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Probeer je een stop vol te houden of actief te stop-
pen met gebruik en zoek je een voor jou veilige 
plek om hierover te spreken? Dan sluit de vrouwen-
groep misschien aan bij wat je zoekt. De vrouwen-
groepen vinden plaats om de twee weken. Ze bie-
den een veilige plek aan voor vrouwen die kiezen 
om te stoppen met gebruik. Binnen de groepsge-
sprekken kan er gesproken worden over de eigen 
situatie of over een bepaald onderwerp. De groep 
probeert ondersteuning te bieden aan vrouwen op 
verschillende punten in hun veranderingsproces. Er 
is geen vast aantal sessies binnen deze groepswer-
king. Deze blijven gedurende het hele jaar doorlo-
pen. Deelnemers kunnen zelf aangeven indien ze 
willen afronden. Nieuwe leden kunnen instromen 
als er plaats is op de hiervoor voorziene momen-
ten.  

Vrouwengroep Actiegroep 
Wil je stoppen met gebruik en heb je nood aan on-
dersteuning dan kan je terecht in de actiegroep. In 
de actiegroep wordt er met de deelnemers toege-
werkt naar het stoppen van middelengebruik. De 
insteek is om gedurende 6 sessies te streven naar 
een stop of om een stop vol te houden. Mensen die 
actief willen stoppen met gebruik, evenals mensen 
die reeds kort gestopt zijn, kunnen hier terecht. 
Binnen de groepssessie worden er onderwerpen 
aangereikt waar rond kan gewerkt worden bv: 
zucht naar een middel, eigen sociaal netwerk, 
stressweerbaarheid,… Positieve ervaringen en 
moeilijkheden hierrond kunnen worden uitgewis-
seld. Na de 6 weken wordt er in groep besproken 
hoe het voor iedereen is verlopen. Je kan er dan 
voor kiezen om af te ronden, door te stromen naar 
een andere groep of om deel te nemen aan een vol-
gende reeks van 6 sessies binnen de actiegroep. De 
inhoud van de sessies varieert per reeks zodat 
meerdere deelnamen interessant kunnen zijn.  

Als je nog niet goed weet waar je naartoe wil rond 
middelengebruik dan is de reflectie groep mis-
schien iets voor jou. Het doel van deze groep is om 
actief na te denken hoe middelengebruik er binnen 
jou leven uitziet. Wat zijn voor jou de voor- en de 
nadelen? Hoe kijken mensen uit je omgeving er-
naar? Wat doet het met je lichaam? Gedurende zes 
sessies wordt er in groep actief nagedacht en infor-
matie aangebracht. Na een zestal weken wordt er 
besproken hoe de sessies zijn geweest en kan je 
zelf aangeven of je verder wil gaan in een andere 
groep of wil afronden.  

Ben je al een langere periode gestopt met het ge-
bruiken van middelen, maar voel je de behoefte om 
er met anderen over te spreken dan kan je terecht 
in de consolidatiegroep. Ook al heb je reeds erva-
ring met het gestopt zijn soms komen er toch situa-
ties voor die toch een nieuwe uitdaging bieden. In 
de sessies kunnen deze thema’s aanbod komen en 
kan er open gepraat worden over eigen ervaringen. 
Deze groep gaat om de twee weken door en sessies 
vinden gedurende het hele jaar plaats. Instromen 
in deze groep kan op voorziene momenten.  

Praktische info: 

 Ons groepsaanbod is een deel van onze bredere werking. Je kan voor de meeste groepen niet recht-
streeks aanmelden. Neem telefonisch contact op voor een algemene aanmelding (03 256 91 40).  

 De standaard cliëntbijdrage voor 1 sessie is 11 euro, de verminderde bijdrage is 4 euro.  

 De groepen vinden plaats in de Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen.  

Reflectiegroep Consolidatiegroep 
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Ook de omgeving rond een persoon met een ver-
slaving zit soms met vragen. Als ouder van een kind 
met verslaving of middelengebruik zit je soms ook 
met vragen. De oudergroep is een lotgenotengroep 
die bestaat uit ouders van volwassen kinderen met 
een verslaving. Binnen deze groep wordt niet enkel 
gekeken naar de verslaving van zoon of dochter 
maar er wordt ook ingegaan op de zorgen die dit 
voor de ouders meebrengt. Er kan gesproken wor-
den over zelfzorg, het stellen van grenzen,… The-
ma’s die voor ouders ondersteunend kunnen zijn.  

ACT-groep 
ACT gaat over keuzes maken in je leven, om een 
leven te leiden dat voor jou kwaliteitsvol is en de 
onvermijdelijke tegenslagen die daarbij horen erbij 
te nemen. Het doel is niet in de eerste plaats het 
verminderen van negatieve gevoelens of gedach-
ten, maar om er flexibeler mee te kunnen omgaan. 
We leren om ondanks de problemen, toch energie 
te steken in de zaken die voor jou belangrijk zijn. 
Gedurende acht à negen sessies wordt er gewerkt 
rond verschillende metaforen en oefeningen vanuit 
de Acceptance and Commitment Therapy (ACT).  

Praktische info: 

 Ons groepsaanbod is een deel van onze bredere werking. Je kan voor de meeste groepen niet recht-
streeks aanmelden. Neem telefonisch contact op voor een algemene aanmelding (03 256 91 40).  

 De standaard cliëntbijdrage voor 1 sessie is 11 euro, de verminderde bijdrage is 4 euro.  

 De groepen vinden plaats in de Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen.  
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