en praktische ondersteuning bij het zo
zelfstandig mogelijk leven buiten intramurale zorg.

Kenmerkend voor FACT is dat de
hulpverlening in de omgeving van
cliënten wordt georganiseerd.
De intensiteit van behandeling van
individuele cliënten varieert van zeer
beperkt tot zeer intensief. Dit is
afhankelijk van de actuele hulpvragen
en -behoeften van cliënten en kan van
tijd tot tijd verschillen.
Wat is FACT LVB+?
FACT LVB+ richt zich op mensen met
een licht verstandelijke beperking en
bijkomende ernstige problematieken en
op mensen zonder (gediagnosticeerde)
LVB die wel baat hebben bij LVBbenadering. Bij FACT LVB+ is het
essentieel dat er wordt aangesloten bij

de belevingswereld en interesses van
de cliënt. Ook het vinden van balans
in sturen, coachen en waarderen van
zelfbepaling van cliënten is belangrijk.
Dit alles bepaalt deels ook de
benaderingswijzen die kunnen worden
ingezet bij FACT LVB+.
Wat doet het FACT LVB+ team
van De La Salle?
De La Salle heeft een FACT LVB+ team
opgericht voor jongeren met LVB tot 23
jaar en hun sociale netwerken. Dit team
ondersteunt jongeren en hun netwerken
bij het persoonlijk en maatschappelijk
functioneren, gaat mee naar instanties,
begeleidt bij aangelegenheden op het
gebied van wonen, werken en financiën.

Daarnaast biedt het team psychoeducatie, behandelingen en trainingen
aan. Belangrijk is ook dat de sociale
netwerken van de cliënten worden
betrokken bij de behandeling.
Het FACT LVB+ team van De La Salle
bestaat uit de volgende leden:
•
•
•
•
•

Ambulant behandelaren
Gedragsdeskundigen
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Teamleider
Trajectbegeleider/jobcoach

Zonodig worden een psychiater en/of
therapeuten ingeschakeld.

Werkwijze team FACT LVB+ De La Salle
Afhankelijk van de mate van behandelbereidheid van cliënten, starten we met
een informeel kennismakingsgesprek
tussen de betreffende cliënt en de
ambulant behandelaar. In dat gesprek
wordt duidelijk wat de hulpvragen en
-behoeften van de cliënt zijn. Daarna
worden - in overleg met de cliënt de behandeldoelen en het behandelplan
opgesteld. Vervolgens wordt de situatie
van de cliënt en zijn behandeldoelen
besproken in het FACT LVB+ overleg.
Hierin wordt ook afgestemd welke
behandelaren wanneer en op welke
manier worden ingezet.

Het kan voorkomen dat er zich
omstandigheden voordoen waardoor
cliënten tijdelijk intensievere
behandeling nodig hebben. Denk
hierbij aan het overlijden van een
naaste, wijziging van medicatie,
verhuizing, ontslag, scheiding of het
toenemen van de psychische klachten.
Deze intensievere behandeling
beoogt verergering van problemen
en eventuele opname te voorkomen.
Wanneer klachten na kortere of langere
tijd verminderen, wordt de intensiteit
van behandeling eveneens verminderd.
De voordelen van FACT LVB+ zijn
dus vooral:
• Maatwerk in behandeling van
jongeren en hun sociale netwerken

• Jongeren worden langdurig begeleid,
met intensiteit gebaseerd op actuele
hulpvragen en -behoeften
• Eén team van behandelaren is
betrokken bij de behandeling van
jongeren en hun sociale netwerken
Meer weten?
Voor meer informatie over FACT LVB+
of over aanmelding kunt u contact
opnemen met:
Cliëntenbureau Noordoost-Brabant
0411 - 65 24 44
clientenbureaunob@koraal.nl

∏ Kijk ook eens op onze
website de-la-salle.nl

