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Titel van de presentatie

Ambulante werking van De Spiegel

 1 van de 3 afdelingen van vzw De Spiegel (Kessel-Lo)

 RIZIV-conventie,  individueel ambulant consultatiemodel

- Doelgroep = breed: personen met afhankelijkheid aan illegale

middelen/en of medicatie

 Geen leeftijdsbeperking (dus ook jongeren)

 Geen regionale beperking (cliënten uit Oost-vlaanderen, Vlaams-Brabant, 
Brussel en Antwerpen)

 Werken met het natuurlijk netwerk van de cliënt

 Ook gedetineerden

 Ook problematische gebruikers

 1,80€ remgeld/consulatiedag
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2 vestigingen

 Asse (°1997): centraal aanmeldpunt, multidisciplinair team van 
9 (deeltijdse) hulpverleners. (psychiater, artsen, psychologen, 
maatsch. werkers, psych. assistent, orthopedagogen)

 Halle (°2014): antennewerking, subteam van 5 hulpverleners.

 2 vestigingen vormen samen één team met wekelijks 
gezamenlijk vergadermoment.
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Aanmeldprocedure

 Eénder wie kan aanmelden, MAAR voorkeur naar rechtstreeks contact met 

de cliënt indien mogelijk.

 Er is geen doorverwijzing nodig, rechtstreeks aanmelden kan

 Hulpvraag  en behandeldoelen zijn variabel: wel of geen abstinentie 

bereiken, intensieve therapie of eerder laagdrempelig, langdurend of 

kortdurend, met begeleiding van netwerk of zonder, .. 

 Mythe (!): We werken niet uitsluitend rond het middelengebruik: 

problematiek van verslaving is zeer complex: we zetten in op alle rand-

problematieken: klinisch (dubbeldiagnose), sociaal-maatschappelijk, 

medisch, psychosociaal

 Soms wachtlijsten…
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Begeleiding 

 Frequentie wordt bepaald in samenspraak met 
begeleider/therapeut.

Avondconsulten zijn  (beperkt) mogelijk

Geen limiet op de duurtijd van de behandeling

Nazorg na residentiële opname ook mogelijk of toeleiding naar 
opname

Heraanmeldingen na onderbreking van de behandeling is ook 
steeds mogelijk.

 (!) Geen combinatie van behandeling in de Spiegel met Perron 
70 te Asse.

Geen voorrangsregeling met andere afdelingen De Spiegel
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Harm-reduction model

 = Schadebeperkende interventies

Medisch, psychosociaal

Maar ook steeds meer ruimte om veranderingsgericht te 
werken.

Alles wat we doen is gericht op het verbeteren van de 
levenskwaliteit van het individu in kwestie.
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Specifiek aanbod

 Cocaïneproject 

 Substitutieprogramma 
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