
Safehouse Turn

Beste Fellow,

Wat goed dat je nadenkt over wonen in een safehouse.

Samen gaan wij kijken of jij bij ons op de goede plek zit om te kunnen werken
aan je toekomst.

Kies je voor wonen bij safehouse Turn, dan kies je voor vooruitgang!

De woongroep bij safehouse Turn is voor de gemotiveerde fellow die in een
groep wil werken aan een solide herstel. Dit betekend dat wij van jou
verwachten dat jij je 100% inzet. Dat doen wij met ons team van begeleiders
namelijk ook.

Heb je geen zin om op te staan of ben je niet gemotiveerd om iets van je leven
te gaan maken? Dan ben je bij ons niet aan het goede adres.

In huis hebben wij het gezellig met elkaar en gaan wij respectvol met elkaar om.
Fellows en begeleiding zorgen samen voor een fijne sfeer en veilig thuis.
Taken horen daar ook bij zoals schoonmaak, zelf je was doen en koken.

Ons programma dat geboden wordt bestaat uit intensieve, toekomstgerichte
begeleiding en ondersteuning.

Neem even de tijd om na te denken en met je behandelaar te praten over
hetgeen je net gelezen hebt. Wij proberen jou te laten inzien dat je bij ons een
geweldig fijne plek kan krijgen mits je echt gemotiveerd bent om iets van je
toekomst te gaan maken. Wij zijn er om jou daarbij te helpen, je hoeft het echt
niet alleen te doen.

Vergeet niet een handgeschreven motivatiebrief toe te voegen.
In de motivatiebrief leg je uit waarom je in een safehouse wilt gaan wonen na je
behandeling. Schrijf ook op wat je wilt gaan doen na de kliniek en wat je denkt
nodig te hebben van de begeleiding aan ondersteuning.

Wij zullen er alles aan doen om jou zo goed mogelijk te begeleiden bij jouw
keuzes voor een betere toekomst.

Onderstaande formulieren dienen volledig ingevuld en geparafeerd retour
worden gestuurd aan info@safehouseturn.nl

Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.
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Toelatingsvoorwaarden

Bij toekenning van een plaats in het safehouse van Stichting Turn wordt deze
gereserveerd. Om toegelaten te worden tot het safehouse moet men:

- Clean en sober zijn;
- Een (ambulante)behandeling bij een kliniek/instelling hebben afgerond;
- Een handgeschreven motivatiebrief toevoegen aan de ingevulde

aanmeldformulieren;
- Zich committeren aan het programma en de regels;
- Zich verbinden aan een verblijf van minimaal 90 dagen;
- Aan zijn/haar eigen levensonderhoud (voeding, verzekering, etc.) kunnen

voldoen;
- Voldoen aan de inclusiecriteria;
- Niet voldoen aan de exclusiecriteria.

Wanneer er sprake is van zorg vanuit de WMO:

- Inschrijven in een gemeente;
- Meewerken aan het verkrijgen en behouden van het uit WMO

voortvloeiende PGB (Persoons Gebonden Budget);
- In geval van WMO aanvraag door derden, bereid zijn de kosten die

hiermee gemoeid zijn te voldoen.

Paraaf:

Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.
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In- en exclusiecriteria safehouse Turn

Inclusie criteria:

- Middelengerelateerde en verslavingsstoornissen;
- Voedings
- en eetstoornissen;
- Angststoornissen;
- Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen;
- Bereidheid tot volledige abstinentie van (alle) middelen;
- Stabiele en veilige woonsituatie of woonachtig in een safehouse;
- Afgeronde klinische behandeling;
- Enige mate van social integratie;
- Enig contact met familieleden;
- Intact zijnde gewetensfunctie;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal;
- Zelfstandig kunnen functioneren in een groep;
- Een gemiddeld niveau van intelligentie (IQ tussen de 85 en de 130);
- Leeftijd tussen de 16 en 25 jaar.

Exclusie criteria

- Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen;
- Onbehandelde persoonlijkheidstoornissen in cluster A, B en C;
- Zeer invaliderende (ernstige) vormen van:

• Bipolaire stemmingsstoornissen;
• Dissociatieve stoornissen;
• Trauma en stressorgerelateerde stoornissen;
• Stoornissen in de zindelijkheid;
• Slaap- en waakstoornissen;
• Disruptieve, impulsbeheersing en andere gedragsstoornissen;
• Neurocognitievestoornissen;
• Persoonlijkheidstoornissen in cluster A, B en C;
• Parafiele stoornissen.

- Een beneden gemiddeld niveau van intelligentie (IQ lager dan 85);
- Suïcidaal gedrag;
- Analfabetisme;
- Vrijheidsbeperkende juridische problemen of het uitzicht hierop;
- Somatische klachten die de patiënt weerhouden van het volgen van de

behandeling;
- Leeftijd onder de 16, of boven de 25 jaar.

Paraaf:

Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.
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In en om safehouse Turn worden algemeen geldende huisregels gehanteerd.
Deze huisregels dienen bij binnenkomst ondertekend te worden.
Een korte versie van de huisregels lees je hier.

.Redenen voor onmiddellijke beëindiging van het verblijf bij safehouse Turn:

-Het bezit van alcohol, drugs of wapens;
-Handel van alcohol, drugs of wapens;
-Roken in het safehouse (mag wel in de tuin);
-Niet toekenning van WMO financiering;
-Niet betalen van de zelfstandige bijdrage (18+) indien van toepassing;
-Personen onder invloed toegang verschaffen tot het safehouse;
-Fysieke agressie;
-Verbale agressie;
-Grensoverschrijdende gedragingen;
-Liegen, zowel mondeling als op papier;
-Diefstal;
-Overige criminele activiteiten;
-Huisregels niet naleven;
-Het weigeren van een urinecontrole bij verdenking van gebruik van alcohol
en/of drugs. Weigering hiervan staat gelijk aan een schuldbekentenis.

Bij beëindiging van het verblijf bij safehouse Turn heb je 45 minuten om, onder
begeleiding, het pand te verlaten en worden alle begeleiders en bewoners direct
op de hoogte gesteld.

Persoonlijke eigendommen dien je direct mee te nemen, als je ze laat staan
zullen ze worden opgeslagen voor een max. van 3 maanden, hiervoor zullen
kosten in rekening worden gebracht.

Beëindiging van het verblijf bij safehouse Turn geeft geen recht op restitutie.

Voor akkoord ondertekend op datum ../../….

Naam: Handtekening:

Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.
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Toestemmingsverklaring

Volledige naam:__________________________

Geboortedatum:___________________________

Geboorteplaats:___________________________

Hierbij geef ik toestemming tot het uitwisselen van gegevens tussen:

Naam kliniek:_____________________________

en safehouse Turn

Het betreft de volgende gegevens:

- Persoonsgegevens (namen, adres, geboortedatum en plaats, BSN);
- Medische achtergrond;
- DCB.

Tevens geef ik safehouse Turn toestemming persoonsgegevens uit te wisselen
met de volgende partijen:

- Accountant;
- Gemeente;
- Certificerende instelling;
- Ketenpartners.

Ik begrijp dat ik bovenstaande schriftelijk weer kan intrekken. Ik vertrouw erop
dat het uitwisselen van medische en/of persoonsgegevens enkel gebeurt
wanneer dit ten behoeve is van mijn ondersteuningsvraag.

Plaats:________________________________________

Datum:________________________________________

Handtekening:___________________________________

Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.
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Aanmeldformulier Turn Nazorg
Vul onderstaand zo volledig mogelijk in en zet een paraaf op iedere
pagina, waarmee u bevestigd alles naar waarheid te hebben ingevuld.

Persoonlijke gegevens
Naam
Geslacht
Voornamen
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Burgerservicenummer
ID & ID-nummer

Huidige adresgegevens volgens GBA (gemeentelijke inschrijving)
Straat + huisnummer
Postcode + plaats
Telefoonnummer
Dit adres is
0 Koop woning 0 Huur woning
0 Hypotheek
achterstand

0 Huur achterstand

Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.
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Overige gegevens
Heb je werk of volg je een
opleiding?
Zo ja, hoeveel uur per
week?
Heb je een uitkering?
Wat is je
professie/beroep?
Ben je ooit in aanraking
geweest
met justitie?
Loopt er nu nog een
juridisch
traject?
Zijn er schulden?

Heb je een
bewindvoerder?
Contact gegevens van de
bewindvoerder
Zijn er afspraken met
schuldeisers?

Zorggegevens
Verzekering/polisnummer
Is er een
betalingsachterstand?
Naam huisarts
Adres huisarts

Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.
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Telefoonnummer huisarts
Naam eventuele andere arts
Adres andere arts
Telefoonnummer andere arts

Gegevens kliniek
Naam kliniek
Adres
Telefoonnummer
Adres
E-mail
Counselor/behandelaar
Opnamedatum
Ontslagdatum

Middelengerelateerde en verslavingsstoornissen
Cleandatum
Drug of choice
In gebruik sinds (jaartal)
Ontstaan van gebruik
Frequentie van gebruik
Secundaire verslaving
Eventuele
bijzonderheden
omtrent
middelengebruik
en/of de verslavingsstoornis

Angststoornissen
Heb je (nog) paniekaanvallen?
Heb je gewerkt aan exposure?
Ben je gestopt met medicatie?
Heb je medicatie afgebouwd?
Heb je een specifieke fobie?
Eventuele bijzonderheden
omtrent de
angststoornis en/of
de specifieke fobie

Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.
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Behandel geschiedenis
Ben je eerder in behandeling geweest voor
verslaving?
0 Ja, namelijk (jaar en instelling) 0 Nee
Ben je eerder in behandeling geweest voor een
eetstoornis?
0 Ja, namelijk (jaar en instelling) 0 Nee
Ben je eerder in behandeling geweest voor een
angststoornis?
0 Ja, namelijk (jaar en instelling) 0 Nee
Ben je eerder in behandeling geweest voor een
psychische diagnose?
0 Ja, namelijk (jaar en instelling) 0 Nee
Heb je de behandeling afgemaakt? (indien van
toepassing)
0 Ja, duur van de behandeling 0 Nee
Zijn er medicijnen voorgeschreven tijdens de eerdere
behandeling (indien van toepassing)
0 Ja, namelijk (middel) 0 Nee

Overige zorgvragen
Is er op dit moment een psychische (DSM-V) diagnose?
0 Ja, namelijk: 0 Nee

Zijn er andere zorg gerelateerde gegevens en/of informatie
welke van belang zijn voor de begeleiding of behandeling?

Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.
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Medicijngebruik
Gebruik je medicijnen?

Welke medicijnen gebruik je?

Waarvoor gebruik je deze medicijnen?

Wie heeft deze medicijnen voorgeschreven?

Toelichting op medicijn gebruik

Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.
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Gegevens contactpersonen
Gegevens van personen die contact mogen opnemen met Turn.

Contactpersoon 1: Terugkeer adres
Naam Mobiele

telefoon
E-mail Relatie tot

aanvrager
Adres

Woonplaats

Contactpersoon 2
Naam Mobiele

telefoon
E-mail Relatie tot

aanvrager
Adres

Woonplaats

Situatie gezin en familie
Wij zijn graag op de hoogte van de gezin/familie situatie. Graag hier
vermelden indien er in de gezin/familie situatie bijzonderheden zijn

Komen er psychische problemen voor binnen het gezin/familie
0 Ja, namelijk 0 Nee

Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.
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Schrijf hier over je motivatie om naar een safehouse te gaan.

Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.
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Safehouse Turn, als je kiest voor vooruitgang.


