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Soms heeft een kind of jongere zoveel problemen dat uithuisplaatsing 
dreigt. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen! De Vliegende Brigade 
kan dan advies geven en korte interventies inzetten. Zo proberen we  
samen een andere oplossing te bedenken! 



VLIEGENDE BRIGADE JEUGDVERSLAVING

De medewerkers van de Vliegende Brigade zijn deskundig in verslavingszorg en werken 
ambulant. We werken met verschillende partijen samen om te bekijken hoe we plaatsing 
in een woonvoorziening, kliniek of JeugdzorgPlus kunnen voorkomen en op een andere 
manier aan de problemen kunnen werken. 

De pluspunten van de Vliegende Brigade
 ■  De expertise is meteen beschikbaar. Als een zorgverlener of ouder/voogd een vraag 

heeft, kunnen we direct telefonisch consult en advies geven. 
 ■  De expertise kan op elke plek worden geleverd, waardoor kinderen en jongeren hun 

omgeving niet hoeven te verlaten. 
 ■  De expertise is beschikkingsvrij, waardoor het kosteloos is. 

Wanneer moet ik voor de Vliegende Brigade Jeugdverslaving kiezen? 
Voor jeugdverslaving geldt dat in een vroeg stadium zorgen delen en stappen zetten heel 
veel verschil maakt. Tijdige zorg voorkomt escalatie en een chronisch beloop. Er hoeft 
nog geen sprake te zijn van verslaving: ook zorgen over experimenteren met middelen 
vormen een aanleiding om contact op te nemen met de Vliegende Brigade Jeugd- 
verslaving. 

Vaak gaat verslaving gepaard met psychische problemen en is er sprake van dubbele, 
driedubbele of multiproblematiek. Ook in dat geval kun je contact opnemen met de  
Vliegende Brigade Jeugdverslaving, omdat de behandeling effectiever is als alle  
problemen tegelijk worden aangepakt. 

Aanmelden Vliegende Brigade Jeugdverslaving
Advies & Informatie
Telefoon: 073-689 90 90 
Mail: vliegendebrigade@novadic-kentron.nl
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Wat doen wij?   Wij komen op locatie om te adviseren of korte interventies op te 
zetten.

Wat kost dat?   De consultatie is vrij toegankelijk en zonder beschikking, dus  
kosteloos.

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

Door wie?   Zorgverleners en andere jeugdwerkers maar ook ouders en  
voogden kunnen contact met ons opnemen.

Wanneer?   Nu! De Vliegende Brigade Verslavingshulp is onderdeel van het 
project Transformatieopgaven en vanaf voorjaar 2022 beschikbaar. 


