
 

Voor wie en waarom? 
 
Iedereen die betrokken is bij het herstelproces van patiënten op Cadenza, is van harte welkom 
op onze 6 informatieavonden waarop we verslaving telkens vanuit een andere invalshoek 
bekijken en bespreekbaar maken. Het aanbod is volledig gratis en vrijblijvend. Ook als de 
behandeling reeds ten einde is, kan je nog steeds aansluiten op de infoavonden. De inhoud is 
zo opgebouwd dat de avonden los van elkaar te volgen zijn en er dus op eender welk moment 
in de cyclus ingestapt kan worden. 

We willen benadrukken dat er niet over individuele patiënten/zorgtrajecten zal gesproken 
worden. Met dergelijke, meer persoonlijke vragen, kan u zich richten tot de behandelende 
afdeling. 

Ook is er bewust gekozen om deze avonden door te laten gaan zonder aanwezigheid van 
opgenomen patiënten. Dit om 2 redenen: ten eerste krijgen patiënten deze informatie in de 
loop van hun verblijf en ten tweede om het stellen van soms moeilijke vragen meer ruimte te 
geven. 
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Zie ook achterzijde 

 

Thema’s:  

 Het verslavingsproces en dubbeldiagnose:  
Wat is verslaving? Hoe verloopt een verslavingsproces? Wat is dubbeldiagnose? Hoe 
verhouden verslavingsproblemen en andere psychiatrische problemen zich ten opzichte van 
elkaar? 
 Behandelfilosofie en werking:  
Uitleg over de filosofie en werking van de huidige afdelingen binnen Cadenza. 
 Motivatie: 
Wat is motivatie en hoe werkt dit proces? Hoe kan je als naaste omgaan met een “gebruiker”? 
 Sociale en relationele gevolgen: 
Welke sociale en relationele gevolgen kent een verslavingsprobleem en/of 
dubbeldiagnoseproblematiek? 
 Lichamelijke gevolgen: 
Welke lichamelijke problemen kunnen het gevolg zijn van middelenmisbruik? Wat is de zin 
en/of onzin van medicatie ter ondersteuning van de behandeling? 
 Terugvalpreventie en nazorg: 
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 infoavond gaat door op donderdag in de Alexiuszaal, gelegen in het hoofdgebouw (= 
centrale ingang, bordjes volgen), telkens van 17u tot 19u.  
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Hoe inschrijven ? 
 
Graag vooraf inschrijven bij Ingrid Belpaire, verpleegkundige Cadenza 3 of Natasja 
Goyens/Tine Lauwers, psychologen Cadenza 2 met vermelding van je naam, de naam van de 
patiënt, je telefoonnummer en de avonden (data) die je wenst te volgen. 
ingrid.belpaire@multiversum.broedersvanliefde.be of T 03/460 16 01 
tine.lauwers@multiversum.broedersvanliefde.be of T 03/460 16 05 
natasja.goyens@multiversum.broedersvanliefde.be of T 03/460 16 05 
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