Medisch Sociaal
Centrum
Informatie voor cliënten

Welkom bij het MSC
Het Medisch Sociaal Centrum (MSC) is een polikliniek waar onder medisch
toezicht heroïne en methadon wordt verstrekt. U krijgt bij ons een medische
behandeling waarbij we samen met u werken aan wat u wilt bereiken. Ook
willen we schade aan uw gezondheid zoveel mogelijk voorkomen.
Doel van de behandeling
Het is de bedoeling dat u dagelijks naar het
MSC komt. Hierdoor krijgt u stabiliteit in uw
dagelijks leven en vermindert waarschijnlijk
het bijgebruik van andere drugs. Daarnaast
kunt u beter werken aan de doelen die u wilt
bereiken en zorgen voor verbeteringen op
verschillende leefgebieden. Denk hierbij aan
wonen, werken of het bezoeken van familie.
Aan de hand van een jaarlijkse vragenlijst
wordt gemeten of er verbeteringen te zien
zijn. Verder proberen we schade aan uw

gezondheid zoveel mogelijk te voorkomen,
zodat u zowel lichamelijk als psychisch weer
beter kunt functioneren.
Voorwaarden behandeling
U komt in aanmerking voor de behandeling
als:
•	u tenminste 35 jaar oud bent (tenzij de
behandelend arts anders oordeelt);
•	u (bijna) dagelijks heroïne en methadon
gebruikt;
•	u de heroïne voornamelijk injecteert of
inhaleert;

•	u legaal in Nederland bent;
•	u verzekerd bent;
• u problemen op economisch, maatschappelijk en/of justitioneel gebied heeft;
•	u langer dan vijf jaar verslaafd bent en
vervangende middelen onvoldoende
behandeleffect hebben gehad. Een arts
van het MSC of een behandeld arts geeft
hierover een oordeel.
Inhoud van de behandeling
Tijdens de behandeling krijgt u heroïne en
methadon en wordt u intensief begeleid en
behandeld. De verslavingsarts bespreekt met
u de juiste dosering heroïne en methadon.
Deze dosering moet u bij voorkeur drie keer
dagelijks en zeven dagen per week bij het

MSC onder toezicht gebruiken. Daarnaast
kunt u met uw verslavingsarts uw overige
problemen bespreken.
Een coördinerend behandelaar begeleidt u
bij de aanpak van uw problemen en het realiseren van uw wensen. Minimaal een keer
per maand heeft u hiermee contact. Om u
zo goed mogelijk te helpen wordt nauw
samengewerkt met andere betrokken
instanties.
Zuivere heroïne
De verstrekte heroïne wordt in een laboratorium geproduceerd. Deze is daardoor
zuiverder dan straatheroïne en heeft een
andere smaak.

Nazorg
Als u stopt met de behandeling bij het MSC
wordt het reguliere methadonprogramma
voortgezet. Het kan ook zijn dat wij besluiten
de behandeling te beëindigen. Dat doen we
alleen als blijkt dat de geboden behandeling
onvoldoende tot verbetering leidt. Als de
behandeling medisch niet verantwoord blijkt
of bij ernstige agressie, kan de behandeling
ook worden gestopt.

Cliëntenraad
De cliëntenraad is een onafhankelijk
orgaan dat de gemeenschappelijke
belangen van cliënten behartigt. U kunt
er terecht voor informatie en advies. De
cliëntenraad is te bereiken op telefoonnummer: 088 – 358 20 19 / 088 – 358 32 29
of via cr-brijder@brijder.nl. U kunt deze
contactgegevens ook gebruiken als u lid
wilt worden van de cliëntenraad.

Aanmelden
U meldt zich aan via uw huidige coördinerend behandelaar. Als u lijkt te voldoen aan
de voorwaarden, wordt u uitgenodigd voor
een intakegesprek. Een onderzoeksverpleegkundige stelt u enkele vragen en er wordt
een medische intake gedaan door de arts.
Als hieruit blijkt dat u aan de gestelde
voorwaarden voldoet, kunt u binnen enkele
weken starten met de behandeling, tenzij er
een wachtlijst is.
Meer informatie
Mocht u meer informatie willen hebben over
de behandeling bij het MSC, neem dan
contact op met een behandelaar via
onderstaand adres of telefoonnummer.
Kiwistraat 36
2552 DH Den haag
088 - 358 36 77
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