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Klaar voor een
nieuwe start?
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Ready For Change leert je hoe je kunt omgaan met je verslaving.
Wij behandelen mensen met de volgende problemen:

Ready For Change is een tweedelijns ggz-instelling die
gespecialiseerd is in de behandeling van verslaving.
Omdat afkicken al moeilijk genoeg is, proberen wij dit
proces zo makkelijk mogelijk te maken.

• Alcoholverslaving
• GHB-verslaving
• Cocaïneverslaving
• Cannabisverslaving
• Gokverslaving
• Eetstoornis

Ervaringsdeskundigen
Bij Ready For Change werken meerdere
ervaringsdeskundigen. Als geen ander begrijpen zij hoe het
is om verslaafd te zijn. Maar ze weten ook als geen ander
hoe je succesvol met een verslaving leert omgaan.

Minnesotamodel
We maken daarbij gebruik van het 12-stappen
Minnesotamodel. Dit model heeft al miljoenen mensen over
de hele wereld geholpen. Ook de ervaringsdeskundigen van
Ready For Change.

Vraag hulp
Heb jij het gevoel dat je machteloos staat tegenover je
middelengebruik? Is je leven onhandelbaar geworden? Raak
je je vrienden kwijt door je verslaving en herken je jezelf niet
meer? Aarzel dan niet langer en vraag hulp. Een verslaving
overwin je zelden alleen.

Vragen, aanmelden, je verhaal kwijt?
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch
bereikbaar. Binnen 24 uur kun je bij ons op intakegesprek!
Wij begrijpen hoe jij je voelt,
omdat wij daar ook zijn geweest.
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20-daagse
intensieve
dagbehandeling
Voor sommige cliënten is opname niet direct
noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat ze een redelijk veilige
thuisomgeving hebben. Speciaal voor deze groep
heeft Ready For Change een intensieve 20-daagse
dagbehandeling ontwikkeld. Je volgt een intensief
dagprogramma, dat bestaat uit groepstherapie, een-opeen sessies, workshops en cognitieve gedragstherapie.
Aan de basis van dit programma ligt het 12-stappen
Minnesotamodel. Terugvalpreventie is een belangrijk
onderdeel van het programma. Het nazorgtraject van
drie maanden draagt hier sterk aan bij.
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• Je bent bereid een behandelperiode van minimaal
20 dagen te doorlopen.
• Je kampt met verslavingsproblemen.
• Je hebt een redelijk stabiele en veilige thuissituatie.
• Je hebt een nuchtere periode van minimaal 5 dagen.
• Je bent in staat geheelonthouding te bewaren.
• Je hebt behoefte aan een intensief en gestructureerd
dagprogramma.
• Je familie en/of partner is betrokken bij het
herstelproces.
• Je wilt minimaal 5 meetings per week bezoeken.
Het programma is van maandag tot en met vrijdag, en
duurt elke dag van 9.00 tot 17.00 uur. De gemiddelde
duur van het behandelprogramma is 20 dagen. ’s Avonds
kunnen de deelnemers een huiselijke omgeving opzoeken
waar geen verleidingen bestaan om het verslavingsgedrag
voort te zetten. Elke 1e en 15e van de maand starten
nieuwe groepen met de dagbehandeling.

Iets voor jou?
Om in aanmerking te komen voor de dagbehandeling
moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
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Gokverslaving
Gokken is een spannende en leuke bezigheid. Veel
mensen bezoeken wel eens het casino als avondje uit.
Niets mis mee. Gokken wordt wel een probleem als je
geen dag meer zonder kunt.
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Hoe herken je een gokverslaving?
Helaas komt een gokverslaving vaak pas aan
het licht als de schulden al hoog zijn opgelopen.
Waarschuwingssignalen kunnen zijn dat iemand veel geld
leent, relatie, werk of studie verwaarloost en liegt.

Wat is een gokverslaving?
Iemand met een gokverslaving denkt alleen nog maar aan
gokken. Daardoor verliest hij/zij de realiteit uit het oog. Een
gokverslaving gaat vaak samen met andere verslavingen,
bijvoorbeeld aan drugs en alcohol. Zo zijn de vaak lange
nachten beter vol te houden.

Gevolgen
Een gokverslaving kan relaties kapotmaken, invloed
hebben op je werk en gezin en leiden tot grote financiële
problemen. Je kunt zelfs dingen gaan doen die je anders
nooit zou doen. Veel gokverslaafden zijn in staat geld
te stelen op het moment dat ze blut zijn en toch willen
gokken. Zelfs de spaarpotten van hun kinderen zijn dan
niet veilig meer.

Hoe ontstaat een gokverslaving?
Sommige mensen krijgen zo’n kick van het feit dat ze veel
geld kunnen winnen, dat ze niet meer kunnen stoppen
met gokken. De huidige kredietcrisis maakt het er niet
beter op. Mensen denken dat ze hun schulden kunnen
afbetalen door te gokken. Bovendien wordt gokken steeds
toegankelijker. Online poker spelen is erg populair en je
hoeft er niet eens de deur voor uit.

Wat kun je eraan doen?
Een gokverslaving is te behandelen. Als je toegeeft dat
je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je de
controle over je leven terugkrijgen. Ready For Change
biedt een intensief programma aan voor probleemgokkers,
gebaseerd op de zeer succesvolle Matrix intensieve
dagbehandeling. Je leert compulsief en dwangmatig slecht
gedrag om te zetten naar goed gedrag.
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