
Mijn persoonlijke gegevens

Naam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Informatie over de gevangenis waar u verblijft

In welk land zit u gevangen?

Wat is het adres van de gevangenis?

Wat is uw detentienummer?

Hoe lang bent u al verslaafd?

Aan welke middelen bent u verslaafd en hoeveel gebruikt u per dag?

Middel                                 

Hoeveelheid per dag

Hoe komt het dat u verslaafd bent?

U heeft aangegeven dat u een verslaving heeft. 
Dat kan voor problemen zorgen tijdens uw 
gevangenisstraf of op het moment dat u vrijkomt. 
Daarom vraagt Bureau Buitenland u om dit 
vragenformulier zo goed mogelijk in te vullen. 

Waarom dit formulier?
Als u dit formulier volledig invult, krijgt Bureau Buitenland zicht 
op uw verslavingsprobleem. Zo kan het in gesprekken met de 
reclasseringsvrijwilliger onderwerp van gesprek zijn. Zodra u 
terugkeert naar Nederland kunnen wij u bovendien gericht 
doorverwijzen naar een verslavingszorginstelling, als u dat wilt.

Meer weten? 
Al deze informatie en meer kunt u ook terugvinden op 
www.reclassering.nl/buitenland.

Bureau Buitenland

Wat moet u doen als… 
u verslaafd bent?
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Wat moet u doen als… u verslaafd bent? 

Wat zijn de gevolgen van uw verslaving voor uw dagelijks leven? 

Heeft u ooit professionele hulp gezocht? Zo ja, waar?

Naam instelling                                 

Naam contactpersoon

Bent u in behandeling geweest? Zo ja, wanneer en hoe lang? 

Jaar                                 Periode(aantal maanden)

Bent u toen behandeld in een kliniek of kwam er iemand bij u thuis langs? 

q Kliniek  q Thuis q Beide
(aankruisen wat voor u van toepassing is)

Hoe was het resultaat van deze behandeling?

q Goed, namelijk

q Slecht, namelijk

Wilt u hulp ontvangen zodra u uit de gevangenis komt? Zo ja, wat voor soort hulp?

Datum en plaats,  Handtekening

Bureau Buitenland
Bureau Buitenland

Dit formulier sturen naar: 

Reclassering Nederland
t.a.v. Bureau Buitenland
Postbus 136 NL 
3500 AC UTRECHT
The Netherlands

 

Let op! Heeft u het formulier ingevuld? Vergeet uw handtekening niet!
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