
  

Polikliniek Multiversum Campus Alexianen 

Verslaving & dubbeldiagnose 

De polikliniek Campus Alexianen biedt de mogelijkheid om op consultatie te komen bij een 

psychiater of psycholoog voor verslavingsproblemen, al dan niet in combinatie met andere 

psychische problemen. De verslaving kan zowel betrekking hebben op verslavende producten 

(alcohol, drugs, medicatie), als op gedragsverslaving (gokken, gamen).  

De consultaties kunnen als doel hebben samen de problemen te analyseren om zo tot een plan van 

aanpak te komen. Poliklinische begeleiding kan een volwaardige ambulante behandeling inhouden, 

zowel medicamenteus als via gesprekken.  

Daarnaast kan een poliklinische begeleiding evenzeer zinvol zijn voor wie op een wachtlijst staat voor 

opname of ambulante begeleiding elders om zo de wachttijd te overbruggen. Het kan ook een 

vervolgbegeleiding bieden na een opname. 

Zowel individuele poliklinische begeleiding, als begeleiding in groep zijn mogelijk. 

Extra in de kijker 

De polikliniek Campus Alexianen heeft ook een aanbod vanuit de conventie 

eerstelijnspsychologische zorg. Dat betekent dat een individuele sessie met een psycholoog 11 euro 

kost (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming) en een sessie in een groepsaanbod 2,5 euro. 

Een afspraak maken 

Je kan op consultatie in de polikliniek Campus Alexianen na verwijzing door een (huis)arts, een 
psychotherapeut of een andere dienstverlenende instantie (OCMW, CAW, ...). 

Voor een afspraak in de polikliniek kan je van maandag tem vrijdag bellen naar 03 443 79 23 en dit 
telkens tussen 9 u en 17 u. 
 
Wat breng je mee op je eerste afspraak 

• Identiteitskaart 

• Een mailadres, een gsm-nummer of een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent 

• Eventueel een OCMW-waarborg of de gegevens van de beheerder, voogd of voorziening of 
andere derde die jouw betalingen regelt 

 
Adres 

ZORGGROEP MULTIVERSUM 

PZ CAMPUS ALEXIANEN 

Provinciesteenweg 408 • 2530 Boechout 

 
 
Meer uitleg vind je op www.multiversum.care     

Deze voorziening behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent 

http://www.multiversum.care/

