CMilA

{ Contactgegevens }

Militair Centrum
voor

CGG
MHKA
Bruynstraat 1
1120 Brussel
9 2820 4402/4403
02/264 4402/4403

Alcohologie

CMilA
Kw Maj Housiau
Martelarenstraat 181
1800 Peutie
9 2320 5720
02/755 5720
Cel Addict
ACOS WB
Bruynstraat 1
1120 Brussel
9 2820 4484/4486/4488
02/264 4484/4486/4488

CMilA
Militair Centrum
voor
Alcohologie
Verantwoordelijke uitgever: Maj Psy Coene Yves
MHKA - Bruynstraat 1 - 1120 Brussel - 02/264 4458

{ Zorgtraject }
• Wie?
Elke Belgische militair, evenals elke burger,
tewerkgesteld bij Defensie met verslavingsproblemen.

• Aanmelding
Op eigen initiatief, via CMilA, Cel Addict en
de militaire of burgerarts, kan op het Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG)
een afspraak worden gemaakt met een psychiater. In dit kennismakingsgesprek wordt
de medische toestand besproken.
Vrijblijvende informatie kan u steeds telefonisch bekomen of na een informeel bezoek
aan ons centrum.

• Lichamelijke ontwenning
Lichamelijke ontwenning gebeurt via een
opname in het MHKA, voor een maximum
duur van 2 weken.
Na overleg met het team kan de betrokkene
de verdere ontwenningskuur volgen gedurende 8 weken in het CMilA.

{ Therapeutisch kader }
• Multidisciplinaire teamwerking
Het CMilA team bestaat uit:
• een psychiater
• een psycholoog
• verpleegkundigen
• ambulancier
• ervaringsdeskundige
Het leven binnen het centrum bestaat uit
dagelijkse groepsessies, groepsactiviteiten,
sportactiviteiten en een medisch-psychiatrische opvolging.

• Nazorg
Op het einde van de kuur wordt de verdere
begeleiding besproken. Deze kan ambulant
via het CGG verder gezet worden.
Na verloop van 6 maand wordt de mogelijkheid geboden om gedurende een week opnieuw deel te nemen aan de therapeutische
sessies.
Elke 2de en laatste werkende donderdag van
de maand wordt er een open bijeenkomst
georganiseerd.

CMilA is een therapeutische gemeenschap waar de curisten gedurende
8 weken opgenomen worden. Deze
post-kuur is residentieel. Gedurende het
week-end verblijft de curist in zijn thuissituatie.
Het is gebaseerd op:
• een alcohol/drugsvrije omgeving
• groepstherapie
• zelfzorg
Tijdens het verblijf wordt geen alcohol
noch drugs gebruikt, met een visie van
verdere onthouding op lange termijn.
De curist wordt begeleid in het bewustworden van zijn verslavingsprobleem.
Vooral het groepsgebeuren is steunend en dynamisch in het anders omgaan met problemen en frustraties.
Onze zorg bestaat erin opvang te
bieden aan de mensen met verslavingsproblemen en hen te
steunen in hun eigen kracht en
creativiteit om hiervoor een
uitweg te vinden.

