De Kiem
Uyuşturucu kullananlar ve çevreleri için Tedavi programı
De Kiem, uyuşturucu maddeler, alkol ya da ilaç kullanmayla sorun yaşayan
şahıslara ve onların çevresine farklılaştırılmış yardım sunmaktadır.
Programın yatılı kanadı, bir kabul bölümü, bir tedavi gören grup (T.G.),
çocuklu anneler için bir konut ve çeşitli halfweghuizen’leri kapsamaktadır.
Ayakta yardım kanadı, kabul görüşmelerini, ayakta yardımları, bir hapishane çalışmasını ve veli
gruplarını kapsamaktadır.
Bize kimler başvurabilir?
De Kiem’in yatılı programına, alkol, yasal dışı uyuşturucu ve/veya ilaç
bağımlısı olan gençler ve 40 yaşına kadar yetişkinler (erkekler ve kadınlar) başvurabilirler. Bu
program kadınlar ve yabancılarla daha fazla ilgilenir.
Bağımlı anneler (babalar da) çocuk(lar)ıyla (6 yaşına kadar) birlikte Tipi’ye başvurabilirler.
Hamile kadınlar ya da yeni doğum yapmış kadınlar da buraya
başvurabilirler. Tipi’de kalma sadece tedavi gören grupta da programı takip eden
kadınlar veya erkekler için mümkündür.
Veliler ve aile üyeleri yatılı kanada, De Kiem’in aileye yardımına ve ayakta yardım kanadında
veli grupları için müracaat edebilirler.
Yatılıya kabule (henüz) gerek olmayan ve/veya istemeyen uyuşturucu sorunları
olan şahıslar (alkol, ilaç ve yasa dışı maddeler) De Kiem’in Ambulant Centrum’una
(Ayakta Yardım Merkezi) başvurabilirler. Ambulant Centrum, adliyeyle başı derde girmiş
kimselere ekstra dikkat eder ve bir tedaviyi erken zamanda kestikten sonra ayakta
yardım görmek isteyen şahıslara da ilgi gösterir.
Bize ne şekilde başvurabilirsiniz?
De Kiem’in Ambulant Centrum’unda her iş günü saat 8.30’dan 17.00’ye kadar ulaşılabilen kabul
görüşmesi ekibiyle yazılı ya da telefonla temas kurulabilir. Bir randevu almak için
şahsen de gelebilirsiniz. Bir veya daha fazla tanışma görüşmesinden sonra her başvuru
çok branşlı bir ekip içinde tartışılır, müşteriyle görüşülerek yatılı programa alınma, bir ayakta
yardımın başlatılması ya da uygun bir yönlendirme için karar alınır.
Bağımlı anneler (ya da babalar) çocuklarıyla birlikte Tipi ziyaret edebilirler ve burada
kalanlarla konuşabilirler.
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YATILI
De Kiem, kabul edilen ‘sakin’in sadece bağımlılığıyla değil bunun altında yatan sorunları da ele
alan yoğun bir yatılı program sunar. Bu program içinde müşterinin kendi kendine yardım
düşüncesi ve bir pedagojik ve tedavi edici yaklaşımı esastır.
Güvenli bir ortama doğru sürekli mücadele, karşılıklı saygı ve sorumluluk yoluyla değişiklik
mümkün olacaktır.
Kabul bölümü
Kabul bölümü, yatılı programı seçen herkesi olgun ve saygılı bir şekilde ‘kabul etmek’
istemektedir. “Kabul”de (onthaal) en fazla 8 sakin bulunur ve müşterinin kendisi için açık
hedefler formüle etmek yoluyla kendisini T.G.’ye hazırlayabileceği güvenli, sakin bir yer olmak
ister. Gerçekçi beklentilerle başlayabilmek için her sakin T.G.’de katılım şansını elde eder.
Kabul programı 4, 8 hafta sürer fakat Tipi-anneleri veya bir kriz programını geride bırakanlar için
daha hızlı geçer. Çocuğun kabulünün çabukluğu bireysel anlaşmayla belirlenir, birlikte
oturulanları tanımak, çocuk odasını düzenlemek, bir okul ya da kreş aramak için gerekli zaman
tanınır.
Birisi en sonunda yine de uzun süreli bir programı seçmezse veya bir başka merkez daha uygun
görünürse, müşteri tekrar bilgilendirilir ve başka yere yönlendirilir.
Tedavi gören grup (Therapeutisch Gemeenschap) (T.G.)
Tedavi gören grupta 20, 25 kişi ikamet eder. Grup içinde birlikte yaşam ve tedavi anları devamlı
uyum içinde olurlar. Her sakin yavaş yavaş kendi davranışı, hisleri ve düşünceleriyle ve
olanakları ve sınırlarıyla yüzyüze gelir. Kader arkadaşlarının desteğiyle düşmek ve kalkmak,
yeni beceriler ve davranışlar öğrenilir ve bir pozitif özimaj oluşturulur. Her sakin kendi çalışma
noktalarını ifade ederek kendisi için reentegrasyona yönelik bir şahsi program yapar. T.G.’de
program 10, 13 ay sürer ve 3 aşamayı içerir.
Tipi
Tipi, hamile kadınların ve aşağı yukarı 6 yaşına kadar çocukları olan bağımlı kadınların
başvurabilecekleri T.G. yakınında ayrı bir konuttur. Buraya yalnız kalan küçük çocuklu babalar
da kabul edilebilirler. Tipi’de bu kadınlar (veya erkekler) kendi bakımlarıyla (uyuşturucu
sorunları) ve çocuk(lar)ının bakımını birlikte yapabilirler. Gündüz Tedavi gören grupta programı
takip ederler, akşamları, çarşamba günü öğleden sonra ve hafta sonlarında çocuklarının
bakımını kendileri üstlenirler. Tipi’de yardım, birlikte oturdukları kimselerle haftalık grup
görüşmelerini (eğitim ve velilik hakkında), bilgilendirme toplantılarını, bireysel bir takip ve iş
planlamasını ve çocukların tıbbi ve
pedagojik takibini kapsar.
Halfweghuis
Kabul bölümü ve T.G.’den sonra sakin De Kiem’in bir Halfwehhuis’üne gider. Programın üçüncü
önemli noktasıdır. Sakin burada birkaç diğer sakinle altı ay kadar birlikte yaşar ve kendi hayatını
daha fazla tesis eder. Birlikte yaşamda reentegrasyon, bireysel bir yardım ve grup görüşmeleri
yoluyla geniş ilgi görür. Tipi’den sonra bir anneye burada veya kendi evinde iş ve eğitim ile
kombine olarak çocuklarının bağımsız bakımında yardım edilir. Eğitim desteği için her zaman
Tipi-gruplarına veya bireysel görüşmelere başvurabilir.
Ambulante Halfweghuisbegeleiding
Sakin, Halfweghuis’de oturmadan sonra yalnız olarak, partner ile veya aileyle bağımsız yaşar.
Yardım bir altı ay kadar daha devam eder ve sakin bağımsız yaşamaya bağlı güçlükleri kader
arkadaşları ve yardımcılarla tartışma olanağını elde eder.
Aile yardımı
Kabulün başında sakinle görüşerek, aile üyeleri, partnerler ve diğer önemli şahıslar programla
ilgilendirileceklerdir. Bu, ziyaretler, rehberlik edilen görüşmeler ve veli toplantıları yoluyla olur.
Büyükanneler, büyükbabalar torunlarını, babalar çocuklarını Tipi’de düzenli olarak ziyaret
edebilirler ve anne veya babayla görüşerek bazen geçici olarak çocuğun bakımını üstlenebilirler.
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AYAKTA YARDIM (AMBULANT)
De Kiem’in Ambulant Centrum’u, kabul görüşmesi ekibinin yanında bir ayakta
yardım ve hapishane çalışma ekibini kapsar.
Ayakta eşlik-yardım
De Kiem’in Ambulant Centrum’unda bir yardım görmek için abstinans (bir şeyi yapmaktan
vazgeçme) şart değildir. Müşterinin ve çevresinin yardım isteği için gerekli dikkatle kullanımı
durdurmağa veya kontrol altına almaya ve yeniden kapılmayı önlemeye gayret edilir.
Uyuşturucu kullanana psikososyal, idari ve hukuki alanda destek verilir ve yardım edilir. Bunun
yanında sosyal durum için (iş bulma, barınma, vakit doldurma,…) ve ilişki konusunda (veliler,
partner,…) ilgi gösterilir. Her müşteriyle amaçlarla, yardımın süresi ve sıklığıyla ilgili açık
anlaşmalar yapılır.
Đkame tedavisi için aile ve psikoterapi, uzmanlaşmış merkezlerle birlikte çalışır.
De Kiem, Doğu Flandra’nın maddelerin kötüye kullanılmasına karşı bakım zincirine dahildir ve
diğer kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.
Hapishane çalışması
De Kiem, değişik Flaman hapishanelerinde uyuşturucu kullananlar için yönlendirici
görüşmeler yapmak, bireysel yardım ve grup görüşmeleriyle ilgilidir. Hapishane çalışmasının
amacı tutukluları bağımlılık sorununda bilinçli yapmak ve onları pozitif
bir şekilde uyuşturucu yardımıyla tanıştırmaktır.
Önlem
De Kiem, önlem arzı içinde gençlere ve çevrelerine hitap etmek için bilhassa tiyatroyu
kullanmaktadır. “Kater”’ın (Kiem-tiyatrosu) arzı ya eski bağımlılar tarafından bir tiyatro
piyesi ya da bir klasik tiyatro-workshop’undan oluşmaktadır.
Bunun yanında De Kiem’e uyuşturucu kullananlarla temasa geçecek profesyonellerle
eğitim için başvurulabilir.
De Kiem, “Rhode ve Schelde” polis bölgesi içinde, C.A.T. ile işbirliğiyle, Oosterzele, Melle,
Merelbeke ve Destelbergen sakinleri için uyuşturucuyu önleme ve erken müdahale
dairesi olarak çalışır.
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DĐĞER
Maliyet fiyatı
De Kiem’in R.I.Z.I.V. (Hastalık ve Maluliyet Sigortası için Devlet Enstitüsü) ile bir anlaşması
vardır. Bu demektir ki yatılı programda kalma masrafının büyük kısmı hastalık sigortası
tarafından üstlenilir. Sakin, hasta katılım payını öder. Çocuğun Tipi’de kalması ekstra hasta
katılım payı olmadan annenin hastalık sigortası tarafından ödenir.
Bilgilendirme
De Kiem’in kendi website’ı vardır ve çalışma ve tedavi programının gelişimi hakkında
bilgilendirilmek isteyenler için üç aylık bir dergi yayımlar.

www.dekiem.be

Gent

Ronse

Gavere
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BĐZE NASIL ULAŞIRSINIZ?
Intaketeam & Ambulante Centra De Kiem
Ambulant Centrum Gent
Kortrijksesteenweg 185, 9000 Gent
tel. 09/245.38.98 – fax 09/245.41.71
e-mail: ambulant.centrum@dekiem.be
Kortrijksesteenweg Gent garının yakınında bulunur. 5 dakika yürüyüş mesafesindedir.
Tramvay ile 1, 10, 11 ve 12, gardan itibaren Korenmarkt istikametinde 2.durakta inin.
Ambulant Centrum Ronse
Oswald Ponettestraat 31
9600 Ronse
Tel. 055/21.87.00
ambulant.ronse@dekiem.be

Antenne Geraardsbergen
Abdijstraat 2
9500 Geraardsbergen
Tel. 055/21.87.00
ambulant.geraardsbergen@dekiem.be

Ronse ve Geraardsbergen ayakta eşlik-yardım merkezlerinin her ikisi de gara (10 dakika)
yürüyüş mesafesinde bulunmaktadır.
Administratie & Directie De Kiem
Onthaalafdeling, Therapeutische Gemeenschap, Tipi & Halfweghuis
Vluchtenboerstraat 7 A, 9890 Gavere
tel. 09/389.66.66 – fax 09/384.83.07
e-mail: admin@dekiem.be
Gavere’ye ulaşma
Arabayla:
Anvers, Gent, Brüksel, Oostende’den geliyorsanız: Gent seviyesinde Kortrijk yönünde
E17’i alın ve çıkış 8, De Pinte’yi takip edin. N60’da Oudenaarde yönünde sürün.
Đkinci ışıklarda sola Gavere yönüne sapın: N439’da Stationstraat üzerinde sürün,
demiryolunu geçin, bunu takiben Schelde üzerinden geçin, köy merkezine gelirsiniz,
solda kiliseyi geçin (Molenstraat) ve dördüncü sokaktan (Delhaize) sola sapın.
Vluchtenboerstraat’ta birinci küçük sokağa sağa sapın ve adrese varın.
Kortrijk’ten geliyorsanız: E17’de Gent yönünde çıkış 7’yi alın, Deinze/Gavere, Gavere
yönü. Bu N35’tir. Devamlı doğru gidin. N60’ı geçin ve N439’u takip edin. Stationstraat üzerinde
sürün, demiryolunu geçin, bunu takiben Schelde üzerinden geçin, köy merkezine gelirsiniz,
solda kiliseyi geçin (Molenstraat) ve dördüncü sokaktan (Delhaize) sola sapın.
Vluchtenboerstraat’ta birinci küçük sokağa sağa sapın ve adrese varın.
Trenle:
Tren Oudenaarde’den (Gent yönüne) her saat 31’de hareket eder ve Gavere-Asper’e
43 geçe varır.
Tren Gent’ten (Oudenaarde yönüne) her saat 00’da hareket eder ve Gavere-Asper’e
17 geçe varır.
Gelmenizden biraz önce De Kiem’e telefon edin, gelip sizi gardan alırız.

Programımıza mali destek vermek isteyenler, 30,00 euro’dan itibaren bağışlar için
bir vergi muafiyet belgesi alırlar.
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