
Centrale aanmelding 

Opnamevragen kunnen gesteld worden aan het 
opnameteam  De Sleutel:

• Telefonisch
 via 09-360 62 29 
 Maandag-vrijdag: 09u00 tot 13u00
• Per mail via

opname@desleutel.broedersvanliefde.be
• Via het online aanmeldingsformulier op de 

website

Verblijf in een veilige, 
drugvrije, gestructureerde 
en comfortabele 
omgeving

• persoonlijke, deskundige en verbonden zorg
• een veilige en drugvrije omgeving
• een gestructureerde dag- en weekplanning
• leven in groep met voor elke cliënt duidelijke 

verantwoordelijkheden
• rust en sportbeoefening in een groene omgeving
• evenwichtige, lekkere en gevarieerde voeding
• een multidisciplinair team van 

intakemedewerkers, artsen, psychiater, 
maatschappelijk assistent, groepsbegeleiders, 
psychologen en verpleegkundigen

Botestraat 102 
9032 Wondelgem 

T 09-231 54 45 
info.doc@desleutel.broedersvanliefde.be

www.desleutel.be

CIC wordt DOC 

Een uitweg 
uit je verslaving?
Detox & Oriëntatiecentrum 



Praktische info 
bij opname 

Bij aankomst
Wij zijn een clean centrum. Je zorgt ervoor dat 
niets van gebruik of gebruiksattributen in je bagage 
zit en je komt zo nuchter mogelijk op de afspraak.

Wat breng je mee?
Je brengt je identiteitskaart en kledij voor één week 
mee (alles wordt ter plaatse gewassen). Je brengt 
geen cash geld mee. Eten en toiletproducten zijn ter 
plaatse voorzien. Jouw bankkaart en GSM worden 
samen met de rest van je bagage door ons veilig in 
bewaring gehouden gedurende de duur van jouw 
verblijf.

Voor wie? 

Iedere meerderjarige die te kampen hee�t met 
een verslaving aan illegale middelen waarbij de 
huidige behandelcontext (mobiel, ambulant, 
semi-residentieel) niet voldoende blijkt om hierin 
verandering te brengen.
• Je wil mentaal tot rust en fysiek op kracht komen.
• Je kiest voor lichamelijke ontwenning

onder medisch toezicht of je wil je 
onderhoudsmedicatie op punt stellen.

• Je wil alles voor jezelf eens op een rijtje zetten in 
een rustige, veilige omgeving.

• Je wil opnieuw de motivatie vinden om verder te 
gaan.

• Je hebt een vraag naar een deskundig 
behandeladvies.

• Je zoekt een overbrugging tussen twee programma’s.

Bezoekregeling
Je kan bij het begin van de opname een 
aantal steun�iguren opgeven die op bezoek 
kunnen komen. Mogelijkheid tot bezoek op 
woensdagavond, zaterdag- en zondagnamiddag.
Indien je steun�iguren niet clean zijn, kunnen zij 
tijdens de week een afspraak onder begeleiding 
krijgen gedurende een half uur.
Kinderbezoeken kunnen op afspraak meermaals 
per week doorgaan.

Telefoon
Tijdens je opname heb je recht op dagelijks één 
privé-telefoon die elk tot tien minuten mogen 
duren. Telefoneren met je kind kan dagelijks 
bovenop je privé-telefoons.

Kostprijs*
17,24 EUR/dag (Sommige cliënten hebben recht op 
het verminderd tarief: 6,12 EUR/dag).
Je moet wel in orde zijn met jouw mutualiteit of ten 
minste binnen de vijf dagen in orde kunnen komen.

Gemiddelde verblijfsduur 
Een volledig detox- en oriëntatietraject duurt 
ongeveer 7 weken. Enkel detox: af te spreken met 
de arts.

Het DOC is een veilige 
omgeving voor wie 
alles eens rustig op 
een rijtje wil zetten 

“

* Tarieven (01/01/2022) zijn indicatief.


