
Antwerps Drug 

Interventie Centrum

Psychosociaal revalidatiecentrum voor 

problematische druggebruikers.

Venusstraat 11 • 2000 Antwerpen
03-206.70.76

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 
Venusstraat 11 • 2000 Antwerpen
03-206.70.72

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

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

 website: www.adicvzw.be

Contact

OP+
ONTWENNINGSPROGRAMMA

VOOR DRUGGEBRUIKENDE OUDERS 
EN HUN KINDEREN



Ben je een gebruiker van illegale drugs? 
Wens je in een veilige omgeving te ontwennen en 
tegelijkertijd de zorg voor je kind(eren) te behouden?  
Dan kan je samen met je kind(eren) terecht in het 
op+ voor begeleiding met verblijf.   
‘OP’ staat voor Ontwenningsprogramma en het 
‘+’-teken verwijst naar het feit dat jij samen met je 
kind(eren) kan opgenomen worden.  De bedoeling 
van de opname is dat je ervaart wat het is om zonder 
drugs en alcohol te leven. 

Je leert tijdens je verblijf heel wat over jezelf, je 
kind(eren), je situatie en de plaats van het drugge-
bruik in jouw leven en dat van je kind(eren).  

Op het einde van je programma bekijken we samen 
wat je noden zijn voor een clean leven en geven we 
een behandelingsadvies.

Wie kan er bij OP+ terecht? 
• Gebruikende ouders met kinderen tot en met 6 jaar
 die zelf instaan voor de zorg van hun kinderen 
• Geen koppels  

Wat doen we? 

• Ontwenning 
• Observatie en therapie 
• Behandelingsadvies 
• Begeleiding op belangrijke levensterreinen 
• Gezins– en opvoedingsondersteuning  

Wat bieden we aan? 
• Begeleiding met verblijf (residentieel) 
• Programmaduur 8 à 10 weken 
• Samenwerking met andere (drug)hulpverlening 
• Kindvriendelijk programma 
• Teamwerking door hulpverleners uit 
 verschillende disciplines


