
Téléphone: 02/477.27.77 

    

 

Tram 93 et Tram 51 (arrêt Stiénon) 
 

Bus 88 (arrêt Stiénon) 
 

Metro ligne 6 (arrêt Houba-Brugmann)  

 

 

CHU Brugmann -  Cannabis Clinic  
 

4d Av Rommelaere : 1020 Bruxelles 

Wij zijn hier 

 
 

 

  CANNABIS 

 

 

 

U wil stoppen maar het is moeilijk.  

 

 

 

U probeerde reeds te stoppen zonder erin te 

slagen. 

 

 

 

U stelt zich vragen over uw gebruik en uw ge-

zondheid. 

  

 

 

Cannabis was en blijft een bron van plezier 

voor U. Anderzijds bent U zich bewust van de 

ongemakken die gepaard gaan met dit ge-

bruik.. 

 

 

 

U maakt zich zorgen over het gebruik van één 

van uw naasten. U vraagt zich af of U  

adekwaat reageert. 

 

 
 

 

 

 

 

Instituut voor Psychiatrie  

& 

  Medische Psychologie  

(Diensthoofd : Prof. P. 

Verbanck) 

 

Cannabis Clinic 

Ambulante zorg   



 

Antoniali Valérie 

Psychologe—cognitieve gedrags therapeute en MDFT*,   

Bruylant Alexia 

Neuropsychologe — cognitieve gedrags therapeute  
 

de Voghel Peggy 

Psycholoog — cognitieve gedrags therapeute  

Glaesener Marine 

Pycholoog - psychotherapeute MDFT* 
 

Hanak Catherine / Papageorgiou Constantin 

Psychiater - 

Spapen Patrick 

Psycholoog - familie therapeut en MDFT*,   

trainer MDFT* 
 

Van Gerwen  Kris 

Hoofdverpleegkundige van de crisis-eenheid -                  

familie therapeute  en MDFT*,                                                     

trainer MDFT* 

 

* MDFT : Multidimensional Family Therapy 

 

 

Informatie 

Oriëntatie 

Balans 

Evaluatie  

(respiratoire functies, bloed analyse, urine ana-

lyse, cognitieve testing, familie/relatie gesprek / 

affectief bilan) 

Therapie 

-  individuele therapie 

- groepstherapie  

- familiale behandeling 

- oudergroep 

Diensten voor professionelen 

- sensibilisatie voor de behandeling van adoles-

centen met cannabisgebruik en hun familie 

(multi dimensionele familietherapie : MDFT) 

- sensibilisatie voor motivationeel interviewen  

- interventies op vraag van professionelen uit de  

psycho-medico-social sector en scholen 

 (afhankelijk van de beschikbaarheid) 

 
Consultatie enkel op afspraak 

 

Telefoon : 02/477.27.77 
02/477 35 20 ou 0473/ 66 71 02 

 
 

E-mail 
cannabis.clinic@chu-brugmann.be 

 
 

Site 
www.chu-brugmann.be/nl/med/psy/ 

 
 

Adres 
Arthur Van Gehuchtenplein, n°4 

1020 Brussel 
 

Consultaties van de Cannabis Kliniek 
Gebouw Hf 

Ingang via het kruispunt                                            
van de  Rommelarelaan en Stiénonlaan,                                 

 

 
 
 

Met de wagen:  uitrit Wemmel van de ring 
 

Met de metro: Lijn 6 richting Koning Boudewijn,  
station Houba-Brugmann  
dan 10 minuten te voet 

 
Met de tram: Lijn 94 richting Stadium,  

halte Stiénon 
 

Met de bus: Lijn 88, richting Heizel,  
halte Stiénon 

Onze diensten Het team Contacten 

Hoe te bereiken? 


