
Binnen de FPA Utrecht worden patiënten behandeld 

voor hun (psychiatrische) problemen. Verslaving is 

vaak één van die problemen. Drugs en alcohol zijn 

gedurende de behandeling op de FPA niet toegestaan. 

Op deze informatiekaart staat meer informatie over de 

verslavingsbehandeling en de bijbehorende controles.
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niet naar buiten. Daarnaast kan de patiënt 

gevraagd worden om een UC in te leveren als 

we twijfels hebben over de abstinentie. Naast 

UC’s controleren we ook via het BAC-blazen 

(op alcohol) en via mondslijmvlies (op drugs). 

Ook controleren we eens per maand de kamer 

van de patiënt. Tot slot komen er af en toe 

drugsspeurhonden op de afdeling. Wanneer 

de patiënt buiten is geweest wordt zijn tas 

gecontroleerd. Ook kan hij gefouilleerd worden. 

Dit kan met behulp van een apparaat dat drugs 

kan opsporen. 

Heeft de patiënt toch gebruikt?
Gebruik van middelen of alcohol betekent 

dat het verlof van de patiënt (tijdelijk) wordt 

ingetrokken. In die periode kan hij zijn 

terugvalanalyse maken en bespreken in de 

terugvalgroep. Het multidisciplinaire team 

zal met elkaar beslissen wanneer de patiënt 

weer verlof krijgt toebedeeld. Wanneer hij 

een toezichthouder heeft, wordt die ook 

geïnformeerd. 

Indien de patiënt dealt, wordt hier aangifte van 

gedaan.

De start van de behandeling
Met iedere patiënt wordt een verslavingsintake 

gedaan. Uit die intake weten we of er sprake is 

van verslavingsproblematiek en wat een goede 

behandeling kan zijn. 

De behandeling
Het gehele verblijf op de FPA is erop gericht 

de patiënt te ondersteunen abstinent te zijn 

(om niet te gebruiken). We bieden binnen de 

FPA ook individuele- en groepstherapieën over 

verslaving. Voorbeelden van groepen zijn de 

vooroverwegingsgroep (als je nadenkt over 

stoppen met gebruik), een terugvalgroep (als 

je een terugval hebt gehad) en een CRA-groep 

(als je eraan werkt om niet te gebruiken). Soms 

geven ervaringsdeskundigen de groepen. Ook 

kan medicatie helpen om van de verslaving af te 

komen.

Vaak gebruiken mensen drugs of alcohol omdat 

ze andere problemen hebben. We hebben ook 

therapieën die juist die problemen behandelen.

De controles
Iedereen die verslavingsproblemen heeft 

of heeft gehad krijgt bij ons minimaal twee 

urinecontrole’s (UC) per week. Bij het opstaan 

hoort de patiënt of hij een controle heeft die 

dag. Hij krijgt dan 4 uur de tijd om de UC 

in te leveren en tot het inleveren kan hij 

Meer weten over drugs en 

alcohol beleid?

Mail naar fpa.utrecht@fivoor.nl 
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