
 

Project “Sabayon” 
“Samen op zoek naar een andere weg in het 

omgaan met uw verslaving” 

- je bent de laatste jaren al een aantal 
keer met hulpverlening in contact 
gekomen en alcohol speelde daarin 
een belangrijke rol 
 

- je voelde (en voelt?) je meer dan eens 
niet begrepen bij de steeds 
terugkerende vraag tot stoppen met 
drinken  
 

- betere en slechtere periodes omtrent 
je gezinsleven/werk/hobby’s/nuttige 
dagbesteding/…  wisselen elkaar af 
 

- meer dan eens is er crisis geweest in 
je persoonlijk leven/ in de 
hulpverlening 
 

- ondanks de geboden hulpverlening, 
voel je meer dan eens alleen staan 

 
Zijn één of meerdere puntjes herkenbaar 

voor jou? 
Is het misschien tijd voor een andere 

aanpak? 
Hulpverleners willen samen met jou op 

zoek gaan naar een ander verhaal, gericht 
op hoop en de vele dingen die wél goed 

gaan.  

 

Wat vinden wij belangrijk wat jij belangrijk 
vindt? 

- aandacht voor je krachten en 
groeikansen  

- moeilijkheden niet tot een crisis laten 
komen 

- samen op zoek gaan naar één helder 
verhaal 

- jij geeft de richting aan van de weg die 
we willen bewandelen 

- “stoppen met drinken is geen 
voorwaarde of absolute doelstelling” 

- hulpverleners trachten “water bij jouw 
wijn te doen” 

- samen op zoek gaan naar een duo 
Sabayon-contactpersonen 
(vertrouwenspersonen) 

- we delen dit met de betrokken           
hulpverleners, indien jij hiermee       
instemt 

 

Wie werkt er allemaal mee? 

•   PC Dr. Guislain – campus St-Alfons :
Opname 3 +  Intensive Casemanagement 
(ICM) 
•  CGG Eclips : Open-consultwerking 
•  PAAZ Jan Palfijn 
•  PAAZ Sint-Lucas 
•  PAAZ Maria-Middelares 
•  UZ Gent: Case-management UPSIE 
•  Dienst Outreachend Werken Stad Gent 
(Straathoekwerk Gent) 
•  OCMW Gent 
•  MOBiL-teams 
•  MobielCrisis Team 



 

•  Brugteam CAW 

Hoe gaan we te werk? 

1) Je werd over het project geïnformeerd 
door je hulpverlener, je huisarts… 
 
Stel al je vragen en geef aan wat je 
wil. 

Neem je tijd. 

2) Je bent geïnteresseerd. Je 
hulpverlener legt je een 
toestemmingsformulier voor : dit laat 
hem/haar toe collega’s aan te spreken 
 

3) Als jij instemt, start “Sabayon”! 
 

4) Samen stellen we jouw dromen en 
wensen  vast. Jouw plannen staan 
met andere woorden centraal. Waar 
wil jij (meer) aandacht voor in  je 
leven? Wat wil je graag behouden? 
 

5) Je wensen, vragen en zorgen  worden 
voorgelegd/besproken op een 
overlegtafel waar verschillende 
zorgpartners uit het Gentse aanwezig 
zijn. Ook zij houden zich aan jouw 
doelen en plannen. Het is onze 
bedoeling om samen tot één 
samenhangend geheel komen dat op 
jouw maat/wensen is afgestemd. 
 

6) We werken  ongeveer 1 jaar, tenzij 
anders met jou afgesproken. Op elk 
moment kunnen wij samen het plan 
aanpassen.  
 

7) Je ontvangt een ‘projectkaart’’, waarop 
de nodige contactgegevens zullen 
worden genoteerd.  
 

8) De buddy’s die jij kiest zijn het hele 
jaar jouw aanspreekpunt.  
 

→  Wat wil je zelf nog kwijt? 

  

 

 


