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FACT staat voor Functional Assertive Community 
Treatment, een vorm van ambulante behandeling 
bij mensen die (afwisselend) intensieve zorg nodig 
hebben. Op deze informatiekaart staat in het kort 
wat je van ons team kunt verwachten. Ons team is 
gevestigd in het Ambulant Centrum Utrecht op de 
Mimosastraat 2-4 in Utrecht. Op telefoonnummer  
088-0282300 kun je ons tijdens kantoortijden 
bereiken. Ons mailadres is ambulant.utrecht@fivoor.nl. 
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met gaat kunnen we meerdere keren per week 

afspreken. Natuurlijk doen we ook diagnostiek: 

we brengen goed in kaart wat iemand zijn 

kwaliteiten en kwetsbaarheden zijn, zodat we 

de behandeling zo goed mogelijk bij hem 

kunnen aansluiten. Daarnaast zijn we er ook 

voor de omgeving. We bespreken hoe ze 

iemand goed kunnen ondersteunen, maar ook 

waar zij zelf tegen aanlopen. Dat betekent 

dat we soms ook met zijn allen gesprekken 

inplannen. Niet alles is voor iedereen van 

toepassing, want iedereen is verschillend 

en krijgt een eigen behandelplan. We kijken 

samen wat het best passend is!

Chantal (in behandeling): “Inmiddels 
hebben ze me wel door, als het echt 
niet goed gaat zeg ik mijn afspraken 
af, maar dan komen ze toch gewoon 
naar me toe, zelfs m’n psycholoog.”

Hans (begeleider woonvoorziening): 
“Door samen te werken met FACT 
hebben we snel kunnen signaleren 
dat het niet goed ging met Michiel en 
kunnen voorkomen dat het echt uit de 
hand liep. Michiel gebruikt nu de juiste 
medicatie en wij weten waar we in de 
begeleiding op moeten letten.”

Wat is FACT  eigenlijk?

FACT staat voor Functional Assertive Community 

Treatment, een vorm van actieve ambulante 

behandeling bij mensen die langdurig zorg 

nodig hebben; de behandeling kan naar je toe 

komen en we kijken samen wie of wat in jouw 

omgeving belangrijk voor je is. Wij behandelen 

mensen vanaf 18 jaar die moeilijk lerend zijn 

met ernstige en complexe psychiatrische 

problemen, die om allerlei redenen niet naar 

onze polikliniek komen. Bijvoorbeeld omdat zij 

dat zelf niet nodig vinden, maar hun omgeving 

(werk, familie, woonlocatie) wel, of omdat dit 

om allerlei andere reden niet lukt. Ons team 

bestaat uit verschillende personen en disciplines 

met ieder hun eigen kwaliteiten.

Wat doet FACT Wier?

Wij bezoeken thuis, op werk of op een 

andere plaats, waarbij we een inhoudelijke 

behandeling (cognitieve gedragstherapie, 

medicatie, EMDR, psychomotore therapie, 

agressieregulatie) combineren met 

ondersteuning in de psychosociale zaken 

(zoals het aanvragen van een uitkering of het 

zoeken van een goede woonplek, werkplek 

of opleiding). In principe zien we iemand 

regelmatig, maar wanneer het even niet lekker 

FACT Wier


