Adviesgesprekken en eHealth
Voor duurzame controle over verslaving
Verslaving is een ziekte die ook op de werkvloer voorkomt. Mensen kunnen verslaafd zijn aan
bijvoorbeeld alcohol, drugs, gamen, gokken, internet, medicijnen en seks. Rodersana is een erkende
verslavingszorginstelling die vanuit een integrale behandelfilosofie, waarin wetenschappelijk onderbouwde
principes zijn ingebed, streeft naar een duurzame controle over de verslaving. Afhankelijk van de ernst van de
verslaving biedt Rodersana klinische en ambulante behandelingen op diverse locaties in Nederland.

Wat mag u verwachten?

Wat levert het u op?

Rodersana biedt werkgevers, werknemers en

•

particuliereneen laagdrempelige dienst aan, om in

U krijgt inzicht in de verslaving van uw
medewerker.

een vroeg stadium een verslaving te onderkennen en

•

U weet hoe een verslaving werkt.

hierop een gerichte behandeling toe te passen. Deze

•

U wordt duidelijk hoe de verslaving van uw mede-

•

U heeft een concreet beeld van hoe de werknemer

behandeling bestaat uit twee gesprekken, met de focus
op herkenning van de verslaving, de invloed hiervan op

werker zijn privé- en werkomgeving beïnvloedt.

privé- en werkomgeving, concrete adviezen om de

zijn verslaving onder controle kan krijgen en wat u

verslaving onder controle te krijgen en snelle herkenning

daarin kan betekenen.

van eventuele verslechtering van de situatie.
Adviesgesprekken en eHealth zijn maar een klein
Naast deze twee adviesgesprekken zet Rodersana

onderdeel van de totale dienstverlening van Rodersana.

eHealth in. Dit zijn oefeningen, tips, trics en video’s om

Als blijkt dat uw vraag uitgebreider of specifieker is, dan

de medewerker te ondersteunen bij de aanpak van zijn

zal Rodersana u een offerte op maat leveren.

verslaving, aangeboden via een beschermde omgeving
op internet.
De kosten van twee adviesgesprekken en
eHealth bedragen in totaal € 450. Dienstverlening
is exclusief BTW.

U kunt contact met ons opnemen via het Snelverwijspunt van Zorg van de Zaak Netwerk, waar Rodersana deel van uitmaakt.
Telefoonnummer: 088 – 277 88 01 of via e-mail: info@snelverwijspunt.nl.

