
Op donderdag 23 mei nodigen wij U graag uit op onze studievoormiddag, “In de wijk daar staat een huisje, keek eens door het 

vensterraam……”,in De Spiegel vzw, drugsbehandelingscentrum, Pellenbergstraat 160  te 3010 Kessel-Lo, en dit in samenwerking 

met de VAD, vereniging voor alcohol en drugs.  
 

Hierbij bieden drie sprekers U een lezing  aan die verband houdt met verslaving en kinderwelzijn. 
Zowel een medische als een psychologisch/maatschappelijke insteek komt aan bod. 
Uw concrete casusvragen zijn ook zeer welkom op deze voormiddag.   
 
Accreditering voor artsen is aangevraagd. 
                                                                                                                                  

PROGRAMMA: 
  

9.00u  Onthaal 
 
9.15u  Inleiding door Dr. Ilse Van den Heuvel, psychiater en Nico Van Calster, afdelingshoofd      
  Ontwenningsprogramma. 
  
9.30u  FASD of foetaal alcohol spectrum disorder bij kinderen én volwassenen, een onderbelicht probleem met zijn  
  repercussies op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling;  
  door Dr. Rudi Kohl, kinderarts en specialist terzake met jarenlange ervaring in Zuid-Afrika en CGGZ  in  
  Nederland. 
  
10.20u Hoe omgaan met kindermishandeling of verwaarlozing bij een verslavingsproblematiek?,    
  door Astrid Du Four en Ilke DeVos, VAC Vlaams Brabant.  
  Zij zullen putten uit hun expertise op het vertrouwenscentrum in het werken met gezinnen waar er   
  zorgen zijn over geweld en hun ervaringen in het Pondo-project. 
  
11.10u Kindreflex: korte toelichting van de Sociale Kaart en de ‘Kindreflex’, momenteel hot item in de Vlaamse   
  Gezondheidszorg, door Dr. Ilse Van den Heuvel 
 

11.20u Pauze met versnaperingen 
  



11.35u De MAPA-box, een handige concrete tool voor de hulpverlener bij ouderschap en druggebruik,    
  toegelicht door Veerle Bex, psychologe in MSOC Leuven. 
  
12.25u Dankwoord door Inge Temmerman, directrice De Spiegel vzw  
  

Napraten over de lezingen en info over het drugbehandelingsprogramma van de Spiegel mogelijk tot 13u. 
  
Wij hopen U te mogen verwelkomen, 
 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Het Team Ontwenning, de Spiegel vzw 
016/46 10 18 
 

 Inschrijving en inlichtingen via mail aan ilse.vandenheuvel@despiegel.org 
 Bedrag: 40 euro te storten voor 20 mei op rekening nr: BE28 3630 3758 5520 
 Vermelding: studieVM 23 mei (+ namen indien betaling voor meerderen) 
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