
MSOC Vilvoorde

Laagdrempelige drughulpverlening in Vlaams-Brabant
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Voorstelling MSOC

 MSOC Vilvoorde is een ambulante, laagdrempelige dienst die 

ondersteuning of begeleiding biedt aan jongeren en volwassenen die 

vragen of problemen hebben met illegaal druggebruik.

 Multidisciplinair team

 4 ankerpunten in Vlaams-Brabant
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Werking

 Voor jongeren en volwassenen die:

• Vragen hebben over druggebruik (productinformatie, gezondheidsrisico’s,…)

• Begeleiding zoeken bij het stoppen met druggebruik

• Op een andere manier willen omgaan met druggebruik

• Bezorgd zijn over het druggebruik van een vriend(in) of familielid

1. Doelgroep



Werking

 Schadebeperking

 Maatschappelijke re-integratie

 Psychosociale ondersteuning

 Terugvalpreventie

 Indien nodig doorverwijzing naar een andere hulpverleningsdienst

2. Doelstellingen



Casuïstiek: Julie

 Aanmelding

• Doorverwijzing: justitie

• Telefonisch, E-mail, aan de deur

 Laagdrempelig

• Geen wachtlijst

• Gratis

 Begeleiding

• Verschillende thema’s: opvoeding, moeilijke relatie ex-partner, impulsiviteit en 

agressie, depressie en suïcidaliteit

• Op maat van cliënt

• Motivationele gespreksvoering



Casuïstiek: Julie

 MaPa (ouderschap en druggebruik)

• Standaard thema in begeleiding

• Intervisie 

• MaPa-gesprek: pijlers veerkracht

• MaPa-box

• Zorgoverleg

 Doktersconsultatie

 Psychiater

 Doorverwijzing/samenwerking met andere diensten

• Beroepsgeheim

• Aanwezigheidsattest

• Urinecontroles



Casuïstiek: Mario

 Gespreksbegeleiding

• Opstart: wekelijks één gesprek

• Psycho-educatie: thema druggebruik en paranoia

• Aandacht voor verschillende levensdomeinen

• Hulpvraag: op maat van de cliënt

 Gespreksbegeleiding voor naasten

• Partner, ouder(s), kind(eren), familieleden, … 

• Individuele begeleider / los van initiële cliënt

 Spuitenruil

 Huisbezoek, instellingsbezoek

 Aanklampend 

 Doorverwijzing



Samenvatting

 Aanmelding

 Laagdrempelig

 Individuele begeleiding op maat van cliënt

 Huisbezoeken, gevangenisbezoeken of instellingsbezoeken

 Doktersconsultatie

 Spuitenruil

 MaPa



Bedankt voor jullie aandacht!

Vragen?



Contactgegevens

Telefoonnummer: 02 251 94 49

E-mail: vilvoorde@msocvlaamsbrabant.be

Adres: Vlaanderenstraat 43, 1800 Vilvoorde

mailto:vilvoorde@msocvlaamsbrabant.be

