Inleiding
Shelterzorg voert een drugsbeleid dat gebaseerd is op het onder geen beding tolereren van drugsgebruik tijdens (en kort voorafgaand aan)
verblijf op een van de locaties van Shelterzorg. Reden hiervoor is dat drugsgebruik van een jongere die op een locatie van Shelterzorg woont,
het dagelijks leven binnen de opvang kan ontregelen voor zichzelf, de andere bewoners en de begeleiding. Dat is niet wenselijk voor de
kwaliteit van de opvang en de veiligheid van de leefomgeving voor zichzelf en aanwezige anderen.
Over dit beleid wordt gecommuniceerd door Shelterzorg op verschillende wijze: mondeling, naar externe partijen die verwijzen naar Shelterzorg
dan wel een beschikking hiertoe vragen bij de gemeente, naar mogelijke toekomstige cliënten op moment van de intake en schriftelijk via de
Time Out Zandroos folder, en het Drugsbeleid (dit document op website shelterzorg.nl).
De manier waarop het beleid wordt uitgevoerd en gehandhaafd en welke activiteiten/ interventies hierbij mogelijk (nodig) zijn, zijn uitgewerkt in
dit document. Het bevat aanbevelingen en uitgewerkte ideeën op gebied van preventie, repressie en curatie met betrekking tot drugsgebruik.

Contactpersoon IrisZorg
Drs. Tamara Baert
088 6061733
t.baert@iriszorg.nl
Contactpersoon Shelterzorg
Dr J-R Mellema
06 534 24970
info@shelterzorg.nl
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Pijlers drugspreventie
Pijlers

Activiteiten

Beleid en regelgeving

-

Signaleren en
begeleiden

Gezondheidseducatie

Shelterzorg heeft een (toelatings)beleid waarbij geen enkele vorm van drugsgebruik wordt gedoogd.
Indien er toch sprake is van (signalen van) drugsgebruik door een (toekomstig) bewoner, volgen consequenties aan de hand van een
stroomschema. Dit stroomschema is opgesteld in samenwerking met IrisZorg en zal indien wenselijk ook met deze partij worden
geëvalueerd.
In het stroomschema zijn acties opgenomen van zowel preventieve, repressieve als curatieve aard.

1.

Startpunt is het signaleren van drugsgebruik van een cliënt. Dat kan plaatsvinden op verschillende momenten en op verschillende manieren:
a. Voorafgaand aan plaatsing door de verwijzer
b. Tijdens de intake, op aangeven van de cliënt of diens systeem
c. Tijdens de intake bij uitvoeren van de standaard urinecontrole (uc)
d. Tijdens het verblijf op basis van signalen
e. Tijdens het verblijf bij uitvoeren van een uc-steekproef

2.

Het is belangrijk dat de begeleiders de nodige kennis hebben op het gebied van drugs(gebruik) om goed te kunnen signaleren. Indien nodig
kan IrisZorg een training voor personeel verzorgen om goed te kunnen signaleren en eventueel ook handvatten te geven om in gesprek te
gaan met jongeren over het thema of hen te begeleiden in het stoppen met gebruik.

3.

Wanneer er sprake is van signalen van drugsgebruik (verdenking), moet duidelijk zijn wat er met deze informatie moet/kan gebeuren à
stroomschema.

4.

Bij begeleiden en doorverwijzen is het van belang om duidelijk in kaart te hebben wie waarvoor verantwoordelijk is en wat eventuele
vervolgstappen zijn.

Gezondheidseducatie in de vorm van geïndiceerde preventie richting cliënt, ouders, begeleiders, op moment dat er aanleiding toe is. Dat kan zijn
in de fase van geplaatst willen worden bij Shelterzorg (signaleren drugsgebruik bij intake) of tijdens verblijf (bij signalering gebruik als iemand al
bij Shelterzorg woont).
In een drie- of viertal gesprekken kan een adviseur Preventie van IrisZorg bepalen:
in welke mate drugsgebruik een rol speelt in cliënts leven,
of er afspraken te maken zijn om het drugsgebruik op korte termijn te stoppen (met ondersteuning IrisZorg)
danwel of eerst behandeling nodig is alvorens cliënt kan worden toegelaten.
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Stroomschema
Onderstaand stroomschema kan worden aangehouden wanneer er sprake is van signalen of constatering van drugsgebruik door een cliënt.

Signaleren

Acties begeleiding Shelterzorg

Acties extern

Bij (sterk) vermoeden
van gebruik.

1.

Gesprek aangaan met cliënt:
zorgen delen
bespreken wat signalen zijn
bespreken van consequenties
(Tussentijdse) uc uitvoeren
Gesprek met ouders/ verwijzers?

1. Wanneer vermoedens worden bevestigd, ga naar het desbetreffende signaal.
2. Wanneer vermoedens niet worden erkend, blijft men observeren.
3. IrisZorg kan worden ingeschakeld voor consultatie en advies.

Gesprek aangaan met cliënt:
zorgen delen
bespreken van geconstateerd gebruik
Bespreken van consequenties met partijen
(cliënt, verzorgers/ verwijzers?)
Indien tijdens intake geconstateerd: cliënt
kan niet worden opgenomen alvorens
‘clean’ te zijn. 1-4 gesprekken met IrisZorg
wordt geadviseerd.
Indien tijdens verblijf: traject met IrisZorg
dient te worden ingezet; afhankelijk van
bevindingen volgen op-maat-maatregelen.

1.

Cliënt wordt aangesproken en krijgt een
officiële waarschuwing.
Drugs wordt ev. ingenomen.
IrisZorg wordt ingeschakeld.
Bij herhaling wordt schorsingsprocedure
opgestart.
De Politie wordt, met uitzondering van een
kleine hoeveelheid wiet (minder dan 5 gram),
ingeschakeld (aangifte?).
Cliënt wordt aangesproken en krijgt een
officiële waarschuwing.
Drugs wordt ev. ingenomen.
IrisZorg wordt ingeschakeld.
Bij herhaling wordt schorsingsprocedure wordt
opgestart
De Politie wordt, met uitzondering van een
kleine hoeveelheid wiet (minder dan 5 gram),
ingeschakeld (aangifte?).

1.

Er volgt een gesprek waarin o.a. nadrukkelijk erop gewezen wordt dat Shelterzorg
direct hulp zal inschakelen en zal doorverwijzen voor een verplicht traject/
behandeling IrisZorg.

2.

Justitiële afhandeling bij hoeveelheden boven de 5 gram.

3.

Terugkoppeling sociaal wijkteam.

1.

Justitiële afhandeling bij herhaling na eerste waarschuwing.

2.

Terugkoppeling sociaal wijkteam.

2.
3.
Een cliënt heeft drugs
gebruikt en/ of heeft
een positieve uc.

1.

2.

Een cliënt heeft drugs
in bezit of het wordt
gevonden op de
kamer.

1.
2.
3.
4.
5.

Een cliënt is betrapt op
dealen van drugs.

1.
2.
3.
4.
5.

2.

Contact opnemen met IrisZorg voor een gesprek met een adviseur Preventie. NB
Ouders kunnen hierbij worden betrokken, maar kunnen ook zelf voor consultatie en
advies bij IrisZorg terecht.
Shelterzorg evalueert met IrisZorg en bespreekt mogelijkheden voor alternatieve
huisvesting indien cliënt niet kan komen en/of blijven:
Vince is een opvanglocatie voor jongeren waar zij wel toegelaten worden tot
nachtopvang dan wel opvang met woonbegeleiding maar tegelijkertijd begeleid
worden in het stoppen (via begeleiding JeugdFact bijvoorbeeld). Deze kan
eventueel tijdelijk worden ingezet om ‘clean’ te worden en vervolgens door te
stromen naar Shelterzorg.
De jeugdkliniek in Tiel kan uitkomst bieden voor verslaafde jongeren, om eerst
af te kicken en dan eventueel door te stromen.
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