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FAMILIEWERKING CLUSTER VERSLAVING EN DUBBELDIAGNOSE 

 

 
 
Beste Mevrouw, Mijnheer 
 
 
 
WIE EN WAAROM? 

Hiermee willen wij u graag uitnodigen voor 6 informatie-begeleidingsavonden die 
bedoeld zijn om een aantal thema’s m.b.t. afhankelijkheidsproblematiek - al dan niet in 
combinatie met een bijkomende psychiatrische problematiek - bespreekbaar te maken. 

 
Deze contactavonden zijn bestemd voor alle geïnteresseerden (partner, kinderen, 
ouders, familieleden, vrienden of kennissen) of betrokken steunfiguren van de mensen 
die in ons ziekenhuis, binnen Cadenza, verblijven én die te kampen hebben met een 
middelenprobleem (= afhankelijkheid van alcohol, medicatie en/of drugs). Ook na 
ontslag van uw familielid of vriend(in) blijft u alsnog welkom op deze bijeenkomsten.  U 
mag deze brief doorgeven aan andere betrokkenen.   
De inhoud van deze avonden is zo opgebouwd dat deze los van elkaar te volgen zijn, ook 
al zal af en toe verwezen worden naar vorige of volgende samenkomsten. 

 We willen benadrukken dat er niet over individuele cliënten zal gesproken worden. 
Ook is er bewust gekozen om deze avonden door te laten gaan zonder aanwezigheid 
van opgenomen cliënten.  Dit om 2 redenen:  ten eerste krijgen cliënten deze informatie 
in de loop van hun verblijf en ten tweede om het stellen van, soms moeilijke, vragen 
meer ruimte te geven. 
 
 

INHOUD: 

Sessie 1  
Wat is VERSLAVING? Hoe verloopt een VERSLAVINGSPROCES?  Wat is DUBBELDIAGNOSE 
(DD) ? Hoe verhouden verslavingsproblemen en andere psychiatrische problemen zich 
ten opzichte van elkaar? 
 
Sessie 2  
Uitleg i.v.m. de FILOSOFIE EN WERKING van de huidige afdelingen binnen Cadenza. 
 

 Sessie 3  
 Wat is MOTIVATIE  en hoe werkt dit proces? 
 Hoe kan je als familielid / partner / steunfiguur omgaan met een “gebruiker”? 
 
 Sessie 4  
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Welke SOCIALE EN RELATIONELE GEVOLGEN kent een verslavingsprobleem en/of 
dubbeldiagnoseproblematiek? 

 
Sessie 5  
Welke LICHAMELIJKE/MEDISCHE PROBLEMEN kunnen het gevolg zijn van 
middelenmisbruik?  Wat is de zin en/of onzin van medicatie ter ondersteuning van de 
behandeling? 
 
Sessie 6  
Wat is TERUGVAL?  Hoe kan men een terugval voorkomen of hoe kan een terugval ook 
een leermoment zijn? 
Wat is NAZORG en wat is het belang hiervan? 
 

 
WAAR EN WANNEER? 

Elke contactavond gaat door op maandagavond in de Vanderlindenzaal, gelegen in het 
hoofdgebouw (= centrale ingang, bordjes volgen: Vanderlindenzaal), telkens van 19.00 
tot 21.00 u.   

 
De eerste helft van de avond zal vooral uitleg/ informatie gegeven worden door de 
hulpverlener(s).  Na een korte koffiepauze is er gelegenheid om van gedachten te 
wisselen in een open en ontspannen sfeer waarbij ook ruimte is voor het stellen van 
vragen, … 

 

Verslavings-
proces + DD 

Filosofie & 
werking 

Motivatie-
proces 

Relationele 
gevolgen 

Lichamelijke 
gevolgen 

Terugval & 
nazorg 

27/03/2017 03/04/2017 10/04/2017 24/04/2017 08/05/2017 15/05/2017 

29/05/2017        / 12/06/2017 19/06/2017 26/06/2017 03/07/2017 

17/07/2017 24/07/2017 31/07/2017 21/08/2017 28/08/2017 04/09/2017 

25/09/2017 02/10/2017 09/10/2017 16/10/2017 23/10/2017 30/10/2017 

13/11/2017 20/11/2017 27/11/2017 04/12/2017 11/12/2017 18/12/2017 

 
Hopend u daar te ontmoeten, groeten wij u vriendelijk, 
 
Ellen Schepers, psychologe Cadenza 5 en medewerkers.  (03/460.16.07) 
Ellen.schepers@fracarita.org 
Sofie Verspreet, psychologe Cadenza 2 en medewerkers. (03/460.16.05) 
sofie.verspreet@fracarita.org 
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INSCHRIJVEN 
 
Inschrijven kan door onderstaande strook ingevuld terug te bezorgen aan een 
afdelingsmedewerker of via mail naar ellen.schepers@fracarita.org of 
sofie.verspreet@fracarita.org 
 
 
 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK : FAMILIEWERKING 

 
 
Wij, steunfiguren / partner / familie , van …………………………………………………….. 
 
(= opgenomen cliënt Cadenza 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6) zullen vanaf  
 maandag …. / ….. / ……   met …….. personen deelnemen aan de familiewerking. 
 
 
Indien er specifieke vragen of themata zijn, die nog niet aan bod gekomen zijn of waarover u 
zeker informatie zou willen horen, kunt u deze hier noteren. Ten gepaste tijde zal hier dan in 
één van de 6 avondsessies de nodige aandacht aan gegeven worden. 
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