VROEGINTERVENTIE
PRAKTISCHE INFO

ALCOHOL & DRUGS

Het aanbod is gratis.
Individuele sessies op afspraak.

EXTRA AANBOD VOOR DE

DOORVERWIJZERS

Intermediairs die informatie en
ondersteuning wensen bij de thema's
alcohol en andere drugs kunnen
contact opnemen met de
preventiedienst.

Ben je als verwijzer geïnteresseerd in
dit aanbod voor een jongere? Neem
dan contact op via mail
vroeginterventie@leuven.be of
telefonisch op het algemeen nummer
van de preventiedienst 016 21 07 00.

Preventiedienst stad Leuven
Philipssite 4
3001 Leuven
vroeginterventie@leuven.be
016 21 07 00

V.U. Mohamed Ridouani, Prof. R. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

HOE AANVRAGEN!

Bezorgd over
jongeren die alcohol
of andere drugs
gebruiken?

Preventiedienst stad Leuven

AANBOD

Een kortdurend individueel traject van
vijf sessies waarbij jongeren
gemotiveerd worden om na te denken
over hun gebruik.
Enkele thema’s die aan bod kunnen
komen:

VROEGINTERVENTIE

Jongeren wonend of schoolgaand in
Leuven die regelmatig alcohol en/of
andere drugs gebruiken en hierdoor
functioneringsproblemen vertonen op
school, thuis, in de voorziening, ...
De jongeren moeten zelf niet
gemotiveerd zijn om iets te
veranderen aan hun druggebruik,
terwijl er wel bezorgdheid is vanuit de
school, de ouders, de vrienden, de
voorziening, de politie of het parket.

Informatie over de effecten en
risico's van gebruik
Voor- en nadelen van gebruik
Visie op eigen gebruik
Toekomstperspectief
Persoonlijke waarden
Eigen risico- en beschermende
factoren met betrekking tot
druggebruik
Het proces van verslaving
Gedragsverandering
De invloed van de omgeving op
druggebruik
Tijdens de sessies is er niet enkel
aandacht voor het druggebruik, maar
ook voor andere thema’s die deel
uitmaken van de leefwereld van de
jongere.

WERKWIJZE

De aanmelding kan via mail of
telefonisch gebeuren door de school,
het CLB, de ouders, de voorzieningen
BJZ, de jongeren zelf, de politie of het
parket, De verwijzer brengt de ouders
en de jongere op de hoogte.
Vervolgens kan een intakegesprek
gepland worden met de jongere en
zijn ouders. Indien uit dit gesprek blijkt
dat het aanbod geschikt is, volgen een
aantal individuele sessies.
Na het doorlopen van het traject, vindt
een evaluatiegesprek plaats met de
jongere en zijn ouders.

VERTROUWELIJKE INFO

De begeleider zal inhoudelijk geen
informatie doorgeven, tenzij dit in
overleg met de jongere gebeurt.
De aan- en afwezigheid tijdens de
sessies kan wel worden doorgegeven
wanneer de school, de politie of de
ouders hierom vragen.
Op het einde van het traject krijgt de
jongere een attest van aanwezigheid
tijdens de sessies.

