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Workshop

Drughulpverlening voor 

verslaafde ouders met kinderen
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Verloop
• Voorstelling Tipi-werking

• Follow-up onderzoek

• Een uitwisseling over de uitdagingen voor de 

toekomst
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Vzw De Kiem

RESIDENTIEEL AMBULANT

• Onthaalafdeling

• Therapeutische Gemeenschap

• De Tipi

• Halfweghuis
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De Tipi-afdeling doorheen de tijd…

“Ondersteuning van (ex)verslaafde moeders met 

jonge kinderen”

• Opgestart in 1996 te Moortsele

• Pilootproject gesubsidieerd door Kind & Gezin

• Woonhuis voor 3 moeders en 3 kinderen
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• 2006 - Verhuis naar Gavere

• 2007 - Goedkeuring om vaders op te nemen met hun 
kind(eren)

• 2007 - Structureel erkende afdeling van het Riziv

• Woonhuis met 4 appartementen 

“Ondersteuning van (ex)verslaafde ouders met 

jonge kinderen”

De Tipi-afdeling doorheen de tijd…
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Doelgroep

• Verslaafde ouders tussen 17 en 40 jaar die kiezen voor 
een T.G.-programma 

• Geen koppels

• Gemiddeld verblijf van 13 maand

• Kinderen tot 6 jaar waarbij uitzonderingen bespreekbaar 
zijn

• Zwangere of pas bevallen vrouwen
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Algemene werking

• Volgen van het programma in de drug-vrije 

therapeutische gemeenschap tijdens de kantooruren

• Kinderen gaan naar een onthaalmoeder of naar school

• Alle uren daarbuiten, alsook woensdagnamiddag en in 

de weekends zijn de ouders in de Tipi met hun 

kind(eren)

• Mogelijkheid tot: - uitstappen met hun kind

- ontvangen van bezoek

- Kind: externe vrijetijdsbesteding
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Visie van de Tipi

• Met betrekking tot de ouder: 
- Zelfhulpgedachte 
- Groeikracht 
- Mogelijkheid tot attitudeverandering van elk individu
- Veiligheid, wederzijds respect en verantwoordelijkheid

• Met betrekking tot ouder & kind:
- Stimulatie ouder-kind relatie
- Zorg op maat 

• Met betrekking tot het kind:
- Bijzondere aandacht voor de basisnoden en de   
ontwikkeling. 
- Veerkracht
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Kenmerken van de ouders

De meerderheid is:

- 25+
- meer dan 10 jaar verslaafd
- alleenstaande
- afhankelijk van heroïne of cocaïne of amfetamine als 
hoofdproduct
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Doelgroep: van dichterbij bekeken

• gevoelens van falen, schuld en schaamte tegenover de 

kind(eren)

• laag zelfbeeld bij de ouders

• mishandeling of misbruik in de voorgeschiedenis bij de 

ouders

• ontbreken van adequate ouderschapsvaardigheden

• sociaal netwerk beperkt

• beperkte kennis over beschikbare hulpverlening

• comorbiditeit met andere psychiatrische stoornissen

• verlangen om een goede ouder te zijn

• angst  voor …vooroordelen, de gezondheid van hun 

kind te schaden, hun kind te verliezen, te veranderen...
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Kenmerken van de kinderen

Heterogene groep, bepaalde kinderen:

• Gedragsproblemen 

• Gebrek aan concentratie

• Hechtingsproblematiek

• Slaapproblemen

• Vertraging in motorische- en taalontwikkeling

• Angst

• Parentificatie
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Kenmerken van de kinderen

Andere kinderen:

• Opvallend goed en getuigen van heel wat weerbaarheid 
en veerkracht

Oorzaak:

• Persoonlijkheid en zelfbeeld van het kind
• Afhankelijk van de subjectieve beleving van het kind
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Kenmerken van de ouder-
kindrelatie

• minder veilige hechting

• complexe relatie ouder-kind

• minder emotionele betrokkenheid

• minder responsiviteit en contactbehoudend gedrag

• meer verwerping en negeren

• minder fysiek contact

• meer negatieve bekrachtiging en overmatig 

controleren/corrigeren vs. aan zijn lot overlaten en 

inconsistente discipline

• minder plezier en voldoening met betrekking tot het kind
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Opvoedingsondersteuning

• Groepsgesprek – tipigroep

• Participatieve observaties en modeling

• Individuele begeleiding 

• Groepstherapeutische sessies

• Groei ouder-kind besprekingen

• Video-interactiebegeleiding
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Video-interactiebegeleiding (VIB)

Methodiek:

– afgeleid van “videohometraining’

– waarbij men werkt rond de basiscommunicatie 
tussen ouder en kind.

Motivatie:

– gericht op wat goed gaat, op de elementen van een 
goede relatie

– herstel hechtingsrelatie tussen ouder en kind

– concreet en startend ‘vanuit’ specifieke situaties

– gebaseerd op zelfobservatie i.p.v. interpretatie door 
de begeleider

– de ouder ondersteunen en activeren
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Algemene krachtlijnen in de 
begeleiding

• Een veilige en drugvrije leefomgeving 

• Het respecteren, stimuleren en verstevigen van de 

verantwoordelijkheid van de ouder over het kind

• Betrokkenheid op afstand i.p.v. serviceverlening

• Geen schuldinductie of veroordeling, wél positieve 

bekrachtiging en realiteitsconfrontatie

• Zorg voor orde, regelmaat, structuur en gedragsregels 

in de leefwereld van de ouder
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Algemene krachtlijnen in de 
begeleiding

• Regelmatige observatie van de ouder in de opvoeding 
van het kind

• Zelfhulpprincipe - rolmodel
• Regelmatig overleg met de ouder over de opvoeding 

van het kind
• Overleg in een multidisciplinair team
• Het respecteren van de loyaliteit van de ouder 

tegenover eigen ouders, kind en van de contacten 
binnen het eigen familienetwerk.
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Contactpersoon

Luca Littera & Evy Storme

Vluchtenboerstraat 7A, 9890 Gavere

09/3896666

tipi@dekiem.be


