DoDo: hulp voor jonge kinderen van druggebruikers.

(op foto: de DoDo wagen met Lieselot Pinet, begeleidster DoDo)

Kompas vzw is een door het RIZIV erkende voorziening die zorg op maat aanbiedt aan mensen met problemen
veroorzaakt door het gebruik van illegale drugs.
Kompas vzw bestaat uit een residentieel luik (met overnachting) te Kortrijk en ambulante centra te Kortrijk,
Menen, Roeselare, Torhout, Waregem en Ieper. Daarnaast gaat Kompas ook de baan op. Zo is er het project
Kompas aan Huis waarbij drughulpverleners aan huis gaan bij minderjarige gebruikers en hun gezinnen.
Nu lanceert Kompas ook een mobiel aanbod voor jonge kinderen van druggebruikers en zwangere
druggebruikers. Het project kreeg de naam DoDo en ondertussen werd een auto aangekocht waarmee de
regio Ieper - Poperinge zal bediend worden. DoDo wenst de ontplooiingskansen van deze jonge kinderen te
bevorderen door de gebruikende ouders zo vroeg mogelijk te ondersteunen. Druggebruik bemoeilijkt het
ouderschap maar staat goed ouderschap niet per definitie in de weg. Ook drugafhankelijke ouders willen het
beste voor hun kind maar botsen al te vaak op vooroordelen, voelen zich schuldig, missen hierdoor de nodige
steun en gepaste zorg.
Dit project kwam tot stand met de steun van CM Zuid West-Vlaanderen, BNP Paribas Fortis foundation en de
Koningin Paola Stichting.

Bijlage 1 : Algemene informatie project DoDo
DoDo: project voor (ongeboren)kinderen met drug gebruikende ouders.
Druggebruik bemoeilijkt het ouderschap maar staat goed ouderschap niet per definitie in de weg. Ook
drugafhankelijke ouders willen het beste voor hun kind maar botsen al te vaak op vooroordelen, voelen zich
schuldig, missen hierdoor de nodige steun en gepaste zorg.
De opvoedingssituatie van kinderen van verslaafde ouders kan gekenmerkt worden door verschillende
risicofactoren zoals bijvoorbeeld een gebrek aan structuur, beperkte emotionele beschikbaarheid, weinig
adequate opvoedingsvaardigheden, gebrek aan positieve rolmodellen, psychische problemen van de ouders en
een weinig benijdenswaardige sociaaleconomische positie. Daarnaast zijn er een aantal effecten vastgesteld als
gevolg van prenatale blootstelling aan middelengebruik bijvoorbeeld laag geboortegewicht, invloed op
ontwikkeling van centraal zenuwstelsel, ontwenning bij geboorte, … . Daarnaast tonen onderzoeken aan dat de
kans dat kinderen van drugverslaafde ouders later zelf verslaafd worden beduidend groter is.
Bovendien blijken heel wat (toekomstige) gebruikende ouders niet of pas heel laat in contact te komen met de
hulpverlening. Preventie, vroegtijdige detectie en aangepaste hulpverlening zijn belangrijk en nodig.
DoDo is een vrijwillig en laagdrempelig project van Kompasvzw. De centrale doelgroep zijn kinderen (0-3 jaar)
van drugafhankelijke ouders. Omdat we de kinderen bereiken via (mandaat van)de ouder(s) wordt de doelgroep
gespecifieerd als volgt:
•
•
•

Zwangere drug gebruikende vrouwen en partner
Gezinnen met kinderen waarvan vader en/of moeder actief drugs gebruik(en)(t)
Diensten, voorzieningen die met deze doelgroep in contact komen

DoDo wenst de ontplooiingskansen van deze kinderen te bevorderen door de gezinnen zo vroeg mogelijk te
ondersteunen.
DoDo heeft een aanbod op drie niveau’s:
-

Informatie, verkenning en advies
Mobiliseren en samenwerken met netwerk
Aanklampend mobiel werken

Voor de ontwikkeling van het werkconcept wordt in de beginfase gestart binnen de pilootregio Ieper-PoperingeMenen. Het aanbod is gratis, aanmelden kan via ambulante drugzorg Ieper op het nummer 057/424144
Gezien de grote prevalentie van drug gebruikende ouders binnen de andere drughulpverleningspunten van
Kompas (Kortrijk, Menen, Waregem, Roeselare, Torhout) zal de regio op termijn uitgebreid worden naar de regio
waar Kompas werkzaam is m.n. Midden en Zuid West-Vlaanderen.
DoDo is een project van Kompas vzw met de steun van CM zuid West-Vlaanderen, BNP Paribas Fortis
Foundation en Koningin Paola stichting.

Bijlage 2: Algemene informatie Kompas vzw, behandelingscentrum voor
druggebruikers
Kompas vzw is een door het RIZIV erkende voorziening die zorg op maat aanbiedt aan mensen met problemen
veroorzaakt door het gebruik van illegale drugs.
Kompas vzw bestaat uit een residentieel luik (met overnachting ) en een ambulant luik. Het residentiële luik
situeert zich te Kortrijk en omvat een crisisprogramma en een kortdurende therapeutisch programma De Kier.
Het ambulante luik strekt zich uit over het zuiden van West-Vlaanderen. Ambulante drugzorg Kompas omvat zes
multidisciplinaire centra (te Kortrijk, Menen, Roeselare, Torhout, Waregem en Ieper) en projecten zoals Kompas
aan huis en DoDo .
Om ons aanbod te kunnen blijven financieren is Kompas vzw steeds op zoek naar sponsors. Meer info op:
www.kompasvzw.be

Contactpersonen:
Jan Theuwen, directeur Kompas vzw tel. 056 20 22 10
Hannelore Sanders, coördinator Ambulante Drugzorg Kompas tel. 0474/ 828 890
Lieselot Pinet, medewerker DoDo tel. 0472/ 200 410

