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SOS Nuchterheid vzw (sosN vzw) 
 
Kantienberg 9 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
iZZa Oudenaarde, VC Liedtskasteel, Parkstraat 4 te 9700 Oudenaarde 
iZZa Zottegem, huisvandeMens, Hoogstraat 42 te 9620 Zottegem 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Voor mensen die middelafhankelijk zijn, o.a. alcohol, medicatie, roken, gokken, drugs, enz…. 
 

- Werkingsgebied 
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

- Wat 
 O.a. bijeenkomsten op regelmatige basis, telefoonpermanentie ( 24/24 uur ), website, 
Forum 
 

- Capaciteit 
Iedereen die aan zijn/haar probleem wil werken is welkom 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

 Laagdrempelig, kan zelfs zonder voorafgaandelijk contact 
 

- Wachtlijst 
Iedereen kan op het even welk moment instappen – geen wachtlijst 
 

- Begeleidingsduur 
De persoon zelf bepaalt hoe lang de begeleiding moet duren. 
 

- Mogelijkheid tot anderstalige hulpverlening 
Neen 
 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Algemeen e-mailadres: info@sosnuchterheid.org  
o Oudenaarde: Rino 0477/810991 
o Zottegem: via het centraal nummer 09/3303525 of via het huisvandeMens 

09/326870 
 

- Wanneer te bereiken 
o Oudenaarde: dagelijks 
o  Zottegem: centraal nummer ( 24/24 uur ) of huisvandeMens: tijdens de werkdagen 

van 09.00 tot 17.00 uur 
 

WEBSITE:  
www.sosnuchterheid.org
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Al-Anon  familiegroepen V.Z.W .  
 
 Helenalei 24 gelijkvloers  
2018 Antwerpen 
 
ZORGEENHEID 
Provinciale Werkgroep Oost-Vlaanderen 
 
AANBOD 

- Voor wie 
 Familie en vrienden van alcoholisten 
 

- Werkingsgebied 
 Nederlandstalig België  
 

-  Wat 
De Al-Anon Familiegroepen vormen een gemeenschap van verwanten en vrienden van 
alcoholisten die hun ervaring,kracht en hoop delen, teneinde hun gezamenlijke problemen 
op te lossen. Zij geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat verandering van 
levenshouding kan bijdragen tot hun herstel. Anonimiteit is een waarborg. 
Alateen is er voor jongeren (8 tot 23 jaar) die het moeilijk hebben met het drankmisbruik van 
iemand in hun omgeving. Alateen maakt deel uit van de Al-Anon Familiegroepen. 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Men kan telefonisch of via mail contact opnemen.  

 
- Wachtlijst 

Geen wachtlijst 
 

- Mogelijkheid tot anderstalige hulpverlening 
Er is 1 Engelstalige en 1 Poolse groep in het Antwerpse 

 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Al-Anonleden tijdens de permanentie op het Algemeen Dienstbureau of via 
doorschakelsysteem  bij hen thuis. 
 

- Contactgegevens 
T 03 218 50 56 
Info@al-anonvl.be 
 

WEBSITE 
www.al-anonvl.be  
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Similes 

familievereniging geestelijke gezondheid 
 
Provinciaal kantoor Oost-Vlaanderen in Drongen Oude Abdij 
Drongenplein 26 
9031 Drongen 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Sommige activiteiten staan open voor elke geïnteresseerde, andere activiteiten zijn enkel 
toegespitst op ouders, partners, broer/zus, en kinderen van personen met een psychische 
kwetsbaarheid.  
 

- Werkingsgebied 
Het hele werkingsgebied van het project 107 Gent-Eeklo en bij uitbreiding de hele provincie. 
 

- Wat 
o Informatieve bijeenkomsten en reeksen voor geïnteresseerden en familieleden van 

mensen met een psychische, soms specifiek een psychotische kwetsbaarheid. 
o Ontmoetingsactiviteiten en zelfzorgbijeenkomsten voor familieleden. 

 
- Exclusiecriteria 

 Voor de informatieve bijeenkomsten zijn er geen exclusiecritieria; sommige specifieke 
reeksen en zeker de ontmoetingsactiviteiten zijn enkel bedoeld voor familieleden van 
mensen met een psychische/psychotische kwetsbaarheid. 
 

- Capaciteit? Afhankelijk van de soort bijeenkomst varieert dit tussen 10 – 100 deelnemers 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid?  

Iedereen kan zonder voorafgaandelijke aanmelding deelnemen aan open activiteiten en voor 
sommige bijeenkomsten is inschrijven op voorhand verplicht. 

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
o Algemeen: Provinciaal Similes kantoor Oost-Vlaanderen 
o Plaatselijke werking Similes Vlaamse Ardennen regionaal:  Luc De Rocker  en Ann 

Artois  
 

- Contactgegevens 
o Algemeen: 

Similesadvieslijn 016 244 200 
info@similes.be 

o Plaatselijke werking: luc.de.rocker@gmail.com en aartois@bwvlardennen.be  
 

- Wanneer te bereiken 
Tijdens de kantooruren, volgens beschikbaarheid, maar in elk geval tussen 10u en 12u (intern 
permanentiesysteem binnen Similes) 
 

WEBSITE : nl.similes.be 
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Biodynamische boerderij De Kollebloem CVBA 
 
Doornstraat 30 
9550 Sint-Lievens-Esse 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Mensen met een achtergrond in verslavingszorg, licht verstandelijke beperking, burn-out, 
depressie, … Mensen die zelfstandig kunnen werken en zich graag inpassen in een 
biodynamische boerderij. Rust en werken op het eigen tempo. 
 

- Werkingsgebied 
Zuid Oost-Vlaanderen 
 

- Wat 
Zorgboerderij 

 
- Capaciteit 

3-4 hulpboeren op de boerderij 
 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
De aanmelding verloopt via een gesprek met de medewerkers van De Kollebloem. We 
betrekken Alphonse Franssen (bestuurder CVBA De Kollebloem) en Sarah Stevens van vzw De 
Bolster bij de aanmelding. Van daaruit wordt bekeken wat een gepast traject is voor de 
zorgvrager. 
 

- Wachtlijst 
Nee, maar maximum 4 zorggasten. 
 

- Begeleidingsduur 
Afhankelijk van de zorgvraag van een paar maanden tot enkele jaren. 
 

- Mogelijkheid tot anderstalige hulpverlening 
Nee 
 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Leen Verwimp en Ruben Segers 
 

- Contactgegevens 
leen@kollebloem.be – T 0474 23 67 15 
ruben@kollebloem.be – T 054 34 36 82 
 

- Wanneer te bereiken 
Leen: ma-vr  
Ruben: wo – do 
 

WEBSITE: 
www.kollebloem.be 
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SEL Gent 

 
Baudelokaai 8 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Deel-SEL Vlaamse Ardennen 

 
AANBOD 
De Deelsel SEL Vlaamse Ardennen is het netwerk van zorgaanbieders en hulpverleners binnen de 
Vlaamse Ardennen.  De regio  strekt zich uit over 14 steden en gemeenten: Ronse, Zottegem, Zwalm, 
Brakel, Kluisbergen, Oudenaarde, Zingem, Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Maarkedal, Horebeke, 
Lierde, Sint-Lievens-Houtem en Herzele met een totaliteit van 165.616 inwoners.  
 
Het netwerk  bestaat uit alle partners  binnen de welzijn- en gezondheidszorg:  
Apothekers, CAW’s van het Ziekenfonds,  Dagverzorgingscentra en Kortverblijf, Gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg, Huisartsen, Kinesitherapeuten, LDC-OCMW, Vereniging van Mantelzorgers, 
OCMW’s, Woonzorgcentra, Thuisverpleegkundigen en Vroedvrouwen binnen dit grondgebied. 
 
De deel- SEL Vlaams Ardennen structureert de eerstelijnszorg. De missie bestaat erin om de 
zorgverlening rond de patiënt/cliënt optimaal te laten verlopen door de samenwerking tussen de 
verschillende partners  te versterken en te ondersteunen.  
De deel-SEL's werken adviserend en ondersteunend en brengen de regionale partners samen in een 
overlegplatform. Ze hebben een signaalfunctie voor goede praktijkvoorbeelden en 
probleemsituaties. Ze zijn een lokaal ankerpunt van de eerstelijnsgezondheidszorg en kunnen op 
eigen initiatief vormingen en projecten organiseren.  
 
We streven ernaar u zoveel mogelijk interessante en nuttige informatie te geven omtrent de werking 
van deze thuiszorgdiensten. 
 
Meer informatie over de onderscheiden diensten en hulpverleners:  
www.socialekaart@oost-vlaanderen.be  
 
 
CONTACTPERSOON 
Julie Vanbleu - 09/225 89 00 
 
WEBSITE   
www.selgent.be/vlaamse-ardennen  
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PZT Het Akkoord 
 
Abdijstraat 2 
9500 Geraardsbergen 
 
ZORGEENHEID 
 
PZT Het Akkoord is een samenwerkingsverband tussen volgende organisaties: 

- Wit-Gele Kruis, Oost-Vlaanderen 
- Bond Moyson, Oost-Vlaanderen  
- Solidariteit voor het gezin, Oost-Vlaanderen 
- Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen 
- Initiatief Beschut Wonen ‘De Vlaamse Ardennen’ 
- Psychiatrisch Ziekenhuis St.-Franciscus- de Pelgrim 
- Familiezorg Oost-Vlaanderen 
- Familiehulp, zorgregio Oudenaarde 
- PAAZ Ronse, Zusters van Barmhartigheid, Werken-Glorieux’, Ronse 
- PAAZ Zottegem, A.Z. Sint-Elisabeth, Zottegem 

 
AANBOD 

- Voor wie 
Personen met een psychiatrische aandoening wonende in de regio. 
Inclusiecriteria: 

o Meerderjarig 
o Psychiatrische aandoening 
o Gestabiliseerde problematiek 
o Minimale hulpvraag van de cliënt 
o Alleenwonend of in gezinsverband 
o Alcohol, medicatie en middelenmisbruik enkel mits specifieke voorwaarden  

 
- Werkingsgebied 

Oudenaarde – Ronse -  Kruishoutem – Kluisbergen – Wortegem – Petegem – Maarkedal -  
Zingem -  Zwalm – Lierde – Brakel – Horebeke – Zottegem – Herzele -  St-Lievenshoutem – 
Geraardsbergen. 
 

- Wat 
Ondersteunen van mensen met psychiatrische problemen in hun dagelijks leven zodat zij 
zichzelf verder kunnen ontwikkelen  in hun zelfstandig functioneren.  
Modules: 

o Info en adviesverstrekking 
o Netwerkvorming en zorgcoördinatie 
o Coaching van thuiszorgdiensten 
o Huisbezoeken bij personen met een psychiatrische  aandoening: 

 Opbouwen van vertrouwensrelatie 
 Opstellen van een crisisplan 
 Hervalpreventie 
 Installeren van dag-/weekstructuur 
 Activering, vrijetijdsinvulling 
 Emotionele ondersteuning 
 Psycho-educatie          
 Medicatie- en therapietrouw bevorderen    
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 Sociaal-administratieve ondersteuning 
 Motiveren en ondersteunen in dagdagelijkse taken           
 Ondersteuning van belangrijke derden 
 … 

 
- Exclusiecriteria 

o Minderjarigen 
o Acute crisis bij aanvang 
o Drugsproblematiek (primair) 
o Dementie 
o Autisme 
o Mentale beperking (IQ<70) 

 
- Capaciteit 

2,75 FE - caseload 140 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Aanmelding door cliënt, familie of verwijzer is mogelijk 
Een aanmelding gebeurt op basis van een aanmeldingsformulier dat terug te vinden is op de 
website. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt contact opgenomen met cliënt 
voor een intakegesprek. Indien mogelijk voor verwijzer zal intake gebeuren samen met 
verwijzer. Zoniet gebeurt de intake met 2 medewerkers. 
Na intakebespreking op de teamvergadering wordt aan cliënt en verwijzer meegedeeld of we 
de hulpvraag  kan opgenomen door PZT. Eventueel wordt er ook een advies geformuleerd. 
Voor thuisbegeleiding komt cliënt op de wachtlijst te staan. 

- Coaching en advies wordt onmiddellijk opgestart. 
 

- Wachtlijst 
10 maanden 
 

- Begeleidingsduur 
 Van 3maanden tot meerdere jaren 

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
 Els Sinove 
 

- Contactgegevens 
0479/678 488 
info@pzthetakkoord.be 

- Wanneer te bereiken 
Ma tot vrij 8u30 tot 16u30, do 13u tot 20u 
 

WEBSITE 
www.pzthetakkoord.be 
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Initiatief Beschut Wonen ‘De Vlaamse Ardennen’ 
 
Samenwerkingsverband GGZ   “De Vlaamse Ardennen” 
Administratieve zetel:  Penitentenlaan 9 - 9620 Zottegem  
Aanloopadres: Beugelstraat 108 - 9620 Zottegem 
 
AANBOD 

- Voor wie 
De doelgroep van IBW’s werd in algemene termen vastgelegd in de regelgeving van de IBW’s 
(KB 7 juli 1990):“personen die geen voltijdse ziekenhuisbehandeling vereisen en om 
psychiatrische redenen in hun leef- en woonmilieu geholpen moeten worden bij het 
verwerven van sociale vaardigheden en waarvoor aangepaste dagactiviteiten moeten worden 
georganiseerd” 

  Inclusiecriteria: 

o Een DSMIV-diagnose, bij voorkeur gesteld door een psychiater, is een noodzakelijke 
voorwaarde om in beschut wonen begeleid te kunnen worden. 

o Volwassenen, mannen en vrouwen vanaf 18 jaar tot 65 jaar komen in aanmerking. 
o De psychiatrische stoornis dient voldoende gestabiliseerd te zijn. 
o Personen met een verslavingsproblematiek moeten 3 maanden nuchter of clean zijn. 
o Personen met een lichte mentale handicap in combinatie met een psychiatrische 

problematiek indien de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat komen in 
aanmerking, wanneer zij niet terecht kunnen in voorzieningen voor personen met een 
beperking net omwille van de psychiatrische problematiek. 

o De kandidaat-bewoner kiest bewust voor begeleiding in beschut wonen: gaat akkoord met 
overleg tussen de verschillende betrokken hulpverleners en is bereid tot het zoeken en 
opnemen van een zinvolle dagbesteding buitenshuis voor 3 dagen per week. 

o De kandidaat-bewoner beschikt over basale vaardigheden of is bereid hieraan te werken: 
huishoudelijke vaardigheden; sociale vaardigheden (samenleven, conflicten hanteren, 
leefsfeer creëren); administratieve vaardigheden; communicatieve vaardigheden en 
zelfzorg. 

 
- Werkingsgebied 

Zottegem, Geraardsbergen en Oudenaarde 
 

- Wat 
Ons erkend initiatief beschut wonen is een realisatie van het samenwerkingsverband tussen 
het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus te Velzeke en de Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg te Geraardsbergen en te Oudenaarde. De opdracht bestaat erin begeleiding 
en ondersteuning te bieden aan personen met psychosociale kwetsbaarheden om hun 
levenskwaliteit en zelfzorgvermogen te optimaliseren (handhaven en/of verbeteren) en om 
zowel persoonlijk als maatschappelijk tevreden (succesvol en zo normaal mogelijk, sociaal 
geïncludeerd) te kunnen functioneren in hun gekozen woon-, werk- en leefmilieu. 
Het multidisciplinaire team wil aan iedere bewoner begeleiding en ondersteuning op maat 
bieden, afhankelijk van de zorgvraag, en dit zowel individueel als in groepsverband. 
De begeleiding richt zich op verschillende domeinen zoals: zelfzorg, fysische en psychische 
gezondheid, familie en sociale contacten, huishouden, sociale vaardigheden, administratie en 
budget, dagbesteding, werk, vorming en opleiding, vrijetijdsbesteding, woonalternatieven 
e.a. 
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Het team werkt nauw samen met de andere zorgverstrekkers van de bewoner zoals de 
psychiater, de huisarts, de trajectbegeleider, de voorlopige bewindvoerder, e.a. en 
mantelzorgers. 

 
- Exclusiecriteria 

o Personen met actief toxicomaan gedrag die niet bereid zijn tot ontwenning; 
o Personen met sterke suïcidale neigingen; 
o Personen met primaire mentale handicap ; 
o Personen met een gerechtelijk verleden jonger dan 5 jaar dat resulteert uit een storend 

sociaal gedrag; 
o Personen met sterk antisociaal gedrag; 
o Personen die geen begeleiding en toezicht aanvaarden. 

 
- Capaciteit 

Erkende opvangcapaciteit voor 36 personen. 
 
 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Na aanmelding komen tijdens de intake de wederzijdse verwachtingen en wensen van de 
kandidaat-bewoner, de familie en de verwijzer aan bod in gesprekken met de begeleiding en 
de coördinerende psychiater. 

 
- Wachtlijst 

De aanmeldingsdatum (=dag dat we een volledig ingevuld aanmeldingsdocument ontvangen) 
bepaalt de rangorde in de wachtlijst alsook de keuze van voorkeur voor een regio, gemeente  
Ja, er is dus een algemene wachtlijst, alsook nog uitgesplitst naargelang van keuze regio.  
De wachttijdsduur is moeilijk vooraf te bepalen (in de praktijk merken we een wachttijd van 6 
maanden tot 1 jaar). 

 
- Begeleidingsduur 

Dit wordt niet echt definitief bepaald. Samen met de bewoner en in overleg met de sociale 
context en het team wordt regelmatig geëvalueerd en besproken hoelang een begeleiding in 
beschut wonen dient te zijn. 
We streven ernaar dat sommige bewoners na 1à 2 jaar tot 5 jaar verblijf in  beschut wonen 
de stap kunnen zetten naar zelfstandig wonen. Voor sommige bewoners is beschut wonen 
een thuis geworden tot zolang ze niet te zorgbehoevend worden. 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Het team van beschut wonen 
Coördinator: Ann Artois 

 
- Contactgegevens 

Per brief: Penitentenlaan 9 te 9620 Zottegem 
Per mail: info@bwvlardennen.be 
Per telefoon: 09/342.05.96 
Per gsm: 0474/37.15.09 
Per Fax: 09/349.26.37 
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- Wanneer te bereiken 

Van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u. Op dinsdag tot 20u. 
Voor de bewoners is er een permanentie gsm-nummer 24u/24u en 7dagen/7dagen. 

 
WEBSITE 
In opmaak. 
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CGG ZOV 
 
Sint-Jozefsplein 2A 
9700 Oudenaarde 
 
ZORGEENHEID 
Forensisch Team 
 
AANBOD 

- Voor wie 
o Individuele therapie / vorming i.k.v.  een Gerechtelijke Alternatieve Maatregel  

Voor personen  met een middelen- en/of impulscontroleproblematiek doorverwezen 
vanuit: 

 Bemiddeling In Strafzaken 
 Vrijheid Onder Voorwaarden 
 Probatie (enkel voor middelenproblematiek) 

o Individuele therapie op eigen initiatief of i.k.v. een strafwettelijke  bepaling 
Voor personen met een impulscontroleproblematiek, al dan niet in combinatie met 
een alcoholproblematiek. 
Indien doorverwezen vanuit Justitie: 

 Voorwaardelijke Invrijheidstelling 
 Elektronisch Toezicht 
 Internering   
 Voorlopige Invrijheidsstelling 
 Politie 

o Groepsvorming i.k.v. een Gerechtelijke Alternatieve Maatregel  
Afhankelijk van de vraag kunnen we volgende groepsvormingen aanbieden: 

 Groepsvorming agressie 
 Groepsvorming geweld in de partnerrelatie 
 Groepsvorming alcohol 

 
- Werkingsgebied 

Parket Oost-Vlaanderen 
 

- Wat  
o Individuele  therapie 
o Individuele  vorming 
o Groepsvorming 

 
- Exclusiecriteria 

Ernstige vorm van psychopathie, acute psychose, zwakbegaafdheid (IQ<70) 
 

- Capaciteit 
4,5 FTE 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid  
o Aanmelding telefonisch via algemeen nummer: 078/15.55.70 
o Aanmelding persoonlijk op de dienst: 

 Afdeling Geraardsbergen: Abdijstraat 2-4, 9500 Geraardsbergen 
Afdeling Oudenaarde: Sint-Jozefsplein 2A, 9700 Oudenaarde 
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Antennepost Zottegem: Godveerdegemstraat 61, 9620 Zottegem 
 

- Wachtlijst 
Nee 
 

- Begeleidingsduur 
Afhankelijk van de uitgesproken gerechtelijke maatregel (AGM) of afhankelijk van de 
persoonlijke hulpvraag van cliënt. 
 

- Mogelijkheid tot anderstalige hulpverlening 
Ja, mogelijkheid tot therapie  in Nederlands, Frans en Engels. 
Onze therapeuten kennen voldoende de talen, zoniet wordt beroep gedaan op een tolk.  

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
Saskia Lahorte 
 

- Contactgegevens 
078/15.55.70 
Saskia.Lahorte@zov.be 
 

- Wanneer te bereiken 
Telefonisch en per mail 24/24u (antwoordapparaat met mogelijkheid om boodschap achter 
te laten) 

 
WEBSITE 
www.zov.be
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PISAD 
 
Tussenmuren 17 
9700 Oudenaarde 
 
AANBOD 

- Voor wie 
o Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen en hun directe omgeving 
o Alle diensten die met kinderen, jongeren, (jong)volwassenen in aanraking komen 
o Algemene bevolking  

 
- Werkingsgebied 

Regio Zuid-Oost-Vlaanderen + Liedekerke 
 

- Wat 
Drugpreventie, vroegdetectie, vroeginterventie, drughulpverlening 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Aanmelding via contact (telefonisch, via mail) met de lokale drugbegeleider of op de 
hoofdzetel.  Hulpvraag van de omgeving volstaat. 
 

- Wachtlijst 
Geen wachtlijsten 
 

- Begeleidingsduur 
Op maat van de cliënt en/of de directe omgeving 
 

- Mogelijkheid tot anderstalige hulpverlening 
Neen, uitzondering Ronse (faciliteitengemeente – Frans) 
 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

De Heer Pieter Orbie 
 
Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde 
055 33 51 05  
pieter.orbie@oost-vlaanderen.be 
 

- Wie 
Mevrouw Marijke Van Audenhove 
Drugbegeleider PISAD regio Zottegem – Herzele – Sint-Lievens-Houtem 
 
Sociaal Huis 
Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem 
0499 57 84 97 
marijke.van.audenhove@oost-vlaanderen.be 

 
WEBSITE www.pisad.be 

mailto:marijke.van.audenhove@oost-vlaanderen.be
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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 
o Open afdeling met gesloten karakter 
o Opvang en begeleiding van personen in psychische crisissituaties  
o Stabiliseren van psychische crisissituaties door risicotaxatie en kortdurende 

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

doorverwijzing naar een afdeling voor verdere behandeling 
 

 
- Exclusiecriteria 

o Zuiver sociale problematiek 
o Zware somatisch zorg 
o Jonger dan 16 jaar 

 
- Capaciteit 

o Upsie: 7 bedden 
o P -project (project middelgebonden stoornissen): 4 bedden 
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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  
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AZ St.-Elisabeth 
 
Godveerdegemstraat 69 
9620 Zottegem 
 
ZORGEENHEID 
PAAZ 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Mannen en vrouwen vanaf 16 jaar 
 

- Werkingsgebied 
Regio en andere 

 
- Wat 

Multidisciplinaire zorg met aandacht voor biologisch, psychologisch en sociaal aspect; dit 
houdt o.a. in: 24/24uur crisisopvang, observatie, individuele gesprekken, groepsgesprekken, 
psycho-educatie in groep (ethyl, positief denken, assertiviteit), gezondheidsvoorlichting 
omtrent verschillende themata, koppelgesprekken, gezinsgesprekken, medicamenteuze 
behandeling, sociale dienstverlening, bewegings- en ergotherapie, ADL, relaxatie en 
ademhalingsoefeningen. 
 

- Exclusiecriteria 
Hard drugverslaving 
 

- Capaciteit 
30 bedden 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
(Op verwijzing van huisarts) aanmelding via spoed of geplande opname via psychiater van de 
afdeling 
 

- Wachtlijst 
 Meestal geen wachtlijst 
 

- Begeleidingsduur 
 Gemiddelde opnameduur 3 weken (afhankelijk van hulpvraag en ernst problematiek) 
 

- Mogelijkheid tot anderstalige hulpverlening 
Zeer beperkt aantal hulpverleners Frans- en Engelstalig 
 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

PAAZ  
 

- Contactgegevens 
09/364.87.10 
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- Wanneer te bereiken 
24u/24u 
 

WEBSITE 
www.sezz.be 
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AZ Glorieux 
 
Glorieuxlaan 55 
9600 Ronse 
 
ZORGEENHEID 
PAAZ, psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Mannen en vrouwen vanaf 16 jaar  
 

- Werkingsgebied 
Regio en andere 
 

- Wat 
De psychiatrische afdeling van het ziekenhuis biedt een psychosociale begeleiding voor 
mensen met een psychiatrische problematiek .  Het takenpakket kunnen we omschrijven als 
diagnostiek, observatie, kortdurende behandeling en zo nodig gerichte doorverwijzing.  
Naast een individuele benadering, bestaat de mogelijkheid tot deelname aan 
groepsgesprekken en ergotherapie.  
 

- Exclusiecriteria 
Geen 
 

- Capaciteit 
30 bedden, éénpersoonskamers, twee- en meerpersoonskamers 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
De opname gebeurt via spoed als de patiënt wordt verwezen door de huisarts of zelf naar de 
spoedafdeling komt. Opnames kunnen ook gepland worden via de verwijzende psychiater.  
 

- Wachtlijst 
Geen  
 

- Begeleidingsduur 
Individueel bepaald afhankelijk van de vraag van de patiënt en de ernst van de problematiek.  

 
CONTACTPERSOON 
- Wie 

Hoofdverpleegkundige Koen Eykerman  
Adjunct – hoofdverpleegkundige Wendy Vanderlinden 
 

- Contactgegevens 
055/23.35.59  

 
WEBSITE 
www.azglorieux.be
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Ontwenningskliniek De Pelgrim 
 
Spiegel 15 
9860 Oosterzele 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Voor volwassenen met een problematisch gebruik van  alcohol, medicatie en illegale 
middelen.  Mannen en  vrouwen vanaf 18 jaar kunnen worden opgenomen en dit  voor een 
integrale residentiële behandeling op vrijwillige basis. 
Voor koppels geldt een minimumleeftijd van 22 jaar.  
 

- Werkingsgebied 
Niet regionaal gebonden 
 

- Wat 
De opname verloopt in verschillende fasen. In alle verblijfsfasen wordt vanuit de 
verschillende disciplines een eigen programma aangeboden aangepast aan de 
groeimogelijkheden van de patiënt. Zo zijn er naast de psychotherapeutische sessies,  ook 
sportieve, creatieve, ontspannende, informatieve, educatieve en vormende sessies. De 
begeleiding verloopt zowel in groep als individueel. 
 
Een opname start met een observatieperiode, hier  staat het tot rust komen, de lichamelijke 
ontwenning en het opvangen van de ontwenningsverschijnselen centraal. 

 
Vervolgens volgt de oriëntatiefase, hierbij ligt de klemtoon op de pijler “omgaan met het 
middel”. Het doel is om tot een duidelijker inzicht te komen in het verslavingsgedrag en 
trachten de motieven en de hulpbronnen te versterken welke een verandering tot stand 
kunnen brengen.   
 
Patiënten, die naar de behandelingsfase overgaan, maken een keuze uit één van de drie 
therapeutische groepen, waaraan ze zullen deelnemen. Hier staat de pijler “leefstijl” 
centraal. Het doel is te werken naar een maatschappelijk, persoonlijk herstel en het verhogen 
van de levenskwaliteit.  
Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de uitbouw van de nazorg enerzijds door een 
beroep te doen op onze externe ambulante partners en anderzijds kunnen we beperkt 
outreachend werken. Hierbij worden patiënten na de opname nog verder in de thuissituatie 
opgevolgd met de bedoeling verder stil te staan bij de zorgbehoefte en de uitbouw van een 
hulpverlenend  en sociaal netwerk . 
 
Ziekenhuisbreed hebben we een rookstopkliniek bestaande uit  een infosessie, drie 
individuele sessies en 3 groepsessies onder begeleiding van de tabakologe. 

      
 

- Exclusiecriteria 
o Aanwezigheid van een primaire psychiatrische problematiek 
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o Gedwongen opname 
o Overwegend justitiële anamnese, detentie in elke vorm (elektronisch toezicht, werkstraf, 

internering) 
o Niet in orde zijn met de ziekteverzekering 
 

- Capaciteit 
60 A-bedden 
 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

De aanmelding gebeurt, bij voorkeur,  door telefonisch contact op te nemen met de sociale 
dienst. 
Theoretisch kan elke opnamevraag gevolgd  worden door een voorzorggesprek, hetzij 
op vraag van de patiënt of van de verwijzende instantie, hetzij op voorstel of op verzoek van 
het opnameteam. 
 
De voorzorg bestaat uit een persoonlijk onderhoud met een geneesheer. 
Het gesprek is zowel explorerend als informerend en vormt de eigenlijke aanzet tot het 
behandelingsgebeuren. 
Bovendien laat het voorzorggesprek toe om  voldoende zicht te krijgen op de wederzijdse 
verwachtingen en betrachtingen. 
 
De uiteindelijke beslissing tot opname of heropname wordt genomen in gemeenschappelijk 
overleg binnen het opnameteam, bestaande uit  de geneesheer, een maatschappelijk werker  
en de (hoofd)verpleegkundige. 
De beslissingsverantwoordelijkheid ligt bij de geneesheer. 
 

- Wachtlijst 
Het beheer  van de (eventuele) wachtlijst en planning tot opname wordt opgevolgd door de 
maatschappelijk werker. 

 
- Begeleidingsduur 

Een opname gebeurt enkel op vrijwillige basis en er wordt een engagement gevraagd om 
minimum zes weken in opname te verblijven en actief mee te werken.  
 

- Mogelijkheid tot anderstalige hulpverlening 
Er zijn geen mogelijkheden inzake anderstalige hulpverlening. 
 
 

CONTACTPERSOON  
- Wie 

Sociale Dienst  
 

- Contactgegevens 
Via het telefoonnummer van De Pelgrim 09/362.69.11 
 

- Wanneer te bereiken 
Bereikbaar op werkdagen tussen 8:30u –12:30u en  13-u-17u 
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WEBSITE 
www.kliniekdepelgrim.be 
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Sint-Franciscus ziekenhuis 
 
Penitentenlaan 22 
9620 Velzeke/ Zottegem 
 
ZORGEENHEID 
Verslavingszorg 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Ethyl- en medicatieafhankelijkheid 
 

- Werkingsgebied 
 Vlaamse Ardennen, Ninove, Aalst, Gent,… 
 

- Wat 
Oplossingsgericht verslavingsprogramma met oog voor het netwerk. Zeer laagdrempelig. 
Actieve patiëntenparticipatie. Individuele en groepstherapie. Doorschuiven naar andere 
zorgprogramma’s is mogelijk. 
 

- Exclusiecriteria 
Illegale middelen 
 

- Capaciteit 
30 bedden 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

U neemt contact op met verpleegafdeling of arts. Adhv een aanmeldingsformulier overlopen 
we enkele vragen. Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk besproken met de arts, waarna u 
gecontacteerd wordt. Soms wordt de cliënt eerst uitgenodigd voor een intakegesprek 
alvorens er een beslissing tot opname gemaakt wordt.  
 

- Wachtlijst 
Neen 
 

- Begeleidingsduur 
6 tot 8 weken wordt aangeraden 
 

- Mogelijkheid tot anderstalige hulpverlening 
Neen 
 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie en contactgegevens 

o Verpleegafdeling: 09/364.46.26 
o Mevr. Anja Scherlippens, afdelingshoofd:  

 T 09/364.46.44 
 e-mail: Ascherlippens@pzsfz.be 

o Mevr. De Smet Hilde, sociale dienst: 09/364.46.58  
o Dr. De Munck Sophie: 09/364.46.41 
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- Wanneer te bereiken 
o Verpleegafdeling 24/24 
o Andere: tijdens kantooruren. 

 
WEBSITE:  
www.sint-franciscus.be 
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PZ Sint-Camillus vzw 

 
Beukenlaan 20  
9051 Sint-Denijs-Westrem 
 
ZORGEENHEID 
Kasteelplus 
 
1/ Alcohol- en medicatie- unit (kasteel 1) 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Volwassenen met een alcohol-  en/of medicatieafhankelijkheid die kunnen functioneren in 
groep +  over voldoende fysieke en verbale mogelijkheden beschikken. 
 

- Wat 
o Residentieel behandelprogramma, aansluitend dagbehandeling en nazorg mogelijk 
o ABA: ambulant behandelprogramma alcohol 

 
- Exclusiecriteria 

Mensen met syndroom van Korsakow 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Telefonische aanmelding via arts, Dr. R. Spiers 
 

- Begeleidingsduur 
modulair systeem, gemiddelde verblijfsduur is ca 50 dagen 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

o Dr. R. Spiers, afdelingsarts 
o  Pieter Impe, psycholoog / afdelingscoördinator 
o Patrick Lobbens, hoofdverpleegkundige 

 
- Contactgegevens 

o Remi.spiers@sint-camillus.be 
o pieter.impe@sint-camillus.be 
o patrick.lobbens@sint-camillus.be 
o Telefonisch: 09/222.58.94 

 
 

2/ Drugunit (Kasteel 2) 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Jongeren tussen 15jr en 25jr met een verslaving aan illegale middelen, die nog beschikken 
over betrokken ouders / belangrijke steunfiguren. 

 

mailto:Remi.spiers@sint-camillus.be
mailto:pieter.impe@sint-camillus.be
mailto:patrick.lobbens@sint-camillus.be
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- Wat 
Residentieel behandelprogramma met een therapeutische en pedagogische  opdracht, 
aansluitend dagbehandeling, nazorg mogelijk. 
 

- Exclusiecriteria 
o Acute psychose / decompensatie (niet in staat zijn tot deelname aan een 

gestructureerd groepsprogramma) 
o Ernstig acting-out gedrag 

 
- Capaciteit 

12 bedden 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Telefonische aanmelding via afdelingsarts, Dr. R. Spiers 
 

- Begeleidingsduur 
ca 90 dagen 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

o Dr. R. Spiers, afdelingsarts 
o Veerle Vergucht, psychologe / afdelingscoördinator  
o Patrick Lobbens, hoofdverpleegkundige 

 
- Contactgegevens 

o remi.spiers@sint-camillus.be 
o  veerle.vergucht@sint-camillus.be 
o patrick.lobbens@sint-camillus.be 
o Telefonisch: 09/222.58.94 

 
3/ Crisis- en observatie-unit (kasteel 3) 
 
AANBOD 

- Wie 
Personen met een verslavingsprobleem die in crisis verkeren en/of willen fysiek ontwennen 
 

- Wat 
o Crisis: max 1 week, geen leeftijdsgrens 
o Oriëntatie (enkel in geval van verslaving aan illegale middelen): max 3 weken, max 

leeftijd is 25 jr. 
Behandeling op de Drugunit start steeds via deze afdeling. 
 

- Exclusiecriteria 
o Acute decompensatie waardoor een gesloten systeem met mogelijkheid tot isolatie 

aanwezig is 
o Ernstig acting-out gedrag 

 
- Capaciteit 

5 bedden 
 
PRAKTISCH 

mailto:patrick.lobbens@sint-camillus.be
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Toegankelijkheid 
Telefonische aanmelding via afdelingsarts, Dr. R. Spiers 
 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
o Dr. R. Spiers, afdelingsarts 
o Veerle Vergucht, psychologe / afdelingscoördinator  
o Patrick Lobbens, hoofdverpleegkundige 

 
- Contactgegevens 

o remi.spiers@sint-camillus.be 
o  veerle.vergucht@sint-camillus.be 
o patrick.lobbens@sint-camillus.be 
o Telefonisch: 09/222.58.94 

 
 
WEBSITE 
www.sint-camillus.be 
www.kasteelplus.be 
 

mailto:patrick.lobbens@sint-camillus.be
http://www.sint-camillus.be/
http://www.kasteelplus.be/
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De Kiem 
 
Oswald Ponettestraat 31 
9600 Ronse 
 
Abdijstraat 2 
9500 Geraardsbergen 
 
Kortrijksesteenweg 185 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
De Kiem:  Ambulant centrum voor drugverslaafden 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Personen met drugproblemen (alcohol, medicatie en illegale middelen) waarbij een 
residentiële opname (nog) niet nodig en/of niet gewenst is kunnen zich richten tot de 
ambulante centra van De Kiem. Het centrum te Gent heeft extra aandacht voor diegenen die 
reeds met justitie in aanraking gekomen zijn en richt zich eveneens naar personen die, na het 
vroegtijdig beëindigen van een behandeling, verdere ambulante begeleiding wensen. 
Ouders en familieleden van cliënten kunnen in de ambulante centra terecht voor individuele 
gesprekken (met of zonder hun kind). 
 

- Werkingsgebied 
Zuid-Oost-Vlaanderen (vestiging in Ronse + antenne Geraardsbergen) 
 

- Wat 
De Kiem heeft een Ambulant Centrum te Gent en te Ronse (met antenne te Geraardsbergen)  
Programma-aanbod : Ambulante begeleiding. 
In de Ambulante Centra van De Kiem vormt abstinentie geen voorwaarde om een 
begeleiding te volgen. Met de nodige aandacht voor de hulpvraag van de cliënt en zijn 
omgeving, wordt getracht het gebruik te stoppen of onder controle te krijgen en terugval te 
voorkomen. De druggebruiker wordt op psychosociaal, administratief en juridisch vlak 
ondersteund en begeleid. Daarnaast is er aandacht voor de sociale situatie (tewerkstelling, 
huisvesting, tijdsinvulling,…) en de relationele context (ouders, partner,…). Met iedere cliënt 
worden duidelijke afspraken gemaakt betreffende de doelstellingen, de termijn en de 
frequentie van de begeleiding.  
In het Ambulant Centrum te Ronse (en in Geraardsbergen) kan men terecht voor een 
substitutiebehandeling onder begeleiding van een arts. In het Ambulant Centrum te Gent 
wordt hiervoor samengewerkt met gespecialiseerde centra.  
Voor cocaïnegebruikers is er een speciaal aangepaste behandelmethode. 

 
De Kiem maakt deel uit van het zorgcircuit middelenmisbruik van Oost-Vlaanderen en werkt 
nauw samen met andere voorzieningen. 

 
- Capaciteit 

+/- 120 cliënten per vestiging 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 
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Men kan schriftelijk of telefonisch contact opnemen met één van de ambulante centra of 
persoonlijk langskomen om een afspraak te maken. Na één of meerdere 
kennismakingsgesprekken wordt iedere aanvraag binnen een multidisciplinair team 
besproken dat, in overleg met de cliënt, beslist tot het starten van een ambulante 
begeleiding of tot een passende doorverwijzing. 
 

- Wachtlijst 
Zelden 
 

- Begeleidingsduur 
Wordt individueel bepaald. 
 

- Mogelijkheid tot anderstalige hulpverlening 
Ja. Het team van De Kiem in Ronse en Geraardsbergen is tweetalig : Nederlands en Frans. 
Ook Engels vormt geen probleem. Voor andere talen kan (indien beschikbaar) beroep gedaan 
worden op een tolk. 
 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Jo Thienpont, verantwoordelijke ambulante centra De Kiem 
 

- Contactgegevens 
Gent: 09/2453898 
ambulant.gent@dekiem.be 
 
Ronse en Geraardsbergen: 055/21 87 00 
ambulant.ronse@dekiem.be  
ambulant.geraardsbergen@dekiem.be 
 

- Wanneer te bereiken 
Maandag tot vrijdag 8u30 tot 17u00  
 

WEBSITE  
www.dekiem.be  
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De Kiem 
 
Vluchtenboerstraat 7A 
9890 Gavere 
 
ZORGEENHEID 
De Kiem:  residentieel behandelprogramma + De Tipi : unit voor verslaafde met kind(eren) 
 
AANBOD 

- Voor wie 
(Jong-)volwassenen met een afhankelijkheid aan middelen. 
 

- Werkingsgebied 
Vlaanderen 
 

- Wat 
De Kiem biedt een intensief residentieel programma aan, waarin de opgenomen ‘bewoner’ 
niet alleen zijn verslaving aanpakt, maar ook onderliggende problemen. Binnen dit 
programma staan de zelfhulpgedachte en een pedagogische en therapeutische benadering 
van de cliënt centraal. 
Door het voortdurend streven naar een klimaat van veiligheid, wederzijds respect en 
verantwoordelijkheid wordt verandering mogelijk. 

o Onthaalafdeling 
De Onthaalafdeling wil iedereen die kiest voor het residentieel programma op 
volwassen en respectvolle manier “onthalen”. Het “onthaal” telt maximum 8 
bewoners en wil een veilige, rustige plaats zijn, waar de cliënt zich kan voorbereiden 
op de T.G. door voor zichzelf duidelijke doelen te formuleren. Iedere bewoner krijgt 
de kans mee te draaien in de T.G. zodat hij of zij met realistische verwachtingen kan 
starten. Het onthaalprogramma duurt 4 tot 8 weken, maar verloopt sneller voor Tipi-
moeders of voor wie reeds een crisisprogramma achter de rug heeft. Hoe snel de 
opname van het kind verloopt wordt individueel afgesproken, met de nodige tijd om 
medebewoners te leren kennen, de kinderkamer in te richten, een school of 
dagopvang te zoeken… 
Indien iemand uiteindelijk toch niet kiest voor een langdurig programma of een 
ander centrum beter geschikt blijkt, wordt de cliënt geheroriënteerd en 
doorverwezen. 

o Therapeutische Gemeenschap (T.G.) 
In de Therapeutische Gemeenschap wonen zo’n 20 tot 25 bewoners. Het 
samenleven in groep en de therapiemomenten spelen er voortdurend op elkaar in. 
Stapsgewijs wordt iedere bewoner geconfronteerd met zijn eigen gedrag, zijn 
gevoelens en gedachten en met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen. Door de 
steun van lotgenoten leert men met vallen en opstaan nieuwe vaardigheden en 
attitudes aan en bouwt men aan een positief zelfbeeld. Door eigen werkpunten te 
formuleren bouwt iedere bewoner voor zichzelf een individueel programma uit, 
gericht op reïntegratie. Het programma in de T.G. duurt ongeveer 10 maanden en 
omhelst 3 fasen. 

o Tipi 
De Tipi is een apart woonhuis vlakbij de T.G., waar zwangere vrouwen en verslaafde 
moeders met hun kinderen tot ongeveer 6 jaar terecht kunnen. Ook alleenstaande 
vaders met jonge kinderen kunnen er opgenomen worden. In de Tipi kunnen deze 
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vrouwen (of mannen) de zorg voor zichzelf (hun drugproblematiek) en de zorg voor 
hun kind(eren) combineren.  
Overdag volgen zij het programma in de Therapeutische Gemeenschap en ’s avonds, 
op woensdagnamiddag en in de weekends, dragen ze zelf de zorg voor hun 
kind(eren). De begeleiding in de Tipi omvat onder meer wekelijkse groepsgesprekken 
met medebewoners (o.a. over opvoeding en ouderschap) infosessies, een individuele 
opvolging en handelingsplanning en een medische en pedagogische opvolging van de 
kinderen. 

o Halfweghuis 
Na de Onthaalafdeling en de T.G. gaat de bewoner naar een Halfweghuis van De 
Kiem. Een derde belangrijke fase van het programma. Hij leeft er een zestal maanden 
samen met enkele andere bewoners en bouwt steeds meer een eigen leven uit. De 
reïntegratie in de samenleving krijgt ruime aandacht via een individuele begeleiding 
en groepsgesprekken. Na de Tipi wordt de ouder hier of in een eigen woonst 
begeleid in de zelfstandige zorg voor haar kind(eren) in combinatie met werk en 
opleiding. Voor opvoedingsondersteuning kan zij nog steeds terecht in de Tipi-
groepen of in individuele gesprekken. 

o  Ambulante Halfweghuisbegeleiding  
Na het verblijf in het Halfweghuis gaat de bewoner zelfstandig leven; alleen, met 
partner of gezin. De begeleiding blijft echter nog een zestal maanden doorlopen en 
de bewoner krijgt de mogelijkheid om moeilijkheden, verbonden aan het zelfstandig 
leven, met lotgenoten en begeleiders te bespreken. 

o Familiebegeleiding 
Van bij het begin van de opname zullen, in overleg met de bewoner, de familieleden, 
partners en andere belangrijke personen bij het programma betrokken worden. Dit 
gebeurt via bezoeken, begeleide gesprekken en ouderbijeenkomsten. Grootouders 
en partners zullen hun (klein)kind in de Tipi regelmatig kunnen bezoeken en in 
overleg met de moeder of vader soms tijdelijk de zorg voor het kind overnemen. 

 
De Kiem maakt deel uit van het zorgcircuit middelenmisbruik van Oost-Vlaanderen en werkt 
nauw samen met andere voorzieningen. 

 
- Exclusiecriteria 

Psychotische persoonlijkheidsstructuur 
 

- Capaciteit 
 +/- 35 cliënten  
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Aanmelding kan telefonisch, schriftelijk of via mail. Een eerste gesprek gaat door in één van 
de ambulante centra van De Kiem. 
 

- Wachtlijst 
Zelden 
 

- Begeleidingsduur 
12 maanden + nazorg 
 

- Mogelijkheid tot anderstalige hulpverlening 
Neen 
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CONTACTPERSOON 

- Wie 
Dirk Vandevelde, directeur 
 

- Contactgegevens 
09/289 66 66 
Aanmeldingen: 09/ 245 398 
admin@dekiem.be  
 

- Wanneer te bereiken  
Maandag tot vrijdag 8u30 tot 17u00  
 

WEBSITE  
www.dekiem.be  



        

 
 

 
 
 


