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FACT-LVB

Heeft u te maken met mensen met een lichte verstandelijke 

beperking (LVB), waarbij sprake is van psychiatrische problematiek 

en/of ernstige gedragsproblemen? En spelen er problemen op 

meerdere levensgebieden? Dan is er FACT-LVB van Amarant.

Het doel van FACT-LVB is het in de thuissituatie behandelen, 

begeleiden en ondersteunen van mensen met een lichte verstandelijk 

beperking en complexe (psychiatrische) problematiek. Zo krijgen zij 

weer grip op hun leven en kunnen zij naar tevredenheid deelnemen 

aan de samenleving. FACT kan een ingrijpende uithuisplaatsing 

voorkomen of verkorten.



FACT staat voor:
Flexible: We intensiveren de zorg waar nodig en bouwen af waar mogelijk.

Assertive: We werken outreachend. FACT-medewerkers gaan naar de cliënten toe. We onderhouden 
contact, ook als de cliënt niet gemotiveerd is.

Community:  We behandelen, begeleiden en ondersteunen in de omgeving van de cliënt. We betrekken en 
ondersteunen het systeem en werken nauw samen met ketenpartners.

Treatment:  We bieden behandeling op meerdere levensgebieden. Het accent ligt op het vergroten van de 
zelfredzaamheid van de cliënt en het systeem.

Samenwerking

Voordelen FACT-LVB 
 ̵ Amarant beschikt over jarenlange LVB 

expertise
 ̵ FACT kan een klinische opname voorkomen 

of verkorten.
 ̵ FACT zorg is intensief waar nodig en op de 

achtergrond waar mogelijk.
 ̵ FACT kan een ingrijpende uithuisplaatsing 

voorkomen of verkorten.
 ̵ FACT draagt bij aan een betere samenleving, 

minder crisissen, detentie, overlast en 
criminaliteit

 ̵ Cliënten zijn tevreden over FACT: zij geven 
ons een 8.

FACT-LVB werkt nauw samen met andere 

Hoe werkt FACT-LVB
FACT-LVB werkt multidisciplinair. Het FACT-team bestaat onder andere uit agogen en (sociaal psychiatrisch) 
verpleegkundige(n), een psychiater, een systeemdeskundige, een pedagogisch medewerker, een 
ervaringsdeskundige en een schuldhulpverlener. Samen met de cliënt kijken ze wat er nodig is om de problemen te 
verminderen, zodat de cliënt weer grip krijgt op zijn/haar leven. Ook het netwerk van de cliënt wordt hierbij nauw 
betrokken. Als het kan, wordt de intensiteit van de behandeling weer afgebouwd. Wel houdt een casemanager 
binnen het FACT-team regelmatig contact met de cliënt of het systeem. Zodat er tijdig ingegrepen kan worden 
wanneer dat nodig is.

Voor wie? 
FACT-LVB is bedoeld voor clienten met een lichte verstandelijke beperking, complexe (psychiatrische) problematiek 
en problemen op meerdere levensgebieden. Door meerdere hulpverleningstrajecten in het verleden zijn cliënten 
soms het vertrouwen kwijt in de hulpverlening, ondanks dat zij nog behandeling nodig hebben. FACT zoekt deze 
cliënten actief op (outreachend) en motiveert hen de deur voor de hulpverlening weer open te zetten.

FACT-LVB werkt nauw samen met andere 
organisaties die betrokken zijn bij de cliënt, 
zoals gemeenten, wooncorporaties, sociale 
wijkteams, politie, veiligheidshuizen, huisartsen 
en collega-instellingen om de hulpverlening 
efficiënt en doeltreffend in te zetten. 



Aanmelden
Neem telefonisch contact op met ons 
Helpdest Cliënt via 088 - 611 99 55. Of 
verstuur je aanmelding online via  
Zorgdomein

 
Meer informatie vind je op
www.amarant.nl

Amarant heeft FACT-teams in West-, Midden- 
en Oost-Brabant en is onderdeel van een 
intersectoraal FACT-team Jeugd in Zuidoost-
Brabant (samen met Combinatie Jeugdzorg en 
GGZ Eindhoven).

Aanmelden

Neem telefonisch contact op met 
Helpdesk Cliënt of verstuur je 
aanmelding online via Zorgdomein
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Over Amarant
Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel 
om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5.000 medewerkers en 
1.800 vrijwilligers dragen we dag in dag uit bij aan het welzijn en geluk van ruim 
6.000 cliënten en hun verwanten in heel Noord-Brabant. Naast een breed aanbod 
aan zorg  - begeleiding en behandeling aan huis of met verblijf - biedt Amarant volop 
mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.


