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Toekomstig adres (2017) 

UVC Brugmann Site Victor Horta 

Arthur Van Gehuchtenplein 4 

1020 Brussel (Laken) 

Maak een afspraak voor een con-

sultatie “pre-hospitalisatie” op de 

eenheid 72: 

���� 02/ 477 27 76 of 77  
          02/ 477 92 63 

 

We bespreken samen de beste 

therapeutische oriëntatie naarge-

lang uw situatie. 

Geef uzelf alle 

kansen om te slagen 

Gratis pendeldienst tussen de sites Horta en Brien, de hele 

dag: http://www.chu-brugmann.be/nl/virtu/minibus.asp 

Tijdelijk adres (2015-2016) 

UVC Brugmann Site Paul Brien 

Schaarbeeksehaardstraat 36 

1030 Brussel (Schaarbeek) 
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VRAGEN? 

 
Wenst u meer inlichtingen?  

 
Contacteer onze eenheid 72  
op het nummer 02/ 477 27 41. 

 

  

 

Contacteer ons: 02/ 477 27 41 

Eenheid 72 



 

 

 Een pluridisciplinair team 

begeleidt u bij al uw 

stappen 

WAT KUNNEN WE U BIEDEN? 

Kies voor een verblijf op vrijwillige basis 

van minimum 3 weken in het UVC Brug-

mann. Onze open afdeling met 29 bed-

den is gespecialiseerd in de behande-

ling van alcoholisme. Ons team biedt u 

een individueel ontwenningsprogram-

ma aan. 

Ontwennen van alcohol gaat niet van-

zelf. Wij kunnen u de nodige 

begeleiding bieden! 

 Een balans    

 Een verblijf van 3 weken 

Na de hospitalisatie 

Verantwoordelijke van de Dienst Psychia-

trie en Medische Psychologie 

♦ Prof. P. Verbanck 

Verantwoordelijke Eenheid  

Afhankelijkheidsstoornissen 

♦ Dr. C. Hanak 

Tijdens uw verblijf hebt u verschillende technieken 

ingeoefend om het risico op herval te verminderen. 

Een goede basis, die moet worden verstevigd. 

Om de nodige nabehandeling te garanderen, 

zoeken we samen met u naar een geschikte “post-

kuur” in de andere centra van ons netwerk. We 

raden een regelmatige opvolging door een psycho-

therapeut ten sterkste aan.  Eén van uw belangrijkste 

doelstellingen is het leggen van sociale contacten 

en de deelname aan constructieve activiteiten.  

 

 
 

Indien u dit wenst, kunnen uw naas-
ten aan de ontwenning deelnemen 

via de groep Info-Familie, iedere 
derde donderdag van de maand 

van 18 tot 20 uur.  

U logeert ter plaatse. 

> Week 1: u verblijft uitsluitend op de behandelafdeling. Gedurende de eerste week kunt u bezoek 

ontvangen. 

> Week 2: u verblijft nog steeds in het ziekenhuis, maar u mag de afdeling 1,5 uur per dag verlaten. 

> Week 3: u kunt onbeperkt de afdeling verlaten, rekening houdend met uw therapeutische programma. 

Tijdens uw verblijf krijgt u medicatie om de ontwenningsverschijnselen te verlichten. 

Het voor u uitgewerkte programma kan in samenspraak met het therapeutisch team worden aangepast 

aan uw persoonlijke behoeften: 

> Op uw aanvraag kunnen groeps- en familiegesprekken worden georganiseerd. 

> Iedere dag zijn er therapeutische praatgroepen waarin verschillende thema’s aan bod komen . De 

sessies duren een uur. 

> Er zijn dagelijks tussen 13 en 17u creatieve en sportieve activiteiten mogelijk op onze site Horta in Laken 

(uitgezonderd het weekend). Het is immers belangrijk om nieuwe of bestaande interesses te ontwikkelen 

of te verdiepen. Er is een gratis pendeldienst voorzien. “Ontwennen vereist een 
psychisch, medisch  

en sociaal toezicht” 

> De evaluatie van uw medische, psychische en sociale situatie: 

We onderzoeken de toestand van uw hart, hersenen en lever, de organen die het meest aan de gevaren 

van alcoholisme blootstaan. Bij het opmaken van de balans staan uw sociale situatie en uw 

geestesgesteldheid centraal. 


