
Het MSOC is een ambulant centrum voor personen met een 
drugprobleem die het gevoel hebben dat ze nergens meer 
terechtkunnen voor hulp.

Het MSOC staat in voor de begeleiding, ondersteuning en 
behandeling van zijn cliënten op medisch, psychisch en 
 sociaal vlak en beoogt hiermee een verbetering van hun 
 algemene toestand.

Er wordt dan ook gestreefd naar het terugdringen van de 
schadelijke gevolgen van het druggebruik en naar het ver-
hogen van de levenskwaliteit van zowel gebruikers als hun 
omgeving. 

Ontwenning is hierbij geen voorafgaande voorwaarde, 
maar wel een uiteindelijke doelstelling.

Doelstellingen

Het MSOC heeft ook antennepunten in Kortrijk en Roeselare 
met specifieke openingstijden. Meer informatie bij onze 
 medewerkers.

Antennewerking

Begeleidt gezinnen met jonge kinderen waarbij de ouders een 
verslavingsprobleem hebben.
Vraag onze KIDO-folder voor meer informatie.

KIDO

De begeleiding wordt vergoed door de ziekteverzekering. 
De cliënt betaalt zelf het persoonlijk aandeel op de revalidatie-
weekprijs en de verstrekte geneesmiddelen.

Kostprijs

Drughulpverlening
Om de cliënten zo adequaat mogelijk te begeleiden, houden we 
het onthaal in het centrum zo laagdrempelig mogelijk. Dit bete-
kent dat iedereen welkom is zonder dat er voorafgaande voor-
waarden worden gesteld.

De problematiek waarmee onze cliënten te kampen hebben, si-
tueert zich zelden op één enkel domein. Een doel treffende aan-
pak vereist daarom een samengaan van sociale, psychologische 
en medische ondersteuning.Het MSOC Oostende voorziet dan 
ook in dergelijke omkadering:

• Medisch: verminderen of elimineren van het drug gebruik 
(eventueel met vervangmedicatie), behandelen van drug-
gerelateerde problemen, screenen van infectieziekten (tbc, 
hepatitis en hiv) en vaccineren.

• Psychologisch: behandelen van problemen die aan de basis 
liggen van het druggebruik of die het gebruik in stand 
houden.

• Sociaal: hulp bieden bij het opbouwen van sociale basis-
behoeften (huisvesting, werk, administratie,…).

Ten slotte beoogt het MSOC een doorgedreven samen werking 
met de reeds bestaande hulpverlenende instanties zodat wordt 
beantwoord aan een optimale zorgverlening.

Werking Bijkomend aanbod

Instuif
Hulpverleners en cliënten ontmoeten elkaar in de instuif. 
Het is een onthaalruimte, een soort ontspanningsruimte 
voor cliënten die even uit hun dagdagelijkse leefwereld wil-
len stappen. In samenwerking met de hulpverleners kunnen 
ze er allerlei activiteiten organiseren.

Cliënten die nog geen persoonlijke begeleiding wensen, leren 
tijdens de instuif het MSOC op een informele manier kennen. 
Ze kunnen er ook steeds terecht om een antwoord te krijgen 
op hun vragen.

Ouderwerking
Het MSOC biedt eveneens ondersteuning aan ouders. 
Tijdens de maandelijkse ouderwerking kunnen zij, bijge-
staan door een hulpverlener, hun ervaringen in groep uit-
wisselen. Daarnaast kunnen ouders ook steeds individueel 
met een hulpverlener praten.

Spuitenruil
De injecterende druggebruiker krijgt op het MSOC koste-
loos steriel injectiemateriaal; hij kan er ook zijn gebruikte 
spuiten afgeven. Spuitenruil garandeert vertrouwelijkheid 
en anonimiteit naar de bezoeker toe en is er zowel voor 
cliënten als niet-cliënten van het MSOC.
Wanneer?   Tijdens de openingstijden van het MSOC.



Doelgroep

Gebruikers van illegale drugs
evenals hun nabije omgeving

(familieleden, vrienden)

Bereikbaarheid

Perronstraat 1
8400 Oostende

T : 059/51.63.29 of 059/51.63.09
F : 059/51.76.83
msoc@oostende.be

Openingstijden:

Ma/Wo/Vr 09.00 –12.00 en 13.00 –19.00 uur
Di/Do  09.00 –12.00 en 15.00 –19.00 uur
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