Contact
Venusstraat 11 • 2000 Antwerpen
03-206.70.72
U kan ook terecht bij het:

ZORGPROGRAMMA

Venusstraat 11 • 2000 Antwerpen
03-206.70.74

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

ONTWENNINGSPROGRAMMA

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

Website: www.adicvzw.be
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Info verwijzers
Doelgroep
• Gebruikers van illegale drugs
• Mannen en vrouwen
• Vanaf 18 jaar (minderjarigen kunnen op indicatie)
Doelstellingen
• Ontwenning
• Crisisopvang op de belangrijke levensterreinen
• Motivatieversterking
• Observatie en pre-therapie
• Therapeutische adviesvorming
Aanbod
• Residentiële opvang
• Gestructureerd groepsprogramma
• Programmaduur 5 à 6 weken
• Multidisciplinaire teamwerking
• De omgeving van de cliënt wordt zoveel mogelijk
betrokken in de verschillende fasen van de behandeling
Opname
• Intakegesprek na telefonische aanmelding
• Op basis van deze intake kan beslist worden tot opname

Info cliënten

Ben je een gebruiker van illegale drugs en wens je in een
veilige omgeving te ontwennen, dan kan je terecht in het
ontwenningsprogramma voor opvang met verblijf.

Het leven in een ontwenningsprogramma is gestructureerd.
Er is een duidelijk dag- en weekverloop. Omdat we het verblijf hier veilig willen houden, zijn er ook heel wat afspraken
en regels. Gelukkig stopt het daar niet. De opname is er in de
eerste plaats om op verhaal te komen.
We staan open voor je vragen en voor de moeilijkheden
waarmee je geconfronteerd wordt op weg naar een clean
leven. De bedoeling van de opname is dat je in die vijf weken
opnieuw ervaart wat het is om zonder drugs te leven.
Het leven in groep is soms steunend en soms confronterend.
Laat je daar niet door afschrikken.
Op deze manier leer je tijdens je verblijf heel wat over jezelf,
je situatie buiten en de plaats van het druggebruik in jouw
leven.
Op het einde van je programma trekken we samen een aantal
conclusies. Ben je eraan toe om het buiten waar te maken of
heb je nood aan een vervolgbehandeling? We zoeken met
jou naar een geschikte oplossing en geven een behandelingsadvies.
We hebben aandacht voor alle belangrijke facetten:
je ontwenning verloopt onder medische begeleiding,
je wordt ondersteund door een gespecialiseerd team van
groepswerkers en je administratieve en gerechtelijke
situatie wordt opgevolgd door een sociale dienst.

De opname duurt een vijftal weken en is bestemd voor
mannen en vrouwen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
Ben je jonger dan 18, dan willen we eerst zorgvuldig bekijken
of een opname in jouw geval een goede zaak is.

Je contacten met de buitenwereld verlopen als volgt:
• Je kan 1 bezoek per week ontvangen, onder begeleiding
van een teamlid
• Voor mensen met kinderen is een extra kinderbezoek
mogelijk
• Je kan drie telefoons per week doen
• De briefwisseling is onbeperkt

De eerste stap om opgenomen te worden is je telefonisch
aanmelden. Hierna volgt een intakegesprek dat kan leiden tot
een opname.

ADIC is door het RIZIV erkend als psychosociaal revalidatiecentrum. Het grootste deel van je opname wordt betaald
door de ziekteverzekering: jij betaalt zelf het remgeld.

