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Informatie voor de zorggebruiker 

 

Bewustwording 

 

Jij als zorggebruiker kan ook aan je problematiek 

werken door veel informatie op te zoeken via de 

verschillende digitale communicatiekanalen. Goede 

informatie, ook anoniem, vind je onder andere bij 

volgende instanties:  

 

• Zorgroep ZIN: www.zorggroepzin.be 

• Druglijn: www.druglijn.be 

• Drughulp: www.drughulp.be 

• Alcoholhulp: www.alcoholhulp.be 

• www.adviespuntverslaving.be 

• www.cannabishulp.be 

• www.gokhulp.be 

• Je psychiater / huisarts 

• Je begeleiding 

• Lotgenoten / ervaringsdeskundigen 
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• Indien in je begeleidingsplan opgenomen of 
via justitiële voorwaarden vastgelegd zullen 
er screenings plaatsvinden door middel van 
urine of bloedcontroles.  

• Bij gokken en gamen zal er een specifieke 
begeleiding opgestart worden met een gespe-
cialiseerde dienst.  

 

Werkwijze 
 

Indien je de regels en afspraken niet respecteert,  
heeft dit gevolgen voor je begeleidingsplan. Voor-
komen van herval staat op de eerste plaats.  
Daarom is er voor jou als  zorggebruiker een aan-
pak op maat waarbij de afspraken genoteerd zullen 
staan in je begeleidingsplan. Dit zal steeds op team 
besproken worden alsook met je behandelende arts/
psychiater. 
 
Gaat het toch mis? Dan kunnen volgende stappen 
gezet worden: 
 
• Frequentere kamercontrole, huiscontrole 

(indien je in een huis van Beschut Wonen 
verblijft). 

• Frequentere begeleidingsmomenten. 
• Controle op middelengebruik via urine- of 

bloedcontrole. 
• Je begeleidingsplan samen bijsturen met je 

vaste begeleiders. 
• Probleemgesprek met coördinatie van Be-

schut Wonen. 
• Inschakelen gespecialiseerde zorg via CAD 

of opname in een residentiële setting.  
• Bij grote hoeveelheden middelen zal de poli-

tie ingeschakeld worden.   

  

Concrete afspraken 
 

Bij het niet nakomen van de afspraken gaan we met 
jou in gesprek om te bekijken welke stappen je zelf 
dient te zetten en wat je nodig hebt qua ondersteu-
ning om hierin opnieuw tot herstel te komen.  
 
 

GROEPSWONEN/WONEN IN EEN TRAININGS-
HUIS/APPARTEMENTWONEN/ZORGWONEN 

• Begeleidingsmomenten zijn enkel zinvol in 
nuchtere toestand. 

• Gebruik van alcohol en illegale of legale 
middelen is niet toegestaan. 

• Overlast voor buurt of medezorggebruikers 
wordt niet geduld. 

• Dealen en bezit van illegale middelen is ver-
boden en is een reden tot stopzetting van de 
begeleiding. 

• Je gaat akkoord met mogelijk onaangekon-
digde screenings op middelenmisbruik door 
middel van urine en bloedcontrole. 

• Je gaat akkoord met mogelijke controles van 
de kamers en de woning door de begeleiding, 
in jouw bijzijn. 

• Bij problematisch gokken en gamen zal er 
een specifieke begeleiding opgestart worden 
met een gespecialiseerde dienst.  

• Bij het vinden van alcohol of drugs zullen 
deze materialen door de begeleiding vernie-
tigd worden samen met de zorggebruiker.  

 

INDIVIDUEEL WONEN 
• Begeleidingsmomenten zijn enkel zinvol in 

nuchtere toestand. 
• Bezit en verhandelen van illegale middelen 

is verboden bij wet en kan een reden tot stop-
zetting van de begeleiding zijn. 

• Correct gebruik van medicatie zien we als 
een vereiste. 

 

Visie  
 

In het kader van het algemeen welzijn van jou als 
zorggebruiker volgen we als Beschut Wonen een 
duidelijk beleid rond het gebruik, misbruik en af-
hankelijkheid van alcohol, medicatie, illegale of 
legale middelen en gamen of gokken. Wij  willen 
duidelijkheid scheppen voor jullie als zorggebrui-
kers; alsook voor de begeleiding, de netwerkpart-
ners en de omgeving waarin jullie zich bevinden.  
 
Als Beschut Wonen hebben we 3 belangrijke pij-
lers:  
• Jouw gezondheid en die van je medezorgge-

bruikers alsook die van de begeleiding zijn 
van groot belang. We staan voor een herstel-
gerichte benadering waarbij jij verantwoor-
delijk blijft om gemaakte afspraken na te 
komen. 

• De veiligheid van jou als zorggebruiker en 
die van je medezorggebruikers. Een indivi-
duele benadering rond afhankelijkheid is 
hierbij vereist.  

• Open dialoog vinden we belangrijk rond elk 
domein, dus zeker ook rond eventuele pro-
blemen rond verslaving. 

  
Deze drie pijlers zien wij als noodzakelijke voor-
waarden voor onze begeleiding.  
 
Jij bent als zorggebruiker van Beschut Wonen ver-
antwoordelijk voor je bezoek (vrienden, familie, 
kennissen). Deze dienen zich ook aan de afspraken 
te houden.  
 
Naast deze visie is er ook  een wetgeving betreffen-
de gebruik, bezit en overlast. Deze zullen wij als 
Beschut Wonen ook hanteren.  
 
Indien er sprake is van verslavingsgevoeligheid dan 
zal dit ook meteen in je begeleidingsplan opgeno-
men worden als een werkpunt met de nodige af-
spraken.  

 
. 


