
ONDERSTEUNING  
AAN GEZINNEN MET 

OUDERS MET  EEN  

(EX)DRUGPROBLEEM  

WAARVOOR KAN JE TERECHT BIJ 
BUBBELS & BABBELS? 
• Je begeleidt een gezin waarbij je weet of ver-

moedt dat er sprake is problematisch drug-
gebruik van de ouders maar je weet niet hoe 
dit aan te kaarten. 

► BUBBELS & BABBELS adviseert je bij  het 
bespreekbaar maken van het probleem. 

 

• Een ouder met een drugprobleem geeft je te 
kennen dat hij of zij nood heeft aan bijkomen-
de (opvoedings)ondersteuning. 

► BUBBELS & BABBELS gaat zo snel mogelijk 
een eerste gesprek aan met de ouders. 
Wanneer deze beslissen om in het pro-
ject in te stappen wordt een samenwer-
kingscontract opgemaakt.  

 

• Je wil meer weten over mogelijke effecten 
van druggebruik van de moeder tijdens de 
zwangerschap op de ontwikkeling van de kin-
deren.  

► BUBBELS & BABBELS beschikt over een uit-
gebreide infotheek met specifieke achter-
grondinformatie rond dit thema.    

 

• Je maakt je zorgen over de situatie van de 
kinderen in een gezin dat je kent of begeleidt 
en waarbij één of beide ouders een drugpro-
bleem hebben. 

► BUBBELS & BABBELS onderzoekt samen 
met jou de situatie en helpt je op weg bij 
het maken van een risico-inschatting. 

 

Openingsuren:  
Maandag t/m vrijdag:    
10.00 -12.30 en 13.30 -17.00u. 
 
De Zeilstraat is een zijstraat van de Pot-
hoekstraat, vlakbij het Stuivenbergzieken-
huis.   

Bussen die bij het Stuivenbergziekenhuis 
stoppen zijn de lijnen 23 en 34/6.  

Op tien minuten wandelen ligt de Metro-
halte Handel waar tram 3 en 5 stopt.   

 

  

BUBBELS & BABBELS heeft ook een web-
stek waar je veel informatie vindt over 
druggebruik en ouderschap: 

www.bubbelsbabbels.be 
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WAT IS BUBBELS & BABBELS?   
 

BUBBELS & BABBELS is een project in de 
stad Antwerpen dat zich richt op gezinnen 
met jonge kinderen waarbij één van de ou-
ders kampt met een drugprobleem.  

BUBBELS & BABBELS stelt zich tot doel de 
ontplooiingskansen van de kinderen te be-
vorderen door deze gezinnen zo vroeg mo-
gelijk te ondersteunen door middel van een 
intensieve en vraaggestuurde vorm van 
zorgcoördinatie (casemanagement).  

BUBBELS & BABBELS neemt zélf geen uitvoe-
rende hulpverleningstaken op zich. Wel 
brengt de casemanager samen met de ou-
ders de (opvoedings)noden in kaart. Vervol-
gens worden deze vertaald in een onder-
steuningsplan en gekoppeld aan een  hulp-
verleningsaanbod dat nauw aansluit bij de 
vastgestelde noden en behoeften van het 
gezin.  

BUBBELS & BABBELS brengt de betrokken 
hulpverleners, steunfiguren en ouders op 
regelmatige basis samen. Tijdens deze 
“rondetafelgesprekken” wordt het onder-
steuningsaanbod op elkaar afgestemd en 
waar nodig bijgestuurd. BUBBELS & BABBELS 
zit deze conferenties voor,  neemt de coör-
dinatie van de zorg waar en fungeert als 
aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Uit-
gangspunt is om ouders te ondersteunen 
in hun ouderrol, ook wanneer de kinderen 
(tijdelijk) elders verblijven. 

 

WAT HEEFT BUBBELS &  
BABBELS NOG TE BIEDEN? 
 

► Hulpverleners kunnen bij BUBBELS & 
BABBELS terecht voor advies en consult 
wanneer zij problemen ervaren met 
cliëntsituaties die verband houden met 
druggebruik en ouderschap. 

► BUBBELS & BABBELS ontwikkelde een 
webstek waar achtergrondinformatie 
te vinden is die verband houdt met de-
ze thematiek. Voor uitgebreide achter-
grondinformatie kan je terecht in de 
infotheek van BUBBELS & BABBELS die 
na afspraak kan bezocht worden. 

► BUBBELS & BABBELS biedt vorming op 
maat en geeft op regelmatige basis 
publicaties uit.  

► BUBBELS & BABBELS publiceert elk kwar-
taal een nieuwsbrief waarin aandacht 
wordt besteed aan interessante stu-
dies, publicaties, studiedagen etc. die 
verband houden met de ruime thema-
tiek van “gezinnen onder invloed”.  Via 
de webstek kan je je hierop gratis 
abonneren.  

 

Dit aanbod naar hulpverleners is niet be-
perkt tot de Antwerpse regio. Ieder die om-
trent deze thematiek vragen heeft kan ons 
contacteren. 
 
 
 
 

WIE KAN ER TERECHT BIJ  
BUBBELS & BABBELS?   

Om een begeleiding op te starten bij BUB-
BELS & BABBELS dient er vooreerst sprake 
te zijn van een huidig of recent illegaal 
drugprobleem bij minstens één ouder. 
Daarnaast moet het gezin in Antwerpen 
wonen en dienen de kinderen  minderjarig 
te zijn. Tenslotte kan enkel op vraag van de 
ouders een begeleiding opgestart worden.  
 

HOE LANG DUURT EEN  
BEGELEIDING? 
Het casemanagement is niet in tijd be-
perkt. In de praktijk stellen we vast dat het 
merendeel van deze begeleidingen een ge-
middelde actieve en intensieve looptijd ken-
nen van 1,5 jaar.  
 

WAT KOST DIT ALLES? 
 

Het aanbod aan ouders is gratis.  
 

WIE FINANCIERT BUBBELS & 
BABBELS? 
 

BUBBELS & BABBELS wordt gefinancierd 
door het Stedenfonds.  
 
 
 


