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| BEHANDELMOGELIJKHEDEN 
 

_ Residentieel programma 

Dit onderdeel vormt het grootste stuk van ons aanbod. Pathways beschikt over 2 drugvrije leefgroepen van 

7 jongeren. Na de aanmelding en een kennismakingsgesprek, wordt de opnamevraag geëvalueerd en komt 

een jongere al dan niet op de wachtlijst voor opname. Zodra er plaats is, komt de jongere in de leefgroep 

terecht en participeert hij/zij aan het orthopedagogisch en jeugdpsychiatrisch behandelprogramma.  

De eerste 12 weken van opname noemen we de observatie- & motivatiefase. Tijdens deze fase 

gebeurt er een uitgebreid assessment van verschillende domeinen: het druggebruik, de jeugdpsychiatrische 

problematiek, de adolescentaire ontwikkeling, het gezin, de school, vrije tijd en vrienden.   

Tijdens de verdere behandeling op Pathways worden conclusies uit de observaties voortdurend 

bijgestuurd en wordt diagnostiek als een dynamisch proces gezien. Tijdens de behandeling kan de jongere 

en zijn/haar gezin oefenen om zichzelf als competenter te ervaren om op die manier terug vat hebben op 

het leven.  

 

Ouders, jongeren, consulenten en hulpverleners kunnen zich telefonisch aanmelden. 

 

_ Dagprogramma 

Dit is een psycho-educatief programma voor minderjarige druggebruikers die zich in een fase van 

experimenteren/regelmatig druggebruik bevinden en bij wie het druggebruik nog geen al te grote 

hypotheek legde op het algemeen functioneren. Dit aanbod houdt in dat jongeren in een groep van 4 tot 8 

deelnemers gedurende 4 woensdagen bijeenkomen en een psycho-educatief aanbod rond druggebruik 

volgen. ’s Avonds wordt er telkens een oudervergadering georganiseerd. 

 

Ouders, jongeren, de school, het CLB, de huisarts, het parket en hulpverleners kunnen zich telefonisch 

aanmelden. 

 

_ Crisisprogramma 

Pathways heeft een crisisprogramma voor 5 jongeren. Dit crisisprogramma vormt een onderdeel van het 

zorgcircuit voor minderjarigen met een forensische problematiek ForNet in samenwerking met de IBE-unit 

Fordulas van het Sint-Jozefziekenhuis in Kortenberg. Deze jongeren staan onder het toezicht van de 

jeugdrechter (jeugdrechtbank Brussel en Leuven). Consulenten van de jeugdrechtbank kunnen aanmelden 

via het centraal nummer 02/758.06.41. 

Er is ook de mogelijkheid om via Yuneco (tel. 078/05.00.38), dit is het crisismeldpunt regio Vlaams 

Brabant, aangemeld te worden. 

Een opname op de crisisunit duurt twee weken. Wij zijn er om samen met de jongeren op zoek te gaan naar 

wat kan helpen om het gewone leven terug op te nemen. Als er verdere hulpverlening nodig is dan kunnen 

we dit verkennen tijdens de crisisopname. 

We bieden een groepsgericht crisisprogramma aan met verschillende therapieën (psychomotorische -  

muziek – beeldende - psychotherapie). Het therapieprogramma zal bij de start individueel per jongere 

bepaald worden, maar kan in loop van de opname wijzigen in samenspraak met de kinderpsychiater. 

Er zal ook met het gezin of de context worden samengewerkt door de gezinsbegeleidster.  

We zijn te bereiken op het nummer 016/80.76.86. 

 

_ Polikliniek 

Op de polikliniek vindt het kennismakingsgesprek plaats na de aanmelding voor opname of 

dagprogramma. Daarnaast is er de mogelijkheid tot ambulante inschatting van de drugproblematiek en 

bijkomende jeugdpsychiatrische problemen. Jongeren uit de regio kunnen na opname terecht op de 

polikliniek voor verdere jeugdpsychiatrische opvolging 

Jongeren en hun gezin kunnen hier terecht voor een gesprek over internet- en gameverslaving. 

 

Afspraken kunnen telefonisch  worden gemaakt. 
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| WEGWIJZERS 
 

_ Druggebruik 
 

Het behandelteam probeert om samen met de jongere zicht te krijgen op het ontstaan van de 

drugproblematiek. Er wordt een bilan opgemaakt van de gevolgen van het druggebruik op de verschillende 

terreinen en risicofactoren versus beschermende factoren worden in kaart gebracht. De jongeren worden 

aan het denken gezet over het eigen verslavingstraject, er wordt gewerkt rond het ontkennen en het 

rationaliseren van de drugproblematiek en de jongeren worden gemotiveerd om aan hun problemen te 

werken. 

 

_ Jeugdpsychiatrische problematiek  
 

Een klinisch jeugdpsychiatrisch onderzoek is noodzakelijk om na te gaan of er sprake is van bijkomende 

jeugdpsychiatrische problemen en/of psychologische of socio-emotionele moeilijkheden, die de 

drugproblematiek verder compliceren. Naast de aanpak van het druggebruik, dient tegelijk de eventueel 

bijkomende jeugdpsychiatrische problematiek te worden behandeld. 

 

_ Adolescentaire ontwikkeling 
 

Het is noodzakelijk om een bilan op te maken van de emotionele, gedragsmatige en relationele 

ontwikkeling van de jongeren en na te gaan hoe groot de opgelopen ontwikkelingsachterstand is. Hierbij 

wordt nagegaan of het functioneren van de jongeren leeftijdsadequaat is, welke de gezonde krachten en 

welke de beperkingen zijn en welke ondersteuning kan geboden worden om de ontwikkeling terug op gang 

te brengen. Er wordt gekeken hoe groot de kloof tussen de jongere en de volwassenen geworden is en of er 

nog mogelijkheden zijn om een band op te bouwen met volwassenen en te investeren in een relatie. De 

sociale omgang met leeftijdsgenoten krijgt speciale aandacht en de mogelijkheid om in relatie te treden 

met niet-gebruikende jongeren wordt geanalyseerd.  

 

_ Afzondering 
 

In een crisissituatie waar sprake is van agressie en gevaar (naar jezelf of naar anderen) zal je aangemoedigd 

worden om je gedrag terug onder controle te krijgen. Er wordt samen met jou naar een oplossing gezocht 

om met die moeilijkheid om te gaan. Als dit onvoldoende lukt en andere dingen helpen onvoldoende 

(gesprek, weggaan uit de situatie, naar je kamer gaan), kan tot rust komen in de afzonderingsruimte een 

oplossing zijn.  

De afzonderingsruimte is een veilige kamer met enkel een bed en een toilet. De deur van die kamer gaat op 

slot. 

De wettelijke procedure wordt altijd gevolgd. Je ouders of betrokken volwassenen worden van het begin en 

einde van een afzondering op de hoogte gebracht. Een afzondering meemaken, blijft een ingrijpende 

gebeurtenis. We maken nadien tijd vrij voor een gesprek om er op terug te komen. 

 

_ Ouderwerking 
 

Tijdens de opname van de jongere wordt intens met de ouders en met het gezin gewerkt. Hierbij is er 

aandacht voor de factoren binnen het gezin die het druggebruik faciliteren of in stand houden. Samen met 

de ouders proberen wij zicht te krijgen op het gezinsfunctioneren, wij gaan na welke effecten het 

druggebruik van de jongere op het gezin en op de andere kinderen heeft gehad. Een belangrijke vraag is 

hoe wij de krachten in het gezin kunnen mobiliseren en de ouders bondgenoten kunnen maken in het 

behandelproces. Ouders nemen ook deel aan de tweewekelijkse oudervergadering, waar ze in groep 

stilstaan bij relevante thema’s rond jongeren en drugs. 

 

_ Ziekenhuisschool 
 

Samen met de ziekenhuisschool gaan we na welke gevolgen het druggebruik op het schoolse functioneren 

van de jongeren heeft, welke hun huidige schoolse mogelijkheden zijn en welke veranderingen 

noodzakelijk zijn om een schoolse reïntegratie te verwezenlijken. 

http://www.kuleuven.be/uzschool/p/zhsinfo.html
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| TEAM 

 

De afdeling beschikt over een multidisciplinair team 

 

Kinder- en jeugdpsychiater | Dr. Karen Volckaert 

Teamcoördinator ad interim | Jan Trap  

Therapiecoördinator | Katrien Scheers  

Stafmedewerker | Mark Frederickx 

Sociale dienst | Margit Naetens 

 

Een equipe van getrainde begeleiders: verpleegkundigen en opvoeders 

 

Psychologen, muziektherapeut, beeldende therapeut en een psychomotorisch therapeut. 

 

 

| CONTACT 
 

Team jeugd 

Liefdestraat 10 

3300 Tienen 

 

016/80 76 85 

Jan Trap, teamcoördinator (aanmelding)  

Dr. Karen Volckaert (afspraak polikliniek) 

 

Nummer onthaal  

016/80 75 11 

 

E-mail | azt.team.jeugd@fracarita.org 

 

Website | www.alexianentienen.be 
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