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INTAKETEAM & AMBULANTE CENTRA
(elke werkdag te bereiken van 8u30 tot 17u00)

AMBULANT CENTRUM GENT
Kortrijksesteenweg 185, 9000 Gent
T. 09 245 38 98  /  F. 09 245 41 71
ambulant.gent@dekiem.be

AMBULANT CENTRUM RONSE
Oswald Ponettestraat 31, 9600 Ronse
T. 055 21 87 00
ambulant.ronse@dekiem.be

AMBULANT CENTRUM GERAARDSBERGEN
Abdijstraat 2, 9500 Geraardsbergen
T. 055 21 87 00
ambulant.geraardsbergen@dekiem.be

Het ambulant centrum te Gent ligt op wandelafstand  
(10min.) van het station Gent-Sint-Pieters.
Het intaketeam en de ambulante centra zijn  
elke werkdagte bereiken van 8.30 u. tot 17.00 u.

ADMINISTRATIE & DIRECTIE DE KIEM
ONTHAALAFDELING, THERAPEUTISCHE 
GEMEENSCHAP, TIPI & HALFWEGHUIS 

Vluchtenboerstraat 7A, 9890 Gavere
T. 09 389 66 66  /  F. 09 384 83 07
admin@dekiem.be 

Ook voor alcoholverslaafden wordt met een 
specifieke behandelmethodiek gewerkt 
op basis van “Community Reinforcement 
Approach (CRA)”.

In het ambulant centrum te Gent kunnen 
ook kennismakingsgesprekken gebeuren 
in voorbereiding op een opname in het 
residentieel behandelprogramma van De 
Kiem te Gavere.

KOSTPRIJS 
De gesprekken in het ambulant centrum te 
Gent zijn gratis. 

INFO
Voor meer informatie over het ambulant cen
trum te Gent kan je terecht op 09/245.38.98  
of ambulant.gent@dekiem.be. Een wegbe
schrijving en meer info kan je vinden op 
www.dekiem.be



DOELGROEP
Ervaar je problemen door het gebruik 
van drugs, alcohol of medicatie en 
werd je doorverwezen in het kader 
van gerechtelijke alternatieve maat
regelen, dan kan je terecht in  het 
ambulant centrum van De Kiem te 
Gent. Met gerechtelijke alternatieve 
maatregelen bedoelen we proefzorg, 
probatie, vrij onder voorwaarden of 
bemiddeling in strafzaken.

CONTACT 
Contact opnemen kan door te bellen 
of te mailen of via onze website. Wij 
proberen dan zo snel mogelijk een 
afspraak te maken. 
 
Kortrijksesteenweg 185, 9000 Gent
T. 09 245 38 98  /  F. 09 245 41 71
ambulant.gent@dekiem.be

Het ambulant centrum te Gent ligt op 
wandelafstand (10min.) van het sta
tion GentSintPieters. Het intaketeam 
en de ambulante centra zijn elke werk
dag te bereiken van 8.30 u. tot 17.00 u.
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AMBULANTE BEHANDELING
De ambulante behandeling bestaat uit 
regelmatige gesprekken waarin we jou 
ondersteunen in het zoeken en maken 
van keuzes die jouw levenskwaliteit 
kunnen verbeteren. Dit kan gaan over 
druggebruik, justitie, het werk, huis
vesting, relatie, kinderen, tijdsbeste
ding en dergelijke. Bij al deze thema’s 
willen we je tevredenheid verhogen.
De gesprekken zijn doorgaans indivi
dueel, maar indien gewenst kunnen je 
partner, ouders of andere familieleden 
worden uitgenodigd.

In de ambulante centra van De Kiem 
werken we ook met een specifieke 
methodiek om cocaïnegebruikers te 
behandelen. Deze methode noemt: 
“Community Reinforcement Approach 
(CRA) + Vouchers (beloningspunten)”. 
Het doel is cocaïnegebruik (tijdelijk)  
te stoppen door regelmatige speeksel
testen en door het belonen van 
ge dragsverandering via vouchers. 
Meer hierover lees je in onze aparte 
COCAINEfolder.


