
  

Vliegende Brigade Jeugdverslaving  
 

Als uithuisplaatsing dreigt van jeugdige met complexe 

problematiek kan de Vliegende Brigade adviseren en korte 

interventies inzetten. Door het advies en de interventie kan de 

dreigende uithuisplaatsing mogelijk worden voorkomen.  
 

Omdat de Vliegende Brigade GGZ (Reinier van Arkel) een succes is, is er nu een  

nieuwe variant: de Vliegende Brigade Jeugdverslaving (Novadic Kentron). De 

medewerkers hebben expertise vanuit verslavingszorg en werken ambulant. De 

interdisciplinaire aanpak kan residentiële, klinische of plaatsing in jeugdzorg-plus 

mogelijk voorkomen. Het fijne aan de Vliegende Brigade is:  

• De expertise is direct beschikbaar waardoor als de vraag zich aandient, 

consult en advies meteen kan worden gegeven. 

• De expertise kan on-the-job worden geleverd, waardoor de jeugdigen hun 

omgeving niet hoeven te verlaten. 

• De expertise is beschikkingsvrij waardoor het kosteloos is.  
 

 
Wanneer moet ik voor Vliegende Brigade Jeugdverslaving kiezen? 
Voor jeugdverslaving geldt dat vroegtijdig zorgen delen en stappen zetten, het 
verschil maakt. Tijdige zorg voorkomt escalatie en een chronisch beloop. Het hoeft 
nog geen verslaving te zijn: ook zorgen over experimenteren met middelen is een 
aanleiding om contact op te nemen met Vliegende Brigade Jeugdverslaving.  
 
Vaak gaat verslaving gepaard met GGZ problematiek, en is er sprake van dubbel, 
triple of multiproblematiek. Ook in dit geval is het aan te raden contact op te nemen 
met de Vliegende Brigade Jeugdverslaving, omdat integrale behandeling effectiever 
is. Dan wordt het middelengebruik of de verslaving in combinatie met andere 
problematiek samen aangepakt.  
 
  

Aanmelden Vliegende Brigade Jeugdverslaving 
 

Advies en informatie 073 689 90 90     advies.informatie@novadic-kentron.nl 

Angela Aben   06 10815450   angela.aben@novadic-kentron.nl 
 

 

Wat doen jullie? Wij komen op locatie om te adviseren of korte interventies op te zetten. 

Hoeveel kost dat? De consultatie is vrij toegankelijk en zonder beschikking: kosteloos. 

Voor wie? Voor jongeren tot 23 jaar met complexe problematiek waarbij uithuisplaatsing dreigt. 

Vanaf wanneer? Nu. De Vliegende Brigade Verslavingshulp is onderdeel van het project 

Transformatieopgaven en nu beschikbaar. 

 

 


