
ALS ALS HETHET WATERWATER

ZOEK HULPZOEK HULP
middelengebruik en verslaving

(alcohol, illegale drugs, medicatie …)

aan je lippen aan je lippen aan je lippen staat...staat...staat...

Wanneer iemand vragen of problemen heeft met alcohol, medicatie of  illegale drugs kan die bij verschillende 
diensten terecht.

Je kan zelf contact opnemen met deze diensten, of samen met je huisarts of een andere hulpverlener op zoek 
gaan naar het juiste aanbod.

Wil je zelf aan de slag dan voorzien een aantal websites  uitgebreide informatie, online  zelfhulpprogramma’s of 
online begeleiding, waarbij je mailt of chat met een hulpverlener. 

Bij de gespecialiseerde diensten kan je terecht voor een gesprek of een begeleiding met meerdere gesprek-
ken, zonder opname (= ambulant).  Afhankelijk van de ernst van je probleem/verslaving, kan een korte of lan-
gere opname aangewezen zijn (= residentieel). 

Zelfhulp betekent dat mensen die een verslavingsprobleem hebben (of familie) mekaar steun bieden in groep.   

Dit is een publicatie van:

Preventiedienst stad Leuven
Philipssite 4, 3001 Leuven

  016 21 07 00
preventie@leuven.be

Andere noden of onjuiste gegevens?
Check www.desocialekaart.be of www.vad.be/doorverwijsgids
en laat het ons weten.

v.u.: Mohamed Ridouani, Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven.
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DE DRUGLIJN

  078 15 10 20
www.druglijn.be

ALCOHOLHULP en DRUGHULP
Voor informatie, online zelfhulp en online begeleiding.

www.alcoholhulp.be
www.drughulp.be
www.cannabishulp.be

Bel of chat met De Druglijn over al je vragen over drank, 
drugs, gokken of gamen. De site biedt ook kennis- of 
zelftests en online hulpverlening aan:  
www.druglijn.be/test-jezelf

AMBULANTE HULP

VROEGINTERVENTIE VOOR MINDERJARIGEN

Preventiedienst stad Leuven

  016 21 07 00, vroeginterventie@leuven.be

Kort traject voor jongeren die alcohol en illegale drugs 
gebruiken en waarbij anderen of zijzelf al enige problemen 
ervaren op school, thuis ...
De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk.

Voor meer uitleg over inhoud en aanpak, lees de folders 
voor doorverwijzers of voor jongeren of contacteer 
vrijblijvend  de preventiedienst.

(gesprekken op afspraak) MSOC   Medisch Sociaal Opvangcentrum
 Het Veerhuis Siddartha vzw

Maria Theresiastraat 109, 3000 Leuven
  016 23 65 67, leuven@msocvlaamsbrabant.be

www.msoc-vlaamsbrabant.be

 Gespecialiseerde en kosteloze ambulante drughulpverlening 
voor jongeren en volwassenen

 Individuele begeleiding, familiale ondersteuning en 
medische consultatie (substitutieprogramma)

 Opvoedingsondersteuning voor (ex-)druggebruikende ouders
 Spuitenruil en sanitaire voorzieningen

UPCKULEUVEN
CAMPUS KORTENBERG

Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg
  02 758 16 77, franciscus@upckuleuven.be

www.upckuleuven.be/nl/campus-kortenberg/verslaving

Ambulant behandelcentrum voor volwassenen met een 
verslaving aan alcohol, medicatie of cannabis:

 Ontwenning, behandeling, nazorg
 Individueel of in groep
 Dagbehandeling of ambulante gesprekken

 Hulp bij problemen met alcohol, medicatie, andere 
 verslavingsproblemen

 Individuele therapie en therapeutische groepsgesprekken

 Cursus ‘Alcohol de baas’ (groepsaanbod voor mensen die 
hun alcoholgebruik in vraag stellen)

Afdeling volwassenen

Kapucijnenvoer 16
3000 Leuven

  016 85 79 79
leuven-vo@cgg-vbo.be
www.centrageestelijkegezondheidszorg.be

Afdeling kinderen en jongeren

Tervuursevest 242 C
3000 Leuven

  016 33 84 00
leuven-kj@cgg-vbo.be

CGG   Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
 Vlaams-Brabant Oost

KU LEUVEN STUVO (STUDENTENVOORZIENINGEN)

Van Dalecollege
Naamsestraat 80 bus 5415, 3000 Leuven
arts:    016 32 44 20, arts@kuleuven.be
psycholoog:   016 32 43 43, psy@kuleuven.be
www.kuleuven.be/stuvo/ gezondheid

 Laagdrempelige hulpverlening voor studenten van de KU Leuven
 Psycho-educatie en informatieve sessies rond verslavingsgedrag

 Info en advies over een mogelijke gespecialiseerde 
vervolgbehandeling

 Wekelijkse groepsgesprekken met maandelijkse instap momenten

CAW  

Redingenstraat 6, 3000 Leuven
  0800 13 500, onthaal@cawoostbrabant.be

www.cawoostbrabant.be

 Info, advies, ondersteuning en opvang
 Voor jongeren (JAC) en volwassenen met allerlei 

welzijnsvragen
Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp bij 

verslaving aan alcohol, medicatie, en andere drugs

RESIDENTIËLE HULP

PSYCHIATRISCHE SPOEDINTERVENTIE (EPSI)
UPCKULEUVEN, CAMPUS GASTHUISBERG

Herestraat 49, 3000 Leuven
  016 34 12 81 

www.upckuleuven.be/nl/campus-gasthuisberg/
spoedinterventie

 Voor acute emotionele of psychiatrische crisis, al dan niet 
gekoppeld aan alcohol, medicatie of andere drugs

 Korte opname van maximaal 5 dagen

ZELFHULP

www.zelfhulp.be
www.sosnuchterheid.org/leuven
www.aavlaanderen.org 
www.na-belgium.org

Voor familie en vrienden van volwassenen of jongeren 
die worstelen met een alcoholprobleem:

www.al-anonvl.be

(korte of langere opname)

Contact met lotgenoten

DE SPIEGEL VZW

Pellenbergstraat 160, 3010 Kessel-Lo
  016 46 10 18, info@despiegel.org

www.despiegel.org

 Gespecialiseerde residentiële drughulpverlening voor 
 volwassenen
 Ontwenningsprogramma (ontwennen/motiveren/oriënteren) 

6 weken
 Behandelprogramma ‘therapeutische gemeenschap’ 
 9 maanden
 Re-integratiefase ‘tussenhuis’ (gevolgd door ambulante 

nazorg) 6 maanden

ALEXIANEN ZORGGROEP TIENEN

Liefdestraat 10, 3300 Tienen
  016 80 75 11, info@azt.broedersvanliefde.be

www.alexianentienen.be/kliniek 

 Hulp aan jongeren (Pathways) en volwassenen die 
afhankelijk zijn van alcohol, medicatie en illegale drugs

 Voor ontwenning en behandeling

 Voor jongeren is er zowel een residentieel als een 
dagprogramma

Centrum Algemeen Welzijnswerk 
Oost-Brabant 


