Contact
Venusstraat 11
2000 Antwerpen
03-206.70.70
U kan ook terecht bij het:

ZORGPROGRAMMA

Venusstraat 11 • 2000 Antwerpen
03-206.70.74

ONTWENNINGSPROGRAMMA
Venusstraat 11 • 2000 Antwerpen
03-206.70.72

Behandelingsprogramma

ONTWENNINGSPROGRAMMA

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

AMBULANTE BEGELEIDING
Olijftakstraat 19 • 2060 Antwerpen
Telefoon Leen: 0498 52 16 18
Telefoon Burt: 0497 61 31 48
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

Venusstraat 11 • 2000 Antwerpen
Fax: 03-231.19.13
E-mail: adic@adicvzw.be

Website: www.adicvzw.be
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Wat én voor wie?

Opbouw

Wie door druggebruik in moeilijkheden is geraakt of dreigt te
geraken krijgt via een residentieel programma met een duur
van 10 maanden de kans hier verandering in te brengen.
Het gaat om een intensief traject voor mensen tussen 17 en 35
jaar met als uiteindelijke doelstelling zich via de eigen mogelijkheden terug te integreren in de samenleving.

De behandeling verloopt in 4 fasen. De overgang van de ene
fase naar de andere is af hankelijk van een positieve evaluatie. Of anders gezegd van een zichtbare evolutie op vlak
van: gedrag, mentaliteit, financiën, administratie & tijdsbesteding. Constructief omgaan met verslavingsgedrag blijft een
fundamenteel criterium. In het begin ligt de nadruk op het
groepsgebeuren, naarmate men vordert krijgt ieders traject
een meer specifieke invulling. Naast het denkwerk wordt
ook steeds meer het “doen” belangrijker. Het vormgeven
van een realiseerbaar plan, dat een drugvrij leven moet mogelijk maken, komt steeds centraler te staan.

Om dit doel te bereiken bieden wij:
• Een clean en veilig kader waarin het druggebruik en de
bijhorende moeilijkheden onder de loep worden genomen.
• Begeleiding bij het aanleren van vaardigheden
om moeilijkheden die men ervaart aan te pakken.
• Ondersteuning bij het maken & uitvoeren van
plannen om een drugvrij leven te organiseren.

Wat betekent dit?
We zien ontwennen als een proces van integratie. Door
het zich eigen maken van wat er nodig is om clean te functioneren integreert men zich terug in de samenleving. Integratie
als middel én als doel. Men is verantwoordelijk voor zijn
individueel traject, maar leert met en door lotgenoten.
Via anderen krijgt men zicht op het eigen functioneren en
kan men gedragsalternatieven aanleren.

Dit gebeurt via:
• Sociotherapeutische begeleiding m.b.t.
het samenleven met anderen
• Groepspsychotherapie
• Individuele ‘coaching’ door een persoonlijke
begeleider
• Vormingssessies
• Sociaal-administratieve begeleiding
• Trajectbegeleiding om een concreet
resocialisatieplan m.b.t. opleiding,
tewerkstelling en woonsituatie te realiseren
• Het betrekken van steunfiguren
• Individuele psychotherapie, relaxatie,
e.a op indicatie

Inventarisatiefase

Behandelfase

Overgangsfase

Woonfase

+/- 1 mnd

+/- 3 mnd

+/- 1 mnd

+/- 5 mnd

Generaal Belliardstr 16,
2000 Antwerpen

Generaal Belliardstr 15,
2000 Antwerpen

Niet vrijblijvend
Clean worden én blijven is een kwestie van zowel wils- als
daadkracht. Dit vraagt om een juiste houding t.a.v. drugs en
alcohol. Het is een streven naar onthouding. Indien, ondanks
de geleverde inspanningen, drug- en/of alcoholgebruik toch
voorkomt, moet dit steeds bespreekbaar zijn.

Interesse?
Tijdens de intakeprocedure die bestaat uit een 3-tal gesprekken wordt nagegaan of de hulpvraag overeenstemt met het
programma-aanbod.
Bijkomend dient men te voldoen aan drie voorwaarden:
• Men heeft één of meerdere steunfiguren die
actief betrokken zijn.
• Men is in orde met de mutualiteit.
• Men is in staat om de opname te bekostigen.

