Contact
Adres: Olijftakstraat 19 (zijstraat Italielei) • 2060 Antwerpen
Telefoon Leen: 0498 52 16 18
Telefoon Burt: 0497 61 31 48
U kan ook terecht bij het:

ZORGPROGRAMMA

Venusstraat 11 • 2000 Antwerpen
03-206.70.74

ONTWENNINGSPROGRAMMA
Venusstraat 11 • 2000 Antwerpen
03-206.70.72

Ambulante
woonbegeleiding

ONTWENNINGSPROGRAMMA

voor druggebruikende ouders en hun kinderen
Venusstraat 11 • 2000 Antwerpen
03-206.70.76

BEHANDELINGSPROGRAMMA
Venusstraat 11 • 2000 Antwerpen
03-206.70.70

TELEFONISCH BEREIKBAAR VAN 9U TOT 20U.
ADIC is een door het RIZIV erkend psycho-sociaal
revalidatiecentrum.
Een uitgebreide wegbeschrijving kan u vinden op

www.adicvzw.be
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Fax: 03-231.19.13
E-mail: adic@adicvzw.be

Website: www.adicvzw.be
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Wat?
De ambulante begeleiding heeft als doel (ex-)druggebruikers individueel of samen met de context te ondersteunen
in hun streven naar een clean leven. Er wordt getracht de
levenskwaliteit op verschillende leefgebieden te verhogen.
De eigen leefomgeving vormt hierbij het uitgangspunt.
Ouders en partners kunnen terecht voor informatie, advies,
pedagogische ondersteuning en therapie.
De ambulante begeleiding kan een eerste kennismaking
zijn met de hulpverlening of kan een vervolg betekenen
na een residentieel programma.
Clean worden en clean blijven is niet altijd evident en vraagt
soms extra ondersteuning. Mis je bepaalde vaardigheden,
is er teveel gebruik van middelen en wil je hiermee stoppen, is je administratie een puinhoop, weet je het
allemaal wel maar komt het er niet van... dan kan de
ambulante begeleiding concrete hulp bieden op de
verschillende terreinen waarin je moeilijkheden ondervindt:

Concreet bieden we hulp:
• Bij de uitbouw van je sociaal netwerk:
nieuwe mensen leren kennen , hoe doe je dat?
• Bij je tijdsbesteding: zoeken naar een dagbezigheid
die je voldoening geeft, hulp bij het solliciteren,
zoeken naar activiteiten die je ontspanning bieden
of deugd doen.
• Bij je administratie en budgettering: het in orde brengen
en leren houden van je papieren, hulp bij lastige
telefoons naar justitie, ziekenfonds, RVA,…
• Bij emotionele moeilijkheden en spanningen: conf licten
met je partner, familie, werkgever,... Je problemen
leren onder ogen zien en hanteren zonder weg te
vluchten in drugs.

• Bij het leren communiceren over wat je bezig houdt.
Opkomen voor jezelf, op een respectvolle manier
rekening houdend met de anderen.
• Bij het dagelijks functioneren: Hoe plan je en verdeel
je de huishoudelijke taken, hoe hou je alle engagementen vol? Wie kan je advies geven als er problemen
zijn met de kinderen …
• Huisbezoeken zijn mogelijk.
Het clean worden, het clean zijn en het clean blijven staan
centraal in de begeleiding. Er wordt voldoende aandacht
besteed aan het leren omgaan met je risicofactoren en het
aanleren van alternatieven om zo de kans op herval te
verminderen.
Al wie jou steun kan bieden wordt mogelijks bij de begeleiding betrokken (ouders, partner, vrienden, OCMW,
tewerkstellingsprojecten,...). We proberen samen met jou
een netwerk uit te bouwen waardoor je je gesteund en
gestimuleerd voelt.
Tijdens de eerste gesprekken proberen we een zicht te
krijgen op je hulpvraag. We maken een inventaris van wat
nodig is om de kwaliteit van functioneren te verbeteren.
We verwachten dat de wens er is om een nuchtere
levensstijl uit te bouwen en tevens de wil om hier ook
de nodige inspanningen voor te leveren. Indien medicatie
de kans hiertoe verhoogt, gebeurt dit in samenspraak
met je huisarts.

Practisch

Intake: 10 euro.
Kostprijs: 25 euro per maand.
Gesprekken op afspraak.
Duurtijd: 1 jaar, verlenging is mogelijk.
Op de achterzijde vind je de contactgegevens.

