
 
 

VROEGINTERVENTIE
 
 

ALCOHOL & DRUGS
 
 

Het aanbod is gratis.
Individuele  sessies op afspraak.

PRAKTISCHE INFO

De begeleider geeft inhoudelijk geen
informatie door aan de school, politie of
je ouders. Hier kan uitzonderlijk van
afgeweken worden in overleg met jou
wanneer de situatie hier expliciet om 
 vraagt.  De aan- of afwezigheid tijdens
de sessies kan worden doorgegeven
wanneer de school, de politie of je
ouders hierom vragen. Op het einde van
het traject krijg je een attest van
aanwezigheid tijdens de sessies.

VERTROUWELIJKE INFO Voor jongeren die
alcohol of andere
drugs gebruiken

Preventiedienst stad Leuven
Philipssite 4
3001 Leuven

vroeginterventie@leuven.be
016 21 07 00

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

HOE AANVRAGEN!
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Je gebruikt regelmatig drugs. Zelf vind je
niet dat er een probleem is, of alleszins
geen groot probleem. 

Maar mensen uit je omgeving maken 
opmerkingen over je gebruik. Bovendien
brengt je gebruik je soms in de
problemen: je krijgt ruzie met je ouders of
problemen op school, je loopt tegen de
lamp bij een politiecontrole,…  
 
Naar aanleiding van deze feiten word je
door je ouders, school,... onder druk gezet
om je te laten begeleiden. Je weet niet
zeker of dat nodig is, maar je wil er wel
eens over nadenken en stilstaan bij je
gebruik om daar een beter zicht op te
krijgen. 
 
In dat geval is “vroeginterventie”
interessant voor jou.

VROEGINTERVENTIE

Wat is jouw visie op drugs?
Wat kunnen effecten en risico’s zijn van
druggebruik?
Wat zijn de voor- en nadelen van drugs
voor jou? 
Wanneer is iemand verslaafd?
Wanneer verandert iemand zijn gedrag?
….

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

 
Tijdens de sessies is er niet enkel aandacht
voor het druggebruik, maar ook voor
andere thema’s die deel uitmaken van
jouw leefwereld. Zoals: hoe wil je dat jouw
toekomst eruit ziet? Wat zijn belangrijke
waarden voor jou,...?

AANBOD De aanmelding kan via mail of telefonisch
gebeuren door de school, het CLB, je
ouders, de voorzieningen BZJ, de politie
of het parket. Je kan ook zelf een
afspraak maken. De persoon die jou
doorverwijst, brengt jou en eventueel je
ouders hiervan op de hoogte.
 
Nadien neemt een begeleider contact op
om een kennismakingsgesprek te
plannen. Indien uit dit gesprek blijkt dat
ons aanbod geschikt is, volgen er een
aantal individuele gesprekken.
 
Na afloop van het traject vindt er een 
evaluatiegesprek plaats. Hierin zetten
we alles op een rijtje en kijken we of er
bijkomende begeleiding nodig is of niet.
Bij voorkeur worden je ouders
betrokken bij het traject. De verwijzer
brengt je ouders op de hoogte en je
ouders worden mee uitgenodigd voor
zowel het intake -als het
evaluatiegesprek.

WERKWIJZE


