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Werkwijze van de Swaai 
De mensen die een beroep doen op de 
Swaai hebben altijd een verstandelijke 
beperking en hun psychische klachten 
kunnen erg uiteenlopen. Het kan hierbij 
gaan om ontwikkelingsstoornissen, 
gedragsstoornissen, trauma’s of 
stemmingsstoornissen. Omdat onze patiënten 
zich soms moeilijk in woorden uit kunnen 
drukken, proberen we zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij hun belevingswereld. Op deze 
manier kunnen mensen hun emoties beter 
uiten en kunnen we ze helpen om hiermee 
om te gaan. Overigens worden de ouders 
of verzorgers en directe omgeving nauw 
betrokken bij de behandeling. Daarnaast 
hechten we veel waarde aan goede 
voorlichting en begeleiding.

Wat biedt de Swaai
Het aanbod van de Swaai bestaat uit: 
.  Polikliniek voor volwassenen
.  Polikliniek voor jeugd
.  Deeltijd- en dagbehandeling
.  Thuishulp en Gezinsondersteuning 
.  Kliniek ‘De Swaai’ voor volwassenen
.  Specialistische Ambulante Dienstverlening 

(SPAD)
.  Centrum voor Kortverblijf
.  Klinieken voor kinderen en jongeren:  

Mikado en Domino

Drie onderdelen van de Swaai vallen direct 
onder Talant, namelijk de Specialistische 
Ambulante Dienstverlening (SPAD), het 
Centrum voor Kortverblijf en de klinieken  
voor kinderen en jongeren: Mikado en Domino.

De medewerkers van de Swaai vinden een 
veilige en vertrouwde omgeving voor de 
patiënt erg belangrijk. Daarom wordt altijd 
gekeken wat het beste is voor hem of haar. 
Afhankelijk van de ernst van de situatie 
wordt gekozen voor de meest passende 
behandeling. Soms is begeleiding thuis of 
in de polikliniek de beste optie of is iemand 
meer gebaat bij dagbehandeling. Hoe dan 
ook, de zorg & ondersteuning worden altijd 
afgestemd op de vraag. Hier zetten meerdere 
professionals zoals psychiaters, psychologen 
en groepsbegeleiders zich dagelijks voor in.

De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt 

jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als 

psychische problemen advies, behandeling en therapie.



Polikliniek de Swaai voor 
volwassenen en jeugd
Vanuit Polikliniek de Swaai wordt met behulp 
van gesprekken en voorlichting aandacht 
besteed aan de problemen die de patiënten 
ervaren. Ook is het mogelijk om verschillende 
vormen van therapie te volgen. 

Deeltijd- en 
dagbehandeling voor 
volwassenen en jeugd
Voor patiënten die meer zorg nodig hebben 
dan de polikliniek kan bieden, maar niet 
opgenomen hoeven te worden in een kliniek, 
zijn de deeltijd- en dagbehandeling van de 
Swaai een goede optie. Hier kunnen mensen 
gedurende een aantal dagen of dagdelen 
terecht voor een gerichte aanpak van hun 
problemen. 



Thuishulp en 
Gezinsondersteuning
Gezinnen kunnen ook een beroep doen op 
gezinsbegeleiding. Deze vorm van begeleiding 
biedt gezinnen ondersteuning in de 
thuissituatie. 
 

Kliniek voor volwassenen
De combinatie van een verstandelijke 
beperking en psychische klachten is niet altijd 
makkelijk. Hierdoor kunnen thuis problemen 
ontstaan. Mocht thuiswonen even niet meer 
kunnen, dan kan tijdelijke opname in de kliniek 
een oplossing zijn. Het belangrijkste doel is 
om de ontstane problemen te stabiliseren. 
Dit probeert de Swaai te bereiken door 24 uur 
per dag intensieve begeleiding en structuur 
te bieden. Als het weer beter gaat met de 
patiënt kan hij of zij weer thuis overnachten en 
overdag naar de Swaai komen voor passende 
hulp. 



Specialistische Ambulante 
Dienstverlening
De patiënten die in aanmerking komen voor zorg & onder-

steuning van de Swaai hebben vaak een specifieke hulp-

vraag. De Specialistische Ambulante Dienstverlening 

(SPAD) is een specialistisch team van Talant en probeert 

in kaart te brengen welke hulp iemand nodig heeft. 

Door praktische ondersteuning te bieden in de bege-

leiding wordt geprobeerd om de hulp aan de patiënt 

zo passend mogelijk te maken. Als de hulp die nodig is 

niet aansluit bij de hulp die gegeven wordt, geeft SPAD 

daarin advies.

 

Centrum voor Kortverblijf
Af en toe gebeurt het dat iemand helemaal vastloopt. 

Het Centrum voor Kortverblijf (CvK) kan dan uitkomst 

bieden. Hier kunnen mensen voor korte tijd opgenomen 

worden. Er wordt gekeken waarom de patiënt vast-

gelopen is en hoe het ontstane probleem op te lossen 

valt. Na verblijf in dit centrum kunnen patiënten als het 

nodig is ambulante begeleiding krijgen of ze kunnen 

terecht bij de deeltijdbehandeling.

 

Mikado en Domino
Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand, 

psychische problemen of gedragsproblemen kunnen 

voor observatie en diagnostiek terecht bij Mikado of 

Domino. In deze klinieken wordt gekeken wat de 

mogelijkheden zijn van het kind en waar hij of zij 

ondersteuning nodig heeft. De bevindingen en adviezen 

worden vastgelegd in een eindverslag. Dit verslag wordt 

ook besproken met de direct betrokkenen. De gezins-

situatie wordt zoveel mogelijk nagebootst door de 

begeleiders.
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Aanmelden
Voor de verschillende typen behandeling van 
de Swaai bestaat één aanmeldpunt, het Swaai 
Portaal. Het portaal behandelt alle aanvragen 
en geeft antwoord op de vraag of de patiënt 
een plek kan krijgen binnen de Swaai. Meer 
informatie over de aanmelding is te vinden op 
de website: www.deswaai.nl

Overigens is aanmelding alleen mogelijk 
met een verwijzing van de huisarts, medisch 
specialist, Bureau Jeugdzorg of een instelling 
voor geestelijke gezondheidszorg. Het aanmeld-
formulier is te downloaden via de website of 
telefonisch aan te vragen via het Swaai Portaal.

Rechten en kosten
De behandeling van de Swaai wordt betaald 
uit de basisverzekering of de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Ook kan gevraagd worden om een eigen 
bijdrage. Meer informatie over het eigen 
risico en de eigen bijdrage is ook te vinden 
in de verzekeringspolis. Ook kan er contact 
opgenomen worden met de zorgverzekeraar of 
het zorgkantoor van De Friesland.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Swaai? Kijk dan op 
www.deswaai.nl of belt u tijdens kantooruren 
met het Swaai Portaal, telefoonnummer  
0512 384 384.

Bezoekadres De Swaai Volwassenen:
De Wissel 1
9244 EW Beetsterzwaag
Tel: (0512) 38 43 84

Postadres:
Postbus 16
9244 ZN Beetsterzwaag
Fax: (0512) 38 43 85

Bezoekadres De Swaai Jeugd: 
De Velden 3
9204 WH Drachten
Tel: (0512) 58 08 80

Postadres:
Postbus 10100
9200 JA Drachten
Fax: (0512) 38 43 85 

De Swaai is een samenwerkingsverband tussen:


