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Beste collega, 

Beste verwijzer, 

 

Het ontwenningsprogramma is een residentieel groepsprogramma voor personen (♀, ♂ of X) vanaf 18 

jaar. We richten ons specifiek tot gebruikers van illegale middelen, al dan niet in combinatie met 

alcohol en/of medicatie en/of andere verslavingen. Er moet sprake zijn van een minimale bereidheid 

om stil te staan bij de eigen situatie en een voldoende engagement voor het groepsprogramma. 

We werken met een gestructureerde leefgroep met aandacht voor individuele noden en met een sterk 

pedagogische en psychologische insteek. De leefgroep bestaat uit max. 11 bewoners en het 

programma duurt 6 weken, maar dit kan korter en/of langer indien aangewezen. We investeren sterk 

in het betrekken van de context en doelstellingen van een deelname aan het actieve en 

gestructureerde programma gaan erg breed.  

• Het werken aan lichamelijke en psychische ontwenning en zodoende op korte termijn 

stabiliseren van de situatie waarin de bewoner verkeert 

• Het oriënteren en motiveren van de bewoner voor een verdere, aangepaste therapeutische 

behandeling, met als doel de onderliggende oorzaken van de verslaving aan te pakken 

• Het inschakelen van de bewoner in de maatschappij en in het beroepsleven 

 

TEGENINDICATIES: 

• Een psychiatrische stoornis dat te veel op de voorgrond staat waardoor deelname aan het 

programma en de leefgroepwerking in het gedrang komt:   

o Psychose  

o Ernstige angst-, dwang- of stemmingsstoornis 

o Eetstoornis 

o … 

• Acute ontwenning van alcohol en/of GHB waarvoor eerst een opname in een algemeen 

ziekenhuis nodig is 
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AANMELDING 

Vanaf 12 januari 2023 zijn telefonische aanmeldingen voor het OP mogelijk. Dit kan zowel gebeuren 

door de persoon in kwestie als door iemand uit het persoonlijk of professioneel netwerk. We zijn elke 

werkdag bereikbaar van 9u tot 16.30u via bovenstaande contactgegevens. We overlopen samen het 

aanmeldingsformulier om in te schatten of een opname in het OP zinvol is.  

Na deze aanmelding krijgt de persoon een afspraak voor een intakegesprek. Indien er reeds een 

uitgebreid en recent intakeverslag beschikbaar is, zal de cliënt worden opgebeld ter kennismaking, en 

kan de procedure voor opname reeds opgestart worden of kan de persoon onmiddellijk op de 

wachtlijst komen. 

 

INTAKE 

Het intakegesprek vindt plaats op de site van 't Kader. Bij voorkeur is er iemand aanwezig uit de 

context, een verwijzer of een ander vertrouwenspersoon. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op de 

situatie, wordt er meer uitleg gegeven over een opname in het OP en bespreken we samen of de 

persoon in aanmerking komt voor het programma. 

 

OPNAME 

Indien de persoon in aanmerking komt wordt er een opnamedatum afgesproken of komt men op een 

wachtlijst terecht. In dat geval vragen we aan diegene die in opname gaat om wekelijks op maandag 

te bellen. 

 

Indien er verder nog vragen of onduidelijkheden zijn, mogen jullie ons steeds contacteren. We 

vertrouwen op een toekomstige efficiënte en constructieve samenwerking. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Maud De Venter 

Afdelingshoofd Ontwenningsprogramma ’t Kader 
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