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Informatie voor cliënten

Op vakantie gaan was tot voor
enkele jaren voor iemand die
methadon gebruikte vrijwel onmogelijk. Het leek een beetje of
Nederland het enige methadonverstrekkende land was en dat
een methadongebruiker niet
buiten de grenzen kon komen.
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Hierin is de laatste jaren gelukkig veel
veranderd. In veel andere landen bestaan inmiddels ook methadonprogramma’s en de informatie over deze programma’s in het buitenland is erg
verbeterd. Daarnaast zijn er door het
vrijere verkeer van personen binnen de
zogenaamde Schengenlanden mogelijkheden gekomen om methadon over de
grens mee te nemen met een verklaring
van de Inspectie voor de
Volksgezondheid.

Waarom deze folder

Vakantie in Nederland

Dankzij het verruimen van de mogelijkheden kunnen steeds meer cliënten op
vakantie gaan en ook tijdens de vakantie
gewoon hun methadon gebruiken.
Met deze folder willen wij u op de hoogte stellen van de mogelijkheden die er
op dit moment zijn.
Ook willen wij door het geven van informatie voorkomen dat u te laat een
verzoek indient, waardoor het misschien
niet mogelijk is uw methadon mee te
nemen of op uw vakantie-adres te
regelen.
Het komt jammer genoeg toch nog al
eens voor dat iemand teleurgesteld
moet worden.
Het regelen van dit onderdeel van de
vakantie kost nu eenmaal tijd.

Meenemen van methadon
op vakantie

Afhankelijk van de duur van de vakantie
mag u in overleg met de verslavingsarts
een bepaalde hoeveelheid methadon
meenemen.

In feite zijn er drie verschillende
bestemmingen:
• Vakanties in Nederland
• Vakanties in een Schengenland
• Vakanties buiten de Schengenlanden

Op vakantie gaan
voor iemand die methadon
gebruikt is mogelijk
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Vakantie naar
niet-Schengenlanden

Vakantie in een Schengenland
Wat zijn de Schengenlanden?

De Schengenlanden zijn een aantal
landen binnen de EEG, die een gezamenlijk verdrag gesloten hebben over onder
meer het vrije verkeer van personen
tussen landen.
U kunt bij de verpleegkundigen navragen
of uw vakantiebestemming tot de
Schengenlanden behoort.
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Methadon meenemen met
een Schengenverklaring

Binnen de Schengenlanden kunt u, met
een verklaring van de Inspectie voor de
Volksgezondheid, methadon meenemen.
Deze verklaring moet ingevuld worden
door de Divisie Verslavingszorg van
Mondriaan en ondertekend worden
door de Inspectie. Bij deze aanvraag
horen een aantal regels en voorschriften:
- U heeft een geldig identiteitsbewijs
(identiteitskaart of paspoort) nodig.
- U levert een kopie hiervan in bij de
verpleegkundige.
- Geef de precieze periode (data) van
de vakantie door.
- Geef het land van bestemming door
en lever op verzoek een kopie in van
uw reisboeking.
Er is een periode van drie weken nodig
om deze verklaring te regelen.
Als u hiermee niet op tijd bent, kunnen
wij niet garanderen dat het lukt om de
verklaring op tijd te regelen.
Wanneer u niet tijdig een Schengen
verklaring hebt aangevraagd, kunnen wij
u geen methadon meegeven.
Bij het aanvragen van een
Schengenverklaring dient u ook te overleggen met de verpleegkundige of u de
vloeibare methadon meeneemt of
eventueel methadontabletten. Deze
gegevens moeten namelijk vermeld
worden op de Schengenverklaring.

Als u plannen heeft om op vakantie
te gaan naar een land dat niet tot de
Schengenlanden behoort, maak dan
3 weken van tevoren een afspraak met
de verpleegkundige.
U dient mee te nemen:
• een kopie van uw reisboeking
• een geldig identiteitsbewijs
• de precieze periode (data) van de
vakantie

Binnen Europa:

U krijgt een methadonrecept waarmee
u bij de apotheek methadon kunt gaan
afhalen. Deze methadon moet meegenomen worden in de door de apotheek
verstrekte verpakking, waarop de
persoonsgebonden sticker bevestigd zit.

Buiten Europa:

Voor hoog-risico landen wordt door
de verslavingsartsen geadviseerd geen
methadon mee te nemen wegens
het verbod op bezit of invoeren van
methadon in deze landen.
Wanneer u per auto naar een nietSchengenland reist, kan voor u wel
een Schengenverklaring worden aangevraagd voor die landen waardoor gereisd
wordt om uw bestemming te bereiken.

Zorg dat u uw methadonverstrekking op tijd regelt,
dit kost namelijk veel tijd
5

Aanvraagprocedure bij
Verslavingszorg

Meer informatie

Het blijft risicovol
Het meenemen van methadon naar het
buitenland blijft risicovol, ook al is er
inmiddels meer mogelijk dan een aantal
jaren geleden. Het is en blijft een
gedoogsituatie en zelfs als u in het bezit
bent van een Schengenverklaring, kan in
het buitenland het beeld blijven bestaan
dat u illegale middelen bij zich heeft.

Zeker tegen de zomervakantie komen er
veel vragen van cliënten om de
methadon(verstrekking) op vakantie te
regelen. Dit gebeurt vaak tijdens de methadonverstrekking en dan lukt het vaak
gewoon niet om alles goed tussen verpleegkundige en aanvrager te bespreken.

Locatie Maastricht

Voor informatie over de buitenlandse
ambassades of consulaten kunt u contact opnemen met het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, T 070 348 64 86.

Verpleegkundig spreekuur:
maandag, woensdag of vrijdag
van 09.30 tot 10.00 uur.

Wij verzoeken u daarom deze folder
eerst goed door te lezen. Vervolgens
kunt u voor het aanvragen van methadon als u op vakantie wilt, persoonlijk of
telefonisch contact opnemen met een
verpleegkundige tijdens het verpleegkundig spreekuur.

Locatie Heerlen

Ook op de website van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken
(www.minbuza.nl) vindt u meer
informatie hierover.

Gerardusweg 30
6224 LV Maastricht
T 043 325 40 81

Valkenburgerweg 17
6411 BM Heerlen
T 045 571 94 73
Verpleegkundig spreekuur:
• persoonlijk aan het loket achterzijde
Valkenburgerweg 17 op maandag t/m
vrijdag van 14.30 - 15.30 uur
• dagelijks telefonisch van
14.30 - 15.30 uur via een direct
T 045 573 14 73

Meer informatie vindt u ook op onze
website www.mondriaan.eu
Deze folder is een uitgave van
Verslavingszorg Mondriaan en is
opgesteld i.s.m. de Commissie
Communicatie.
Augustus 2014

U kunt met de verpleegkundigen
een tijdstip afspreken om het over uw
aanvraag te hebben.
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Over Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met
ruim 40 locaties. Jaarlijks bieden we
zorg aan 13.500 mensen. We hebben
speciale behandelingen voor kinderen,
jeugdigen, volwassenen en ouderen met
psychische of psychiatrische klachten
en voor mensen met verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan
forensische psychiatrie. Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door
psychische aandoeningen gedurende
kortere of langere tijd belemmerd
worden in hun welzijn en functioneren.
Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als
dat kan, opgenomen als dat echt moet.
Onze aanpak is oplossings- en samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk
op de persoon afgestemd. Met 2.300
medewerkers is Mondriaan één van de
grotere werkgevers in Limburg. We zijn
een erkend opleidingsinstituut voor
psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek staan in dienst
om, op basis van de nieuwste inzichten,
onze zorg continu te verbeteren.
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