Voor familie en omgeving
Verslaving
aan alcohol, medicatie, illegale drugs,
gokken of gamen heeft niet alleen
gevolgen voor de verslaafde zelf,
maar kan de ganse leefwereld rond de
verslaafde persoon ontwrichten.
Ook voor familieleden is professionele
ondersteuning soms welkom.
Voel je dat je het zelf niet meer in
handen hebt? Dat je het samenleven
met iemand met een verslavingsprobleem niet meer aankan?
Raak je er niet uit?
Blijf er dan niet langer mee zitten!
Praat er dan eens over met je huisarts
of neem contact op met:

Centra voor alcohol– en andere
drugproblemen
011-27.42.98
Een gespecialiseerde dienst voor
hulpverlening aan verslaafden, familie
en omgeving.
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nto-
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Centra voor Alcohol en andere
Drugproblemen
Contactpersoon:
Arnold Driessen
arnold.driessen@cadlimburg.be
Met zitdagen in
Genk
Welzijnscampus 7/12
Tel: 011/71 60 00
Maasmechelen
Oude Baan 207
Tel: 011/71 60 02
CAD Limburg hoofdkantoor
Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt
Tel: 011 27 42 98
www.cadlimburg.be

Je kan er ook terecht voor informatie en
adressen voor zelfhulp.
Project i.s.m. netwerk internering,
Hof van Beroep Antwerpen - Limburg

info@cadlimburg.be

Aanbod voor geïnterneerden

Problemen met of vragen over:
alcohol, medicatie, gokken
gamen, internet
en illegale drugs.
Zelf een vraag naar begeleiding?
Doorverwezen naar onze dienst?
Begeleiding aangewezen in het kader van
een interneringsstatuut?

www.cadlimburg.be

www.cadlimburg.be
Doel Project
Zorg aan geïnterneerden

Visie
Afhankelijkheid is het resultaat van
een complex samenspel van drie
factoren: mens, middel en milieu.
Doeltreffende hulpverlening en
preventie moeten voor deze drie
factoren aandacht hebben.
Verslaving is veelal een chronische
problematiek. Herval is eigen aan de
verslavingsproblematiek.
Daarom is blijvende zorg en
aandacht belangrijk.
Motivatie is geen voorwaarde tot
hulp, wel een doelstelling.
We vinden het belangrijk om het
tempo van de cliënt te respecteren,
je kan als hulpverlener wel
stimuleren, maar niet forceren.
Ook bij geïnterneerden gaat de
psychiatrische problematiek vaak
gepaard met een
middelenproblematiek en de daarbij
horende psychosociale problemen.
Aandacht voor herval in o.a.
middelengebruik verlaagt het risico
op recidive in delict.
Dit project wil een schakel zijn in het
maatschappelijk reïntegratieproces
van deze doelgroep.

www.alcoholhulp.be

De resocialisatie van geïnterneerden
met een middelenproblematiek.

Voor de doorverwijzer
Het project richt zich op geïnterneerden:

Laagdrempelig en aangepast
hulpaanbod om maatschappelijk
herstel op verschillende levensdomeinen te bevorderen.



Brugfunctie tussen de forensische
voorzieningen, instellingen en de
ambulante sector zoals
de CAD Limburg.



Wat doen we voor
de cliënt
Je komt op gesprek in één van
onze kantoren. Indien nodig
komen we naar jou toe.
In deze begeleiding gaan we
samen met jou aan de slag rond
middelengebruik en andere
werkpunten die je wil aanpakken.
We werken hierin samen met de
andere diensten waar je beroep op
doet. Hierover maken we vooraf met
jou afspraken.

www.cannabishulp.be




Vrij op proef,
wonend in Limburg.
Low en medium risk profiel.
Die onder toezicht staan van
een behandelende psychiater.
Die tijdens of na behandeling
binnen een residentiële
voorziening of tijdens een reeds
opgestart woontraject willen of
moeten werken aan een
middelen gerelateerde
problematiek.

Aanbod:
Ambulante behandeling rond:

Psycho-educatie,

Inzicht, motivatie,

Probleemoplossend vermogen,

Hervalpreventie,

Inventariseren van valkuilen,

Psychologische ondersteuning,...
Deelname aan cliëntoverleg met de
betrokken partners, samen nadenken
over het zorgtraject op maat van de
cliënt.
Delen van expertise met de verschillende betrokken partners.

www.drughulp.be

www.gokhulp.be

