


 Je zoekt info over drank, drugs, pillen, gokken of gamen? 

 De Druglijn helpt je! 
Op de website van De Druglijn vind je heel wat informatie. Je kan er ook terecht bij een 
medewerker als je vragen hebt of als je een luisterend oor zoekt. Dat gesprek kan telefonisch, 
maar ook via mail en via chat. Je hoeft niet te vertellen wie je bent. 

Contact
 078 15 10 20   www.druglijn.be

 Je hebt problemen met middelengebruik, gokken of gamen?  
 Of je maakt je zorgen om iemand in je omgeving?  

 Je huisarts helpt je! 
Ga langs bij je huisarts. Hij staat klaar voor een gesprek en verwijst je door indien nodig.

 ‘t Circuit helpt je! 
‘t Circuit is er voor jongeren die experimenteren met alcohol en/of drugs of bij wie het 
gamegedrag uit de hand loopt. Het doel is om de jongere juiste info te geven en hem te laten 
nadenken over zijn gebruik/gedrag. Je meldt de jongere telefonisch aan. Daarna wordt er een 
eerste gesprek gepland, bij voorkeur met de ouders erbij. Het aanbod is gratis.

Contact
 051 25 99 30   preventieTAD@cgglargo.be

 Kompas aan Huis helpt je! 
Kompas aan Huis is er voor gezinnen in crisis met een minderjarige die (vermoedelijk) drugs 
gebruikt. Ze bieden  korte, intensieve, mobiele hulp aan op maat. 
De drughulpverleners zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag. Het aanbod is gratis.

Contact
 0474 26 09 74   kompasaanhuis@kompasvzw.be

 Ambulante Drugzorg Kompas afdeling Roeselare (ADR) helpt je! 
ADR is er voor iedereen die een vraag heeft naar zorg, begeleiding en behandeling inzake 
illegaal middelengebruik. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan je tussen 8.30u en 
12u contact opnemen met het Drugs Expertise Team van Kompas.

Contact
 0473 53 57 98    adk.algemeen@kompasvzw.be

Medisch-Sociale Opvang Kompas (MSOK) helpt je! 
Bij het MSOK kan je terecht voor medische, psychische en sociale begeleiding bij illegaal 
middelengebruik. Op maandag van 16u tot 19u, dinsdag van 11 tot 13u en donderdag van 9u tot 
11u zijn er vrije inloopmomenten. 

Contact:
 0479 75 06 86     Hugo Verrieststraat 4

 Je bent op zoek naar juridisch advies? 

 Justitiehuis Kortrijk  helpt je! 
Het justitiehuis geeft info en advies over gerechtelijke procedures. De hulp is gratis.

Contact
 056 26 06 31   justitiehuis.kortrijk@vlaanderen.be


