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Inleiding 
 

We weten allemaal dat alcohol drinken algemeen aanvaard is in onze maatschappij. Een pintje op 

café, een glaasje wijn op restaurant, een aperitiefje voor het eten. Het overgrote deel van de 

bevolking geniet van een glaasje en drinkt met mate. Ruim 5% gebruikt alcohol op een overmatige 

manier. Het aantal personen die problematisch medicatie gebruiken is moeilijker in te schatten. 

Medicatiemisbruik blijft vaak of langer verborgen omdat het gaat over legaal verstrekte producten 

door een arts voorgeschreven. Bij een substantieel deel van de aanmeldingen in de GGZ zit alcohol 

en/of medicatie als primair of secundair probleem vervat. 

  

Het clusteroverleg alcohol en medicatie verenigt voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg 

regio Gent-Eeklo, die een specifiek aanbod hebben voor deze problematiek.  

De algemene doelstellingen van dit clusteroverleg zijn drievoudig. In eerste instantie wordt een 

inventarisatie gemaakt van het bestaande residentiële en ambulante hulpverleningsaanbod. De 

beschrijving van dit specifiek aanbod wordt verkregen aan de hand van een interview, afgenomen 

van elke betrokken partner en dit in samenwerking met Universiteit Gent, vakgroep 

orthopedagogiek. Dit aanbod wordt vervolgens op een gebruiksvriendelijke en gestructureerde wijze 

vertaald in een database. Vanuit deze inventarisatie willen we als laatste doel een zicht krijgen op de 

lacunes, om deze vervolgens met alle betrokken voorzieningen aan te pakken.  

 

Onze eerste doelstellingen werden reeds gerealiseerd door het opmaken van een mini-sociale kaart 

alcohol (https://sites.google.com/site/artikel107clusteralcohol/) die een schematisch overzicht biedt 

van alle voorzieningen regio Gent-Eeklo die zich richten op middelenafhankelijkheid. 

 

De schematische opsomming van het aanbod verslavingszorg binnen geestelijke gezondheidszorg 

geeft ons reeds een eerste zicht op talrijke hiaten, die in het thesisonderzoek en in verder overleg 

nog uitgediept worden.  

Er zijn geen of te beperkte ondersteunings- en behandelmogelijkheden voor mensen met cognitieve 

beperkingen als gevolg van Korsakovproblematiek,  NAH of een laag IQ.  

De mogelijkheden met betrekking tot vroeginterventie, het grensvlak tussen preventie en 

hulpverlening, zijn ontoereikend.  

Er is een toenemend aantal patiënten met zware psychiatrische en/of sociale problemen, die moeilijk 

aansluiting vinden/krijgen binnen bestaande hulpverleningsvormen en overal uit de boot dreigen te 

vallen.  

Een groot aantal gebruikers zijn dakloos. In sommige algemene en psychiatrische ziekenhuizen zijn 

een groot deel van de opgenomen patiënten dakloos, zeker tijdens de winterperiode. Indien het 

huisvestingsprobleem geen oplossing kent, komt het streven naar de vermaatschappelijking van de 

zorg op de helling te staan. Diverse suggesties voor deze laatste lacune worden geopperd : via Stad 

Gent huisvesting bespreekbaar maken (naar het voorbeeld van de Nederlandse stad Utrecht), het 

idee ‘zorghotels’ verder exploreren, de erkenning van tussenhuizen als vormen van beschut wonen 

nastreven en intensieve dagprogramma’s voorzien. 

 

https://sites.google.com/site/artikel107clusteralcohol/


Ten slotte is er bij de verschillende partners van het clusteroverleg een streven naar het 

optimaliseren van de continuïteit van zorg en de onderlinge communicatie, het afstemmen van 

verslavingszorg binnen de regio Gent-Eeklo en een vlottere doorstroming van patiënten. 

 

In deze brochure hebben we het preventie- en hulpverleningsaanbod voor personen met alcohol- 

en/of medicatieproblemen regio Gent-Eeklo gebundeld. We hopen hiermee bij te dragen tot een 

betere toegankelijkheid voor ieder hulpvrager. 

 

 

Bob Crombez   &   Elsie Ponnet 

PC Gent-Sleidinge   CGG Eclips - Verslavingszorg 

  



Preventie 
 

              
 
VOORZIENING 
CGG Eclips  
Lange Violettestraat 84 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Tabak Alcohol Drugpreventie  
 
AANBOD 
 
- Het Infopunt (gericht op inwoners van groot-Gent) 

 
 Algemeen: 

o Infotheek : info, materiaal, literatuur, programma’s 
o Toelichting na afspraak 
o Verzorgen sessies rond alcohol-, drug- en gamingthematiek ifv 

opvoedingsvraagstukken 
o Opnemen consultfunctie nav middelgerelateerde cases 

 
 Jongeren: 

o Algemene empowerment georiënteerde preventie: 

 Voelwijzer: interactief, audiovisueel ondersteunend programma over 
sociale beïnvloeding 

 Machtig: non-verbale training ten aanzien van algemene sociale 
vaardigheden gericht op zelfkennis en het verhogen van sociale 
veerkracht. 

 Mighties: ontwikkeling van een inzichtgevende psycho-educatieve 
applicatie m.b.t. de “zelfbewuste?”- aansturing van (risico) gedrag bij  
jongeren 

 Reccer:  systemische veerkrachtontwikkeling via location based 
multiplayer game voor kwetsbare jongeren in leefgroepen VAPH en BJZ 
 

o Drugspecifieke preventie   

 Hoe aanwenden van preventieve werkvormen omtrent drugs? 
werkvormen omtrent alcohol, drugs en gaming voor onderwijs en 
bijzondere jeugdzorg (“train de trainer”) 

 Verzorgen van op maat uitgewerkte vormingssessies rond  verslaving, 
preventie,… 

 Verzorgen sessies met alcohol als centraal thema (cfr. Rock Zero) 

 Psycho-educatieve sessies tbv jongeren (schoolinterventie) 
 

  



 Ouders: 
o Infosessies voor ouders:  productinformatie, omgaan met risico’s tot 

afhankelijkheid,  risico’s en signalen van gebruik. 
 

- Intermediaire sectorale preventie-initiatieven (gericht op medewerkers uit sectoren onderwijs, 
welzijn, arbeid, vrije tijd,… uit de westelijke helft Oost-Vlaanderen) 
 

 Info/Vorming: 
o Ad hoc programma wordt  naar inhoud en tijd samengesteld in overleg 
o Drugnetwerk: forum voor netoverschrijdend inhoudelijke info- en 

ervaringsuitwisseling met actoren uit secundair onderwijs 
 

 Methodische training: 
o Grenzen stellen: efficiënt en respectvol begrenzen van ongewenst gedrag in de 

leefgroep 
o Motiverende gespreksvoering: inoefenen en toepassen van motiverende 

strategieën en gesprekstechnieken 
 

 Coaching: 
o Beleidscoaching algemene visie: procesbegeleiding bij het ontwikkelen van een 

gezamelijke visie op drugbeleid. 
o Beleidscoaching drugbeleidsplan: procesbegeleiding bij het uitwerken van een 

drugbeleidsplan op maat van de voorziening/de school. 
o Implementatie drugbeleid: Procesbegeleiding bij het in werking stellen van een 

drugbeleidsplan op de werkvloer. 
o Keep it clean – ondersteuning drugbeleid naar sector BJZ 

 
- Intersectorale drugpreventie: 

 Provinciaal steunpunt lokaal overleg en vroeginterventie: 
o Coaching en ontwikkeling Drugpuntwerking en intergemeentelijke 

samenwerking in Oost-Vlaanderen. 
o Opvolging en ontwikkeling lokaal drugbeleid en intersectorale drugpreventie 
o Opvolging en ontwikkeling lokale vroeginterventie 

 
- Intermediaire interventie-initiatieven: 

 Consult 
o Middelenspecifiek consult (met bijvoorbeeld medewerker van bijzondere 

jeugdzorg) door een hulpverlener van CGG Eclips Verslavingszorg binnen één 
cliëntsituatie. 

 Supervisie 
o Coaching van het therapeutisch team omtrent behandelplanning van cliënten 

door een hulpverlener van CGG Eclips Verslavingszorg 
 
CONTACTPERSOON 
 

- Wie? 
Marc Tack, teamleider 
 

- Contactgegevens? 
09/2335858 
 

  



- Wanneer te bereiken? 
Maandag tot vrijdag, 8u30-17u 
 

WEBSITE 
 
www.cggeclips.be  

  

http://www.cggeclips.be/


Zelfhulp 
 

 
 
 
VOORZIENING 
AA 
Algemeen Dienstbureau 
Grote Steenweg 149 
2600 Berchem 
 
ZORGEENHEID 
AA 
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
  Voor iedereen die alcoholproblemen heeft en hulp zoekt. 
 

- Werkingsgebied? 
Onbeperkt 
 

- Wat? 
 Zelfhulpgroep 
 De gehanteerde visie is het streven naar totale abstinentie 

 
- Exclusiecriteria? 

Geen 
 

- Capaciteit? 
Onbeperkt 

 
PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Toetreden is mogelijk wanneer het individu zelf om hulp vraagt.  
Men kan contact nemen via het Algemeen Dienstbureau met permanente telefoondienst 24 
uur op 24, 7 dagen op 7 of via de website. 
 

- Wachtlijst? 
Geen 

 
- Begeleidingsduur? 

Onbeperkt 



 
CONTACTPERSOON 
 

- Wie? 
Algemeen Dienstbureau 

 
- Contactgegevens? 

Grote Steenweg 149 
2600  BERCHEM 
Telefoon: 03 239 14 15 
E-mail: info@aavlaanderen.org 

 
- Wanneer te bereiken? 

Permanentie 24 uur op 24, 7 dagen op 7 
 
WEBSITE 
 
http://www.aavlaanderen.org 
 
  

http://www.aavlaanderen.org/


 
 
VOORZIENING  
SOS Nuchterheid vzw (sosN vzw) 
Kantienberg 9 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
SOS Nuchterheid 
 
AANBOD 
 

- Voor wie?  
Iedereen met een afhankelijkheidsprobleem die er iets wil aan doen. 
 

- Werkingsgebied?  
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Oost-Vlaanderen zijn we actief in Gent, 
Aalst, Ronse, Oudenaarde, Zottegem, Geraardsbergen en Sint-Niklaas 
 

- Wat?  
SOS Nuchterheid vzw is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg initiatief met een strikt 

seculiere en ondogmatische benadering van de afhankelijkheidsproblematiek. 

sosN vzw richt zich naar mensen met een verslavingsprobleem zoals alcohol, medicatie, 

gokken, cannabis, enz… en eveneens tot mensen uit hun directe omgeving die nood hebben 

aan communicatie hieromtrent. 

In de iZZa’s (individuele ZelfZorg aanspreekpunten) kunnen lotgenoten terecht, anoniem en 

discreet, om aan hun probleem te werken en te streven naar het bereiken en het 

onderhouden van een totale abstinentie. 

- Exclusiecriteria?  
Niemand wordt uitgesloten, onze deuren staan open voor iedereen die iets aan zijn/haar 
afhankelijkheidsprobleem wil doen. 

 

-  Capaciteit?  
Geen beperking. 

 
PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Laagdrempelig, gratis, voor iedereen die een afhankelijkheidsprobleem heeft en daar iets wil 
aan doen. 
 

- Wachtlijst? 
 Geen wachtlijsten – instappen kan onmiddellijk. 



 
- Begeleidingsduur?  

Onbepaald – iedere lotgenoot bepaalt zelf de periode. 
 
CONTACTPERSOON 
 
We beschikken over een centraal nummer: 09/3303525 dat 7/7 dagen en 24/24 uur beschikbaar is. 
Je krijgt er iemand in levende lijve aan de lijn, geen antwoordapparaat. 
Op dit nummer kunnen lotgenoten terecht voor alle nuttige informatie en ook als ze het moeilijk 
hebben. 
Iedere bijeenkomst in een iZZa wordt in goede banen geleid door een verantwoordelijke. De 
coördinaten van deze persoon zijn te vinden op onze website onder de rubriek “Waar en wanneer”. 
We zijn ook te bereiken via e-mail: info@sosnuchterheid.org  

 
WEBSITE 
 
www.sosnuchterheid.org  
 
 

 
  

mailto:info@sosnuchterheid.org
http://www.sosnuchterheid.org/


  
 
VOORZIENING 
VZW  Al-Anon familiegroepen 
Helenalei 24 
2018 Antwerpen-Berchem 
 
ZORGEENHEID 
Al-anon / Alateen Oost-Vlaanderen 
 
AANBOD 
 

- Voor wie?        
Al-anon: voor volwassen familieleden, echtgenoten, partners, ouders, vrienden, collega’s,… 
van mensen met een alcoholproblematiek. 
Alateen: voor kinderen en jongeren die in hun omgeving geconfronteerd worden met 
iemand met een alcoholproblematiek. 
        
Kortom , mensen die lijden of hebben geleden onder het drankmisbruik van iemand uit zijn 
of haar omgeving. 
 

- Werkingsgebied?   
Nederlandstalig België  
 

- Wat?  
Zelfhulpgroep 
 

- Exclusiecriteria? 
Geen  
 

- Capaciteit?   
Niet van toepassing 
 

PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Men kan contact rechtstreeks contact opnemen of men kan doorverwezen worden door een 
arts, school, hulpverlener, niet-drinkende ouder,…  
 

- Wachtlijst? 
Geen 
 

- Begeleidingsduur? 
Men is vrij te komen en te gaan. Anonimiteit is verzekerd. 
 

  



CONTACTPERSOON 
 

- Wie?   
ADB (Algemeen Dienstbureau)  
 

- Contactgegevens? 
Telefoon: 03/2185056  
E-mail: info@al-anonvl.be 
 

- Wanneer te bereiken?   
24 op 24 uur  
 

WEBSITE 
 
www.al-anonvl.be 
 

 
  

http://www.al-anonvl.be/


Online hulp 
 

 
 
VOORZIENING 
CAD-Limburg & CGG Kempen 
Salvatorstraat 25 & Smalvoortstraat 2 
3500 Hasselt & 2300 Turnhout 
www.alcoholhulp.be  
 
ZORGEENHEID 
Werkgroep Online Hulpverlening 
 
AANBOD 
 

- Voor wie?  
Iedereen met alcoholproblemen 
 

- Waar?  
Vlaanderen & Brussel 
 

- Aanbod?  
Online hulpverlening: zelfhulp of begeleiding via chat door een professionele hulpverlener, 
aan de hand van een gestructureerd programma. 
 

- Exclusiecriteria? 
Geen, wanneer problemen te ernstig proberen we verwijzing te realiseren. 
 

- Capaciteit?  
Zelfhulp: onbeperkt. Online begeleiding: afhankelijk van personeelsbestand, momenteel 600-
700 cliënten per jaar. 
 

PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Bij de begeleiding via een online screening. 
 

- Wachtlijst?  
Zelfhulp: geen. Begeleiding: varieert, tussen 1-4 weken. 
 

- Begeleidingsduur?  
Begeleiding via chat: 3 maanden. 
 

CONTACTPERSOON 
 

- Wie?  
Herwig Claeys 

http://www.alcoholhulp.be/


 
- Contactgegevens?  

info@alcoholhulp.be of coordinator@alcoholhulp.be 
 

- Wanneer te bereiken?  
Doorlopend 
 

WEBSITE 
 
www.alcoholhulp.be  
www.cannabishulp.be  
www.drughulp.be  
www.gokhulp.be  
 

  

mailto:info@alcoholhulp.be
mailto:coordinator@alcoholhulp.be
http://www.alcoholhulp.be/
http://www.cannabishulp.be/
http://www.drughulp.be/
http://www.gokhulp.be/


Hulp in de leefomgeving 
 
Mobil Teams Gent-Eeklo 

 
VOORZIENING 
Mobil Team Gent-Noord, Dok Noord 6, 9000 Gent 
Mobil Team Gent-Zuid: Caritasstraat 76, 9090 Melle 
Mobil Team Gent-West: Fr. Ferrerlaan 106, 9000 Gent 
Mobil Team Meetjesland: Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo 
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
Personen vanaf 16 jaar met een langdurige psychische problematiek 
 

- Werkingsgebied? 
 Mobil Team Gent-Noord: Evergem, Lochristi, Oostakker, Sint-Amandsberg, Gentse 

wijken Kanaaldorpen, Papegaai, Elisabethbegijnhof, Muide, Meulestede, Afrikalaan, 
Sluizeken, Dampoort en Gentse binnenstad. 

 Mobil Team Gent-Zuid: Gavere, De Pinte, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Sint-
Denijs-Westrem, Afsnee, Ledeberg, Gentbrugge, Zwijnaarde, Gentse wijken Moscou, 
Vogelhoek, Oud Gentbrugge, Nieuw-Gent, stationsbuurten en Macharius. 

 Mobil Team Gent-West: Aalter, Deinze, Nevele, Zulte, Sint-Martens-Latem, Nazareth, 
Drongen, Mariakerke, Wondelgem, Gentse wijken Bloemekenswijk, Rabot, Brugse 
Poort, Rooigem en Watersportbaan. 

 Mobil Team Meetjesland: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, 
Maldegem, Moerbeke, Sint Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate en 
Zomergem. 

 
- Wat? 

 Advies en coaching van bestaande eerstelijnsvoorzieningen en actoren 
 Langdurig ondersteunen van cliënten met een langdurige zorgafhankelijkheid in hun 

eigen leefomgeving in nauwe samenwerking met andere actoren uit de verschillende 
lijnen 

 Casefinding en binding 
 Snelle interventies bij gekende cliënten in subacute/acute situaties tijdens de 

permanentieuren 
 De visie van de organisatie bestaat uit het nastreven van totale abstinentie, 

gecontroleerd gebruik of harm reduction 
 De basiszorg is gratis. Consulten bij de psychiater zijn betalend aan het gangbare 

tarief. 
 

- Exclusiecriteria? 
Levensbedreigende situatie 

 
- Capaciteit? 

350 à 450 cliënten. 
 

  



PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Aanmelden via centraal aanmeldingsnummer: 09/2305646 of per mail: 
onthaal.mobilteam@psygent.be 
Zowel cliënten als hun familie, hulpverleners, welzijnwerkers of professionals met een 
maatschappelijke functie kunnen een aanmelding doen op het centraal nummer. 
Op basis van de woonplaats van de cliënt wordt het team, actief in de regio, geïnformeerd 
over de aanmelding. Dit team neemt contact op met de cliënt en maakt een afspraak voor 
een intake. 
Tijdens de assessment fase wordt gekeken in hoeverre het Mobil-team een meerwaarde kan 
betekenen. Zoniet worden samen met de aanmelder mogelijke alternatieven bekeken. 
 

- Wachtlijst? 
Aanmeldingen zijn steeds mogelijk. 
De MOBiL-teams rekenen advies en coaching, (intensieve) herstelgerichte begeleiding, 
Assertive Community Treatment en bemoeizorg tot hun takenpakket. 
De beschikbare middelen worden zorgvuldig ingezet na een geduldige en gestructureerde 
screening van de aangemelde kandidaat. Op deze wijze proberen wij de caseload 
hanteerbaar te houden. 
Dit kan aanleiding geven tot een wachttijd voor de modules herstelgerichte begeleiding, ACT 
en/of bemoeizorg. 
Het luik advies en coaching is permanent mogelijk. 
  

- Begeleidingsduur? 
De begeleidingsduur is niet tijdgebonden. Zolang gewenst en noodzakelijk wordt de 
begeleiding verdergezet. De frequentie van de contacten wordt afgestemd op de noden. 
 

CONTACTPERSOON 
 

- Wie? 
 Mobil Team Gent-Noord: Janne Vermeire 
 Mobil Team Gent-Zuid: Isabelle Vanwingene 
 Mobil Team Gent-West: Dave Bols 
 Mobil Team Meetjesland: Lieselot Coppens 

 
- Contactgegevens? 

 Mobil Team Gent-Noord: 09/2331830 
 Mobil Team Gent-Zuid: 09/2235880 
 Mobil Team Gent-West: 09/3293570 
 Mobil Team Meetjesland: 09/3769721 

 
- Wanneer te bereiken? 

9u – 17u 
 

WEBSITE 
 
www.psygent.be 
  

mailto:onthaal.mobilteam@psygent.be
http://www.psygent.be/


Mobiel Crisis Team 
 
VOORZIENING 
Mobiel Crisis Team 
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
Het MCT richt zich tot volwassenen vanaf 18 jaar in de thuissituatie met een psychiatrische 
problematiek in een acute crisis.   
 

- Werkingsgebied? 
Het MCT verplaatst zich binnen de stad Gent met deelgemeenten (Afsnee, Desteldonk, 
Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-
Denijs-Westrem, Sint-Kruis-Winkel, Wondelgem, Zwijnaarde).  
 

- Wat? 
 Het MCT heeft als opdracht: 

o het ondersteunen van de cliënt en zijn omgeving in crisissituatie, gebruik 
makend van de krachten van de patiënt en die van de omgeving 

o adequate organisatie van zorg/doorverwijzing bij/na psychiatrische crisis of  
crisisopname  

 Indien een opname vereist is en/of de veiligheid van de medewerkers van het MCT in 
het gedrang komt, dienen steeds in eerste instantie de hulpdiensten gemobiliseerd 
te worden.  

 Men kan beroep doen op het MCT voor psychiatrische crisissen zoals suïcidedreiging, 
acute psychotische decompensatie, psychische verwardheid, sociaal-relationele 
problemen, onhoudbare thuissituaties, … . 

 Het team is multidisciplinair samengesteld en werkt via een gedeelde caseload.  
 Er is mogelijkheid tot kortdurende psychologische begeleiding.  
 Er wordt geen kostprijs aangerekend voor de interventies van het MCT. 

 
- Exclusiecriteria? 

 Diagnostiek 
 Zware mentale handicap 
 Minderjarigen 
 Zuivere sociale problematiek 
 Personen met dementie 

 
- Capaciteit? 

Dagelijkse caseload van 30 cliënten 
 

PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Professionele verwijzers melden cliënten telefonisch aan via een centraal 
aanmeldingsnummer: 09/ 332 14 14 (enkel voor professionelen, niet voor cliënt, familie en 
andere derden). Bij aanmelding zal de aard en ernst van de crisis in kaart gebracht worden. 
Volgende gegevens worden bevraagd: identiteit en coördinaten van de aanmelder, de 
identiteit van de cliënt, voorgeschiedenis, huisarts en netwerk. Op basis van de 
probleemomschrijving en hulpvraag wordt ingeschat of een interventie van het MCT 



geïndiceerd is. Het MCT is bereikbaar7 dagen op 7, 24 uur op 24. Crisisinterventie ter plaatse 
gebeurt tussen 8 uur en 20u30 (7 dagen op 7)  
 

- Wachtlijst? 
Geen 
  

- Begeleidingsduur? 
De duur van de crisisbegeleiding is maximum 1 maand. Het aantal contacten wordt bepaald 
op basis van de specifieke noden van de cliënt. Meerdere contacten per dag zijn mogelijk 
 

CONTACTPERSOON 
 

- Wie? 
Coördinator Hilde Vandemoortele 
 

- Contactgegevens? 
E-mail: hilde.vandemoortele@psygent.be 
Tel: 0490/445 938 
Algemene inlichtingen, informatie, suggesties: mct@psygent.be 
 

- Wanneer te bereiken? 
Elke werkdag, tijdens de kantooruren 
 

WEBSITE 
 
www.psygent.be/art107  
 
  

mailto:hilde.vandemoortele@psygent.be
mailto:mct@psygent.be
http://www.psygent.be/art107


Ambulante hulp 
 

 
 
VOORZIENING 
CGG Eclips     
Lange Violettestraat 84 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Verslavingszorg 
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
 Jongeren  en volwassenen met  afhankelijkheidsproblemen. 
 Jongeren zonder eigen hulpvraag rond hun gebruik. 
 Ouders en partners van gezinsleden met een middelenproblematiek. 

 
- Werkingsgebied? 

Regio Gent 
 

- Wat? 
 Vroeginterventie: 

o 5-gesprekkenmodel : gestructureerde motiverende en inzichtsbevorderende 
individuele gesprekken voor jongeren 

o Jongerengroep ‘8’er D’rug?’ :  groepsdynamisch motiverend en 
inzichtsverhogend programma voor jongeren (4 dagen) 

o Individuele omgevingszorg : advies en begeleiding voor ouders van 
beginnende en problematische gebruikers 

o Oudergroep : groepswerking voor ouders van jonge problematische 
gebruikers 

o Infopunt: info, advies en ondersteuning voor jongeren, ouders en 
intermediairen 

 
Vroeginterventie kan leiden tot een eigen hulpvraag bij de jongere. De jongere 
kan dan aansluiten bij ons  behandelaanbod 

 
 Kortdurende behandeling: 

o Kortdurende individuele behandeling : 10 gestructureerde gesprekken staan 
in functie van het verhogen van de zelfcontrole mbt gebruik en 
leefstijlverandering. 

o Kortdurende groepswerking met aandacht voor  het herwinnen van 
zelfcontrole mbt gebruik en leefstijl en hervalpreventie. Dit programma 
bestaat uit wekelijkse groepsessies van 2 uur en dit gedurende 10 weken. 

 



 Individuele behandeling: motiverende en inzichtsverruimende gesprekken met als 
doelen een veranderingsproces stimuleren wat betreft gebruik, het verbeteren van 
het psychisch en sociaal welbevinden  en het verstevigen van de draagkracht. 
Frequentie van de gesprekken en de duur van de therapie is afhankelijk van de 
begeleidingsdoelstellingen.  

 
 Open consult: langdurige zorg na behandeling voor mensen met een chronische 

problematiek, het gaat om herstelgerichte ondersteuning mbt middelen en het 
functioneren op diverse levensdomeinen.  

 
 Groepsprogramma met focus op cannabis : groepsdynamische, motiverende en 

oplossingsgerichte begeleiding gericht op het veranderingsproces mbt 
cannabisgebruik en leefstijl. Het is een gesloten groep voor afhankelijke 
cannabisgebruikers (+18j) die wekelijks doorgaat gedurende 10 weken telkens op 
maandag (14-16u). 

 
 Nazorggroepen 

o Nazorggroep (gemengd): de nazorggroep is gericht op duurzame 
zelfcontrole,  het verankeren van leefstijlveranderingen en hervalpreventie. 
Deelname aan de groep  is mogelijk gedurende twee jaar (eerste jaar  2-
wekelijks, tweede jaar maandelijks). De groepsessies gaan door op dinsdag 
(17.45 – 19.45u). 

o Vrouwspecifieke nazorggroep: de  nazorggroep is gericht op duurzame 
zelfcontrole, het verankeren van leefstijlveranderingen en hervalpreventie, 
en dit met bijzondere aandacht voor genderspecifieke thema’s. Deelname 
aan de groep is mogelijk gedurende twee jaar (eerste jaar  2-wekelijks, 
tweede jaar maandelijks). De groepsessies gaan door op  dinsdag ( 17.45 – 
19.45u). 
 

 Omgevingszorg: ouders en partners van gezinsleden met een middelenproblematiek 
kunnen terecht voor advies, ondersteuning en begeleiding. De persoon die een 
middelenproblematiek heeft, hoeft zelf niet in het centrum in begeleiding te zijn. 

o Individuele ondersteunende begeleiding voor partners van mensen met een 
middelenproblematiek of voor ouders van jongeren met 
middelenproblemen. 

o Kinderen met Ouders met een AlcoholProblematiek of KOAP-werking : 

 KOAP-gesprek : preventief en ouderschapsondersteunend gesprek 
met de middelengebruikende ouder met als uitgangspunt de 
beleving van het kind 

 Individuele ondersteunende begeleiding bij volwassen kinderen van 
ouders met een alcoholproblematiek 

 Aanbod  Alateen:  begeleidende bijeenkomsten voor tieners 
o Oudergroepen: 

 Oudergroep I: voor ouders van experimenterende gebruikers 

 Oudergroep II: voor ouders van ernstige gebruikers 

 Oudergroep III: voor ouders van overleden gebruikers 

 Staptocht voor ouders 
 

 



Onze interventies richten zich zowel op het bereiken als het ondersteunen van totale 
abstinentie, gecontroleerd gebruik of een schadebeperkende leefstijl (harm 
reduction). 

 
- Exclusiecriteria? 

 Actief heroïnegebruik 
 Ernstige persoonlijkheidsproblematiek 
 Cognitieve beperkingen (Korsakov, dementie) die therapie niet mogelijk maken 
 Lichamelijke toestanden die medisch toezicht  vereisen 
 Acute crisisopvang 

 
PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Aanmelding kan telefonisch op het nummer 09/233 58 58. 
Op dat moment wordt een telefonische screening afgesproken  waarin de hulpvraag en de 
situatie van de aanmelder uitgebreider bekeken worden. Deze screeningsgegevens  worden 
gebruikt  om na te gaan of de cliënt kan  instromen in de werking van verslavingszorg of  
doorverwezen wordt naar een ander  hulpverleningsaanbod. 
 

- Wachtlijst? 
Afhankelijk van het aanbod is er een vlotte toegankelijkheid of is er een wachtlijst waarbij de 
wachttijd kan variëren van enkele weken tot  maanden. 
 

CONTACTPERSOON 
 

- Wie? 
Elsie Ponnet, teamleider 
 

- Contactgegevens? 
09/233 58 58 
verslavingszorg@cggeclips.be 
 

- Wanneer te bereiken? 
Maandag tot vrijdag 
8u30 – 17u 
 

WEBSITE 
 
www.cggeclips.be 

 

  



Residentiële hulp 
 

 
 
 
VOORZIENING 
UZ Gent 
De Pintelaan185 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
UPSIE (Universitaire Psychiatrische Spoed Interventie Eenheid) – 0K12F  
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
Mensen in crisissituatie met een acute psychiatrische  of psychologische problematiek die 
nood hebben aan een korte, snelle crisisopname. 
 

- Werkingsgebied? 
Hoofdzakelijk Oost-Vlaanderen 
 

- Wat? 
 Open afdeling met gesloten karakter 
 Opvang en begeleiding van personen in psychische crisissituaties  
 Stabiliseren van psychische crisissituaties door risicotaxatie en kortdurende 

interventie 
 Snelle oriëntatie  naar eigen omgeving met eventueel ondersteuning en/of 

doorverwijzing naar een afdeling voor verdere behandeling 
 

 
- Exclusiecriteria? 

Zuiver sociale problematiek 
Zware somatisch zorg 
Jonger dan 16 jaar 
 

- Capaciteit? 
Upsie: 7 bedden 
P -project (project middelgebonden stoornissen): 4 bedden 
 

PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Liefst eerst telefonisch contact 
Altijd aanmelden via algemene spoedopname 
 

- Wachtlijst? 
Geen  
 



- Begeleidingsduur? 
Upsie: max 72u 
P-project: max 5 dagen  

 
CONTACTPERSOON 
 

- Wie? 
Upsie 
 

- Contactgegevens? 
09/332 43 44 
 

- Wanneer te bereiken? 
24u/24u, 7 dagen op 7 

 
WEBSITE 
 
www.uzgent.be  
 

 
  

http://www.uzgent.be/


 
 
 
VOORZIENING 
AZ Jan Palfijn Gent – site Watersportbaan 
Henri Dunantlaan 5 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
PAAZ 
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
Volwassenen met een middelenproblematiek 
 

- Werkingsgebied? 
Gent 
 

- Wat? 
 Dienst voor kortdurende observatie en intensieve behandeling 
 Dringende psychiatrische hulpverlening 
 Afdeling hanteert een visie van totale abstinentie 
 Eclectische aanpak, focus op individuele begeleiding dmv motivationele 

gespreksvoering naar leefstijlverandering en psycho-educatie in groep. 
 

- Exclusiecriteria? 
Geen 
 

- Capaciteit? 
30 bedden (niet exclusief verslavingsproblematiek) 
 

PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Voor een opname kan men  zich rechtstreeks aanmelden bij dr. Sieben of dr. Volcke of 
telefonisch contact opnemen met de afdeling 09/224 87 54. De aanvragen worden zo vlug 
mogelijk besproken in team. Dringende vragen worden doorverwezen naar  de 
spoedafdeling. 
 

- Wachtlijst? 
Ja, zowel intern als extern (interne wachtlijst krijgt voorrang) 
 

- Begeleidingsduur? 
Gemiddeld 3 weken 
 

  



CONTACTPERSOON 
 

- Wie? 
Medisch diensthoofd: Dr. Guido Sieben 
Afdelingsartsen: Dr. Sieben G. en dr. Volcke D. 
Hoofdverpleegkundige: Stefanie De Borle 
 

- Contactgegevens? 
AZ algemeen: 09 224 70 42 
PAAZ: 09 224 87 54 
 

- Wanneer te bereiken? 
24 u op 24 u bereikbaar 
 

WEBSITE 
 
http://www.janpalfijn.be 
  

http://www.janpalfijn.be/


 
 
VOORZIENING 
AZ Sint-Lucas 
Groenebriel 1 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
PAAZ (het Psychiatrisch Aanbod in Algemeen Ziekenhuis) 
 
AANBOD  
 

- Voor  wie? 
Jongvolwassen en volwassen  mannen en vrouwen met alcohol – en/of medicatie- en/of 
cannabisgerelateerde problemen. 
 

- Werkingsgebied? 
Regio Gent/ meetjesland 
  

- Wat? 
 Open afdeling voor kortdurende observatie en intensieve behandeling : diagnostiek, 

medicamenteuze behandeling, therapeutische behandeling (individueel en in groep), 
lichamelijke ontwenning en ev.  gerichte doorverwijzing. 

 Dringende psychiatrische hulpverlening op spoedgevallen 
 Specifieke raadpleging met knowhow over verslaving 
 Specifieke  liaisonconsulten aan bed op afdelingen waar patiënten met lichamelijke 

schade  t.g.v. alcohol opgenomen zijn 
 De visie van de organisatie : zorg op maat, en oriëntatie naar een geschikt 

vervolgtraject binnen een netwerk. Abstinentie is vaak de eerste behandeloptie. 
 

- Exclusiecriteria?  
Patiënten met te ernstige politoxicomanie  en/of heroïneafhankelijkheid/methadongebruik 
 

- Capaciteit?  
30 bedden (niet exclusief voor afhankelijkheidsproblemen) 
 

PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Telefonisch aanmelden via één van de psychiaters 
Aanmelding: opnames te regelen via één van de psychiaters de 
/het 

- Wachtlijst? 
Soms kan er een korte wachtlijst zijn 
 

- Begeleidingsduur? 
Gemiddeld 2 à 3 weken 
 



CONTACTPERSOON 
 

- Wie?  

Behandelende psychiaters: dr. K. Willems, dr. P. Van Ooteghem, dr. H. Van Nuffel 

- Contactgegevens? 
09 224 56 01 
 

- Wanneer te bereiken? 
Dagelijks 
 

WEBSITE 
 
http://www.azstlucas.be/zorgaanbod/verpleegafdelingen/paaz  
  

http://www.azstlucas.be/zorgaanbod/verpleegafdelingen/paaz


 
 
VOORZIENING 
AZ Maria-Middelares 
Campus Maria-Middelares 
Kortrijksesteenweg 1026 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
PAAZ 
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
 Mannen en vrouwen vanaf 18 jaar 
 Ontwenning van alcohol en legale drugverslaving 
 Acute medische complicaties in dit verband 
 Secundaire familiale en sociale problemen 

 
- Werkingsgebied? 

Regio Gent-Eeklo-Deinze 
 

- Wat? 
 Methodes:  

o Permanente begeleiding door psychiatrisch verpleegkundigen 
o Medische diagnostiek en behandeling 
o Psychologische diagnostiek en behandeling 
o Psychosociale, materiële en administratieve hulpverlening 
o Ergotherapie: creatieve en structurerende technieken 
o Bewegins- en ontspanningstechnieken 
o Opvang en begeleiding van familie en andere betrokkenen 

 Doelstelling: 
o Diagnostiek en behandeling 
o Oriëntatie en advies aan zorgcircuit en familie. Verwijzing naar verlengde 

opname of ambulante 
o Settings volgens problematiek. 

 Aanbod: 
o Hospitalisatie op PAAZ 
o Dringende crisisopname 
o Ambulante nazorg 
o Somatische onderzoeken en behandeling mogelijk op andere afdelingen van 

het AZ 
 Ontwenningschema Valium: 

o Het schema wordt strikt gevolgd door de verpleegkundigen 
o Er wordt om de twee uur 20 mg valium toegediend na het meten van 

bloeddruk en pols tot een maximum van 400 mg 
o Als de patiënt slaapt wordt hij niet wakker gemaakt. Als hij wakker is wordt 

het schema verder gevolgd 
o Het schema wordt onderbroken als de patiënt de dosis niet meer verdraagt 



o In samenspraak met de artsen: 

 Wordt het schema volledig gestopt zonder bijkomende medicatie 

 Wordt de behandeling teruggezet op 4 x 10 mg Valium eventueel op 
te voeren tot 8 x 10 mg Valium. 

 
- Exclusiecriteria? 

 Gedwongen opname 
 Gebrek aan motivatie 
 Ernstige agressiviteit 
 Storend gedrag 
 Uitgesproken suïcidaliteit 
 Illegale drugverslaving 

 
- Capaciteit? 

30 bedden 
 

PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Aanmelden na telefonisch contact 
 

- Begeleidingsduur? 
1 à 3 weken 

 
CONTACTPERSOON 

 
- Contactgegevens? 

09 260 68 13 
 
WEBSITE 
 
www.azmmsj.be  
 
 
  

http://www.azmmsj.be/


 
 
VOORZIENING 
PZ Sint-Camillus 
Beukenlaan 20 
9051 Sint-Denijs-Westrem 
 
ZORGEENHEID 
Kasteelplus 1 – alcohol- en medicatie-unit  
Kasteelplus 3 – crisisunit 
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
Kasteelplus 1: 
Adolescenten & volwassenen met een alcohol- of medicatieafhankelijkheid die naar volledige 
abstinentie willen streven. 
Voor het ambulant behandelprogramma (ABA) wordt als extra voorwaarde het hebben van 
sociale ondersteuning gesteld. 
 
Kasteelplus 3: 
Mensen met een verslavingsprobleem die in een crisissituatie verkeren of fysiek willen 
ontwennen. (Vooral gericht op jongeren met een drugsproblematiek). 

 
- Werkingsgebied? 

Regio Gent & omstreken 
 

- Wat? 
 Crisisunit: crisisinterventie en ontwenning 
 Alcohol- en medicatie-unit 
 Ambulant behandelprogramma alcohol 

 
- Exclusiecriteria? 

 Korsakoff/dementie 
 Levensbedreigende situatie 
 Mentale beperking 

 
- Capaciteit? 

 Crisisunit: 5-7 personen 
 Alcohol- en medicatie-unit: 20 personen residentieel, 5 personen dagtherapie. 
 Ambulant behandelprogramma alcohol: 12 personen 

 
PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Om een opname te plannen: 09/2225894 tussen 8u en 18u30. Bij dringende vragen kan u 7/7 
en 24/24u terecht. 
 

http://www.kasteelplus.be/defa


- Wachtlijst? 
Afhankelijk van het moment 
 

- Begeleidingsduur? 
 Crisisunit: max. 7 dagen  
 Alcohol- en medicatie-unit: dit wordt bekeken op maat (gemiddeld 6-8 weken) 
 Ambulant behandelprogramma alcohol: 6 weken 
 Nazorg mogelijk 

 
CONTACTPERSOON 
 

- Wie? 
Dr. Remi Spiers, psychiater 
Patrick Lobbens, hoofdverpleegkundige 
Pieter Impe, psycholoog & teamcoördinator   
 

- Contactgegevens? 
09 222 58 94 
remi.spiers@sint-camillus.be 
patrick.lobbens@sint-camillus.be 
pieter.impe@sint-camillus.be 
 

- Wanneer te bereiken? 
Maandag tot vrijdag, 9u-17u 
 

WEBSITE 
 
www.kasteelplus.be  
  

mailto:remi.spiers@sint-camillus.be
mailto:patrick.lobbens@sint-camillus.be
mailto:pieter.impe@sint-camillus.be
http://www.kasteelplus.be/


 
 

CAMPUS GENT 

 
VOORZIENING 
PC Gent-Sleidinge 
Campus Gent 
Fratersplein 9 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
De Kering 
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
Volwassenen met een alcohol- of medicatieproblematiek en volwassenen met algemene 
psychiatrische problematiek 
 

- Werkingsgebied? 
Niet bepaald 

 
- Wat? 

 Residentiële behandeling op een open afdeling (30 plaatsen) 
 Voltijdse hospitalisatie met volgende functies : 

o Opname 
o Observatie, diagnostiek, screening 
o Crisisopvang en zorg 
o Kortdurende therapie (max. 3 maand), via verbale therapieën,  

lichaamsgerichte therapieën  en non verbale therapieën  
o Oriëntering naar behandeling op langere termijn 
o Verdere zorg: dagbehandeling (3 weken ) - nachthospitalisatie - 

ontslagmanagement - ambulant en mobiel 
 Therapieaanbod: 

o Verbale therapie : Ontwenningsgroepen en Ontwenningsinfo; Groep 
Stemming; Psycho-sociale vaardigheden; Basisconceptengroep; Sociale 
vaardigheidstraining; Groep zingeving;  

o Lichaamsgerichte therapie : Psychomotorische therapie; Relaxatie; Aandacht; 
Sportactiviteiten: intensieve sport, lichte sport, fitness en conditietraining 

o Creatieve, werk- en doegerichte therapie : Ergotherapie; Project Crea; 
Koken; Zelfzorg;  Lifestyle 

 De visie van de organisatie is het nastreven van totale abstinentie 
 

- Exclusiecriteria? 
 Korsakoff/dementie 
 Levensbedreigende situatie 
 Mentale beperking 



 
- Capaciteit? 

30 plaatsen  
 

PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Opname na telefonische intake 
 

- Wachtlijst? 
 

- Begeleidingsduur? 
Maximum 3 maanden, behandeling op vervolgafdeling is mogelijk indien aangewezen 
 

CONTACTPERSOON 
 

- Wie? 
Lieve Devos/Bob Crombez of teamleden 
Dr. Beelaert/dr. Van Staen 
 

- Contactgegevens? 
09 / 225 82 96 
 

- Wanneer te bereiken? 
Tussen 7 en 21u 
 

WEBSITE 
 
http://www.pcgs.be/zorgaanbod-volwassenen/afdeling-voor-opname-en-korte-behandeling-de-
kering  
 

 

CAMPUS SLEIDINGE 

 
VOORZIENING 
PC Gent-Sleidinge 
Campus Sleidinge 
Weststraat 135 
9940 Sleidinge 
 
ZORGEENHEID 
Opnamedienst 
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
(Jong)volwassenen met een alcohol- of medicatieproblematiek en (jong)volwassenen met 
psychische en/of psychiatrische problemen 
 

- Werkingsgebied?  
Niet bepaald 

http://www.pcgs.be/zorgaanbod-volwassenen/afdeling-voor-opname-en-korte-behandeling-de-kering
http://www.pcgs.be/zorgaanbod-volwassenen/afdeling-voor-opname-en-korte-behandeling-de-kering


 
- Wat? 

 Kortdurende intensieve geïndividualiseerde residentiële behandeling op een open 
unit (10 plaatsen). 

 Psychiatrische, psychologische en lichamelijke diagnostiek en sociaal onderzoek in 
functie van verdere oriëntatie van de behandeling. 

 Medicamenteuze oppuntstelling. 
 Dagtherapie, nazorg (poliklinisch behandelaanbod op de unit) of doorverwijzing 

binnen het psychiatrisch centrum of naar externe partners mogelijk 
 Snelle beantwoording van elke aanvraag tot opname (via de Dienst voor Zorgvragen) 

 
- Exclusiecriteria? 

 Koppels 
 

- Capaciteit? 
10 plaatsen  
 

PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Opname na telefonisch contact met Dienst voor Zorgvragen. 
 

- Wachtlijst? 
 

- Begeleidingsduur? 
Maximum 4 weken residentiële opname op de afdeling zelf. Behandeling op vervolgafdeling 
is mogelijk indien aangewezen. Mogelijkheid tot dagtherapie of nazorg. 
 

CONTACTPERSOON 
 

- Wie? 
Frederik Demeyer / Katrien Libbrecht / Marijke Taragola of een ander teamlid 
Dr. Verlinden 
 

- Contactgegevens? 
09 / 358 04 11 
 

- Wanneer te bereiken? 
Tussen 7 en 21u 
 

WEBSITE 
 
http://www.pcgs.be/zorgaanbod-volwassenen/verpleegeenheid-voor-opname-en-crisistoxicomanie-
unit-voor-opname 

  

http://www.pcgs.be/zorgaanbod-volwassenen/verpleegeenheid-voor-opname-en-crisistoxicomanie-unit-voor-opname
http://www.pcgs.be/zorgaanbod-volwassenen/verpleegeenheid-voor-opname-en-crisistoxicomanie-unit-voor-opname


 

 
VOORZIENING 
PC Dr. Guislain – Campus Sint-Alfons 
Sint-Juliaanstraat 1 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Opname 3 
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
Volwassenen met een alcohol-  of medicatieafhankelijkheid 
 

- Werkingsgebied? 
Hoofdzakelijk regio Oost-Vlaanderen 
 

- Wat? 
 Naast aandacht voor de verslavingsproblematiek leggen we eveneens het accent op 

resocialisatie en zingeving. We werken hierbij met een groepsprogramma, aangevuld 
met individuele professionele opvolging gericht op het omgaan met verslaving en 
reïntegratie. Het therapieprogramma bestaat uit een combinatie van inzichtgevende 
en ervaringsgerichte verbale en non-verbale therapiesessies, zoals psychoeducatieve 
sessies, spanningshantering, groepsgesprekken, hippotherapie, groepsdynamische 
sessies, atelierwerking, themagroepen, kooktherapie e.a.   Ook actieve 
vrijetijdsbesteding komt intensief aan bod.  In functie van genderspecificiteit wordt 
er eveneens een vrouwspecifieke groep georganiseerd.    

 De visie bestaat uit het nastreven van totale abstinentie of harm reduction. Tijdens 
de volledige opname wordt er volledige abstinentie gevraagd.   

 We beroepen ons op een eclectisch kader vanuit het motivationeel model, 
sterktenmodel, presentiemodel binnen een milieutherapeutisch kader.  

 Waar mogelijk/wenselijk wordt de context betrokken bij de behandeling. 
 Na opname kan gebruik gemaakt worden van diverse nazorgmogelijkheden zoals 

dagtherapie, contact met teamleden, hervalpreventiegroep, intensive 
casemanagement, antabuse inname onder toezicht, etc.  

 
- Exclusiecriteria? 

 Korsakoff/dementie 
 Mentale beperking 
 Levensbedreigende situatie 
 Dubbeldiagnose met ernstige psychiatrische stoornis 
 Anderstaligheid  

 
- Capaciteit? 

Op de afdeling is plaats voor 40 volledige opnames, 4 plaatsen nachthospitalisatie, 4 plaatsen 
dagtherapie en 16 plaatsen intensieve outreach 



 
PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Alle vragen voor informatie of advies verlopen via het centraal aanmeldpunt op het 
telefoonnummer 09 216 33 11 (dag en nacht bereikbaar; 7 dagen op 7). Daar zal worden 
gepeild naar de aard en de urgentie van de hulpvraag om deze zo goed als mogelijk te 
beantwoorden. Dit kan zijn via een opname, na intake/consultatie bij een psychiater. 
Mensen die het centrum kennen, mogen ook rechtstreeks met de arts of de afdeling contact 
opnemen. 
 

- Wachtlijst? 
Indien u na het intakegesprek weerhouden wordt voor opname en de afdeling volzet is, kan 
u indien gewenst op de wachtlijst geplaatst worden.   
 

- Begeleidingsduur? 
3 tot 12 maanden 
 

CONTACTPERSOON 
 

- Wie? 
Voor opname: Dr. Soetaert Guido en Dr. Degraeve Gunther 
Voor informatie: Katrien Vancoppernolle en Jürgen Magerman 
 

- Contactgegevens? 
09/243 55 55 
 

- Wanneer te bereiken? 
7 /7 dagen, 24/24 uur 
 

WEBSITE 
 
www.guislain.be 

 

 
 

 

  



 
 
VOORZIENING 
De Pelgrim 
Spiegel 15 
9860 Scheldewindeke 
 
ZORGEENHEID 
Ontwenningskliniek 
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
Volwassenen met een  problematisch gebruik van legale (alcohol, medicatie,…)  en/of illegale 
drugs. 
Ook aan koppels vanaf 22 jaar wordt behandeling geboden. 
 

- Werkingsgebied? 
Vlaanderen 
 

- Wat? 
 Open residentiële setting 
 Dienst voor observatie en intensieve behandeling (A), detox inclusief. 
 Opvang en behandeling van mensen met problemen in relatie tot alcohol, medicatie 

en drugs 
 Groepsbehandeling, gezinsbegeleiding 
 Voorbereiden van de nazorg 
 Ontslagmanagement 
 Intensive casemanagement 
 De visie van de organisatie is het nastreven van totale abstinentie 

 
- Exclusiecriteria? 

 Korsakoff/dementie 
 Mentale beperking 
 Dubbeldiagnose met ernstige psychiatrische stoornis 
 Levensbedreigende situatie 

 
- Capaciteit? 

60 bedden 
 

  



PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Voor een aanvraag tot opname meldt u zich telefonisch bij de sociale dienst via het algemeen 
telefoonnummer van de kliniek 09 / 362 69 11 en dit tijdens de kantooruren van 9u00 tot 
17u00. 
Een opname kan voorafgegaan worden door een voorzorggesprek met de geneesheer-
psychiater. De afspraken voor dit voorzorggesprek worden eveneens gemaakt via de sociale 
dienst.  
 

- Wachtlijst? 
Na bespreking in het opnameteam wordt al dan niet een opnamedatum vastgelegd. 
 

- Begeleidingsduur? 
Minimum verblijfsduur van 6 weken, maximaal 12 maanden. 
 

CONTACTPERSOON 
 

- Wie?  
Sociale dienst 
 

- Contactgegevens? 
Tel: 09/362 69 11 
Fax: 09/362 05 41  
info@kliniekdepelgrim.be 
 

- Wanneer te bereiken? 
Tijdens de kantooruren (9u00-17u) 

 
WEBSITE 
 
www.kliniekdepelgrim.be 
  

mailto:info@kliniekdepelgrim.be
http://www.kliniekdepelgrim.be/


 
 
VOORZIENING 
PZ Sint-Franciscus 
Penitentenlaan 22 
9620 Zottegem-Velzeke 
 
ZORGEENHEID  
Verslavingszorg 
 
AANBOD 
 

- Voor wie? 
Volwassenen met een ernstig en primair ethylmisbruik of medicatie-afhankelijkheid, waar 
bijkomend sprake is van onderliggende interpersoonlijke (relatieproblematiek, 
gezinsproblematiek en familiale problematiek) en psychische probleemgebieden (depressie, 
angststoornissen, persoonlijkheids-problematiek, …). 
 

- Werkingsgebied? 
Zottegem – Oudenaarde – Aalst en Ronse 
 

- Wat? 
 Open residentiële setting en dagtherapie 
 Motivatie tot gedragsverandering bevorderen 
 Kennis verwerven rond verschillende aspecten van een afhankelijkheid 
 Inzicht krijgen in en leren omgaan met de persoonlijke hoogrisicosituaties 
 Inzicht krijgen en leren omgaan met de achterliggende problematiek 
 Herstel of verbetering van de fysieke mogelijkheden 
 Maatschappelijke en sociale reïntegratie op het gebied van huisvesting, werk en vrije 

tijd 
 Aanbod naar familie: relatietherapie 
 Nazorg: individueel 

 
- Exclusiecriteria? 

 Dubbeldiagnose met een ernstige persoonlijkheidsstoornis 
 Afhankelijkheid illegale drugs 
 Ernstige fysieke situatie 

 
- Capaciteit? 

20 bedden 
 

  



PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid?  
Laagdrempelig – intakegesprek op indicatie  
 

- Wachtlijst? 
Snelle opname mogelijk 
 

- Begeleidingsduur? 
3 à 6 maanden – wordt afgestemd op het tempo van de patiënt 
 

CONTACTPERSONEN 
 

- Wie? 
Dr. S. De Munck – afdelingspsychiater :  09/364.46.41 
Afdeling Verslavingszorg: 09/364.46.26 
Mevr. H. De Smet – maatschappelijk werk:  09/364.46.58 
 

- Contactgegevens? 
Rechtstreeks nummer: 09/364.46.26 
 

- Wanneer te bereiken? 
24u/24u 

 
WEBSITE 
 
www.sint-franciscus.be 
  

http://www.sint-franciscus.be/


 
 

VOORZIENING 
PC Sint-Jan  Baptist 
Suikerkaai  81 
9060 Zelzate 
 

ZORGEENHEID 
Vita Verslavingszorg 
 

AANBOD 

- Voor wie? 
Vita Verslavingszorg wil zorg bieden aan volwassen (+18 jaar), gemotiveerde personen (er 
moet een veranderingsbereidheid aanwezig zijn) met problemen gerelateerd aan 
middelmisbruik of - afhankelijkheid. Middelen staat voor alcohol, drugs, medicatie of een 
gecombineerd gebruik. 
 

- Werkingsgebied? 
Oost- Vlaanderen , maar andere provincies zijn geen exclusie 
 

- Wat? 
De setting is groepstherapeutisch gericht met aandacht voor individuele begeleiding en 
familiewerking. De doelstelling van de behandeling is streven naar een 
alcohol/drug/medicatie-vrij leven met integratie in leef-woon-werksituatie. 
 

- Exclusiecriteria? 
Elke aanvraag wordt individueel bekeken 
 

- Capaciteit? 
De afdeling Vita VZ is opgedeeld in 2 Eenheden van elk 15 bedden:  

 De eenheid Opname (Vita O). (gesloten setting) 
 De eenheid Behandeling  (Vita B) (open setting) 

Elke patiënt die binnenkomt voor een behandeling wordt opgenomen op Vita O. 

PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid?  
 Een opname-aanvraag kan telefonisch, schriftelijk, rechtstreeks. Een aanvraag kan 

gebeuren door de hulpvrager zelf, via familie of via een verwijzer (huisarts, andere 
hulpverlening, …). 

 Elke aanmelding wordt geregistreerd en besproken op het opnameteam van Vita VZ. 
 Op basis van de verstrekte gegevens wordt de aanvraag afgewezen of aangenomen.  
 De aanvraag wordt afgewezen: de hulpvrager of de verwijzer wordt ingelicht waarom 

de aanvraag wordt afgewezen.  



 De aanvraag wordt aangenomen: Er wordt met een afspraak gemaakt voor een 
voorzorggesprek. Dit voorzorggesprek gaat bij voorkeur door in Zelzate. Uitzonderlijk 
kan een voorzorggesprek op verplaatsing. (bvb. in de gevangenis, ander ziekenhuis, 
…). De hulpvrager kan zich eventueel laten bijstaan door een familielid of de 
verwijzer. De verwijzer kan ook reeds schriftelijke informatie doorsturen of 
meegeven. 

 Het voorzorggesprek heeft tot doel met elkaar kennis te maken. Een teamlid zal via 
een gestructureerd interview een anamnese afnemen, de hulpvrager bevragen rond 
zijn verslavingsprobleem en tevens peilen naar de verwachtingen rond een 
residentiële opname. Tijdens dit voorzorggesprek wordt ook informatie verstrekt 
over onze werking. 

 Met deze gegevens wordt de aanvraag opnieuw besproken op het opnameteam. 
Soms wordt een tweede voorzorggesprek afgesproken. 

 De aanvraag wordt negatief geëvalueerd: de hulpvrager of de verwijzer wordt 
geïnformeerd waarom de aanvraag werd afgewezen.  

 De aanvraag wordt positief geëvalueerd: Er wordt een opnamedatum bepaald. Dit 
kan soms enkele dagen duren naargelang de beschikbare plaatsen. In tussentijd kan 
er eventueel een tweede gesprek worden gepland. 
 

- Wachtlijst? 
Er wordt gewerkt met een wachtlijst.  
 

- Begeleidingsduur? 
Gemiddeld  3 tot 6 maand 

CONTACTPERSOON 

- Wie? 
 Afdeling Vita Verslavingszorg 
 

- Contactgegevens? 
Rechtstreeks nummer Vita Verslavingszorg:  09/342.28.58 
 

- Wanneer te bereiken?  
In principe 7 dagen op 7, 24 uur op 24 – aanvragen bij voorkeur tussen 8.00 u  en 20.00 u 

WEBSITE 

www.pcsintjanbaptist.be 

 

  

http://www.pcsintjanbaptist.be/


 
 
VOORZIENING 
PC Sint-Jan vzw Eeklo 
Oostveldstraat 1 
9900 Eeklo 
 
ZORGEENHEID 
Geen afgebakende afdeling voor patiënten met legaal middelenmisbruik*, wel een zorgaanbod 
geïntegreerd in diverse klinieken: 

- Kliniek voor opname en behandeling volwassenen (OBV) 
- Kliniek voor opname en behandeling ouderen (OBO) 
- Kliniek voor patiënten met ASAP (ASAP) 
- Kliniek voor herstelgerichte zorg (HZ) 
 

AANBOD 
 

- Voor wie? 
Volwassen en oudere patiënten met legaal middelenmisbruik. 
Personen die intensieve zorg, veiligheid en toezicht vragen omwille van hun acute 
psychiatrische toestandbeeld zoals bij suïcidaliteit, depressie, psychose of ontwenning (OBV). 
Patiënten met een angst-, stemmings-, aanpassings- of persoonlijkheidsstoornis (ASAP). 
Ouderen met een niet-organische psychiatrische problematiek zoals pathologische rouw, 
angst- en paniekstoornis, middelenproblematiek, depressie of psychose (OBO). 
Ouderen met psycho-organische problematiek (OBO). 
Patiënten waarbij rehabilitatie centraal staat (HZ). 
 

- Wat? 
De diagnostiek, behandeling en rehabilitatie van patiënten met een legale 
middelenproblematiek is een essentieel onderdeel  van het zorgaanbod op diverse klinieken.  
Er wordt een patiëntentraject op maat nagestreefd.   We creëren een middelenvrije 
omgeving waarbinnen volledige abstinentie centraal staat.     
 

PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid? 
 De opname-aanvraag richt u naar de contactpersonen van de desgewenste afdeling 

of dienst. 
 De aanvraag kan gesteld worden door voorzieningen in de welzijns- of 

gezondheidszorg, justitiële diensten, de familie, psychiater, psychotherapeut of de 
persoon zelf. 

 De problematiek en de hulpvraag worden in kaart gebracht en besproken met een 
psychiater.  

 Afhankelijk van de aanmeldingsklacht en urgentie van de situatie worden verdere 
afspraken gemaakt.  

  Een intakegesprek met de psychiater, maatschappelijk werker, psycholoog en/of 
hoofdverpleegkundige behoort tot de mogelijkheden 



 De tijdsspanne tussen de intakegesprekken en de  opname wordt zo kort mogelijk 
gehouden 

 
CONTACTPERSOON 
 

- Contactgegevens? 
Centraal telefoonnummer 09/3769711 
Mail: dir.secretariaat@psyeeklo.be 
 

WEBSITE 
 
www.psyeeklo.be 
 
*  Er is eveneens een kliniek voor dubbeldiagnose (illegaal middelenmisbruik en co-morbide 
psychiatrische stoornis) aanwezig, maar dit wordt niet vermeld aangezien het buiten het bereik van 
deze clusterring valt. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dir.secretariaat@psyeeklo.be
http://www.psyeeklo.be/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit boekje werd samengesteld naar aanleiding van de clusterring alcohol en 
medicatie op 04/03/2013. Deze clusterring kwam tot stand in een 
samenwerking tussen de cluster alcohol en het Netwerkpunt. 
 
Afbeelding: RGBStock 



 


