
Contacteer ons

MSOC GENT
Gewad 13, 9000 Gent 
09 223 46 44 - msoc@stad.gent

www.stad.gent/msoc

Bezoek ons met of zonder afspraak 
tijdens de openingsuren
Maandag   9.30 – 13 en 14 – 17.45 uur
Dinsdag  9.30 – 13 en 15 – 17.45 uur
Woensdag   9.30 – 13 en 14 – 18.45 uur
Donderdag   9.30 – 13 en 15 – 17.45 uur
Vrijdag  9.30 – 13 en 14 – 17.45 uur
Zaterdag  10.30 – 12.15 uur
Zondag  gesloten

Cliënten en hulpverleners kunnen in
geval van medische urgentie bellen 
naar de artsen van onze wachtdienst.

U bereikt het MSOC Gent met
tram 4 (halte Geldmunt) en 
tram 1 (halte Gravensteen). 

Wie kan bij ons terecht?

Iedereen die 18 jaar of ouder is, kan zich 
aanmelden in ons centrum.
Als we geen begeleiding kunnen opstarten, 
doen we een gepaste doorverwijzing naar
een ander centrum.

Ons team

Ons team bestaat uit artsen,  
verpleegkundigen, psychologen,  
maatschappelijk werkers, administratieve 
medewerkers, projectmedewerkers, 
een coördinator en de directie.
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Wat kan MSOC 
voor u doen?

MSOC Gent 
Medisch Sociaal 
Opvangcentrum 



Wat doen we?

Het Medisch Sociaal Opvangcentrum 
(MSOC) Gent helpt gebruikers van illegale 
drugs door hen medisch en psychosociaal 
te begeleiden. 
We bieden laagdrempelige en 
multi disciplinaire hulpverlening. 
MSOC Gent is ingebed in het bredere (drug)
hulpverleningsnetwerk van de Gentse regio. 
MSOC Gent biedt ambulante hulpverlening 
op maat van de cliënt.

waarom?

Samen met de cliënt probeert het centrum 
het druggebruik en de schadelijke gevolgen 
van het druggebruik te beperken. 
We zett en daarbij vooral in op het 
verbeteren van levenskwaliteit van de cliënt 
en zijn omgeving. Dat gebeurt alti jd in 
overleg met de cliënt en op basis van zijn of 
haar noden en mogelijkheden.

Onze projecten

Spuitenruil   

Het MSOC Gent is een spuitenruilpunt 
waar mensen die drugs injecteren (zowel 
cliënten als niet-cliënten) ti jdens de 
openingsuren anoniem terecht kunnen 
voor injecti emateriaal en containers. 
We informeren hen o.a. ook over de 
gezondheidsrisico’s van injecteren. Zo 
verminderen we de schade van injecterend 
druggebruik. Het project spuitenruil 
coördineert spuitenruil in Gent en 
Oost-Vlaanderen. Alle mogelijke diensten 
die in contact komen met injecterende 
gebruikers en/of zwerfspuiten kunnen 
contact opnemen met het project 
spuitenruil voor informati e en advies.

Kinderen & drugverslaafde ouders 
KDO is een laagdrempelig project voor 
(ex-) drugverslaafde ouders met kleine 
kinderen (tot 12 jaar) en zwangere 
vrouwen. Wij bieden een intensieve 
ondersteuning aan (toekomsti ge) mama’s 
en papa’s in Oost-Vlaanderen. 
KDO biedt een luisterend oor en hulp op 
maat.  Door middel van huisbezoeken 
bieden we hulp aan in de leefomgeving van 
de cliënt.  We gaan samen met de cliënt op 
zoek naar antwoorden & oplossingen. 

Hoe werkt het concreet?

Een behandelingsprogramma verbetert      
de lichamelijke, psychische en sociale 
situati e van de gebruiker en zijn of haar 
omgeving.

• We maken ti jd en ruimte voor 
 de begeleiding van de cliënt op   
 de belangrijkste levensterreinen    
 (huisvesti ng, tewerkstelling, justi ti e,   
 sociale zekerheid, kinderzorg…). 
• Om de verslaving  aan heroïne op 
 te vangen, gebruiken we meestal   
 substi tuti ebehandeling. 
 We streven naar een dosis aangepast  
 aan elke cliënt.
• We onderzoeken de lichamelijke,   
 psychische en sociale gevolgen van 
 het druggebruik en behandelen die   
 indien  mogelijk. We volgen eventuele  
 psychiatrische problemen op.
• Het centrum werkt ook in    
 crisissituati es gericht naar mogelijke   
 oplossingen.


