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Adres en contact
Beschermd wonen dubbele diagnose
Troelstraweg 269
4384 GP Vlissingen
Telefoon 0118 49 18 58



Aantal plaatsen 
In de BW is plaats voor dertien bewoners. Er zijn vijf individuele appartementen 
en er zijn acht plaatsen verdeeld over vier woningen. 

Voor wie?
Mensen van 18 jaar en ouder met een ernstige verslaving en psychiatrische 
problematiek kunnen in de BW DD terecht. U heeft een tijdelijke woonplek 
nodig waarin verslaving en wonen samengaan. Uw nieuwe leefruimte is een 
veilige plaats zodat u zich kunt ontwikkelen op verschillende levensgebieden.

Ons behandelaanbod is afgeleid van de IDDT-Methodiek. IDDT staat voor 
Integrated Dual Disorder Treatment en is een behandelvorm gericht op 
dubbele diagnostiek. Er wordt vraaggericht gewerkt en er is een passende 
behandeling die aansluit op de motivatiefase van de individuele bewoner. 

Welke begeleiding bieden wij?
Onderdelen van de begeleiding kunnen zijn:
0 behouden of zoeken naar zinvolle dagbesteding of activiteiten;
0 oog voor zelfverzorging en huishoudelijk zorg;

0 onderhouden en opbouwen van sociale contacten;
0 omgaan met financiën; 
0 omgaan met eigen kwetsbaarheid; 
0 zoeken naar passende volgende woonruimte; 
0 psycho-educatie over verslaving; 
0 omgaan met medicatie.

Wie begeleiden u?
In de BW DD werken we met een multidisciplinair team. Er is  
24 uur per dag en zeven dagen per week een woonbegeleider/
verpleegkundige bereikbaar. Elke bewoner heeft een eigen 
behandelaar vanuit het zorgprogramma verslavingszorg.

Samenwerking
De BW DD werkt samen met verschillende andere 
voorzieningen van verslavingszorg.

Hoe meldt u zich aan?
Uw behandelaar kan contact opnemen met de BWDD om een 
afspraak te maken voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. 
Het is uiteraard mogelijk dat uw familie of naasten bij dit 
gesprek aanwezig zijn. 
Mocht u na het gesprek nog geïnteresseerd zijn in wonen 
in de BW dan kan uw behandelaar u aanmelden via 
beschermdwonen@emergis.nl. 

Wat kost het?
Om zorg te krijgen vanuit de BWDD is een geldige WMO-
indicatie beschermd wonen extra of hoger met dagbesteding 
nodig.  De aanvraag van een indicatie kan zes weken duren. 
U betaalt elke maand een eigen bijdrage. Het Zorgkantoor 
bepaalt hoeveel u elke maand moet betalen. Uitgebreide 
informatie over de eigen bijdrage kunt u lezen in de folder 
‘Eigen bijdrage zorg met verblijf van
het Centraal Administratie Kantoor (CAK)’. Deze folder is te 
vinden op de website van het CAK: www.cak.nl.

In de beschermende woonvorm dubbele diagnose (BW DD) in 
Vlissingen kunnen mensen met een ernstige verslaving en  
psychiatrische problematiek beschermd wonen. Deze BW is een 
onderdeel van het zorgprogramma verslavingszorg van Emergis.


