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VOOR OUDERS
Uw kind is na het gebruik van alcohol
of drugs terechtgekomen bij de
huisartsenpost of in het ziekenhuis.
Voor zowel u als uw kind kan dit een
zeer schokkende ervaring zijn.
Het gebruik van alcohol en drugs op
jonge leeftijd kan gevolgen hebben
voor de ontwikkeling en daarom werkt
de arts in deze samen met Tactus
Verslavingszorg. Tacus heeft de nodige
deskundigheid over hoe om te gaan
met alcohol, drugs en verslaving.
In deze folder voor uw kind heeft u
kunnen lezen hoe de werkwijze van
Tactus is binnen de Alcohol & Drugs
Poli. We vinden het belangrijk dat u
als ouder steun krijgt in het traject
dat u en uw kind krijgen aangeboden,
zodat u op uw beurt uw kind de
ondersteuning kunt bieden die het
nodig heeft.

INFORMATIE
Voor meer informatie kan altijd, telefonisch of
via de mail, contact met ons worden opgenomen.
Of neem een kijkje op deze sites:
www.drankendrugs.nl / www.tactus.nl
www.uwkindenalcohol.nl / www.uwkindenblowen.nl

TactusVerslavingszorg

Adresgegevens
Tactus Verslavingszorg
Keulenstraat 3
Postbus 154
7400 AD Deventer
088 382 28 87
vragen@tactus.nl
www.tactus.nl

ALS JE NA HET GEBRUIK VAN ALCOHOL OF DRUGS
TERECHTKOMT BIJ DE HUISARTSENPOST OF IN HET
ZIEKENHUIS.

ALCOHOL &
DRUGS POLI
Je hebt alcohol of drugs gebruikt waardoor je terecht bent gekomen
bij de huisartsenpost of in het ziekenhuis. Jij en je ouders kunnen hier
erg van geschrokken zijn. Mogelijk ben je vergeten wat er precies
gebeurd is. Misschien was het een ongeluk; misschien drink of gebruik
je wel eens vaker. Alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd is erg
schadelijk. Daarom brengt de arts je in contact met iemand van Tactus
Verslavingszorg. Om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. In deze
folder vind je informatie over de werkwijze van de Alcohol & Drugs Poli.
WAT IS DE ALCOHOL & DRUGS POLI?
Dit is een samenwerking tussen het
ziekenhuis of huisartsenpost en Tactus
Verslavingszorg. Deze samenwerking
houdt in dat we samen kijken hoeveel
schade de alcohol of drugs bij jou heeft
toegebracht.
Het ziekenhuis kijkt naar de schade van
de alcohol of drugs op je lichaam; Tactus
kijkt of je gebruik schadelijk is voor je
sociale ontwikkeling. Dit omdat Tactus
veel kennis heeft van alcohol, drugs en
verslaving.

Zij kunnen je helpen bij het maken van
een inschatting van de risico’s van het
gebruik en de kans op herhaling.

WAT IS DE WERKWIJZE VAN TACTUS IN DE
ALCOHOL & DRUGS POLI?
Tactus neemt binnen enkele dagen

contact met jou en je ouders op om
een afspraak te maken voor een eerste
gesprek. Het gesprek kan bij jou thuis zijn
of bij ons op kantoor. Tijdens dit gesprek
gaan we in op wat er is gebeurd en vragen
we naar je gebruik.

Ook willen we graag van jou en je ouders
weten hoe vaak en hoeveel je drinkt, of
je nog andere middelen gebruikt, hoe het
op school gaat en nog meer.
Tijdens dit gesprek geven we voorlichting
over alcohol en drugs en tips hoe je kunt
voorkomen dat dit weer gebeurt.
We maken een vervolgafspraak om het
advies dat we je geven te bespreken. Dit
gesprek kan telefonisch zijn.
Van deze gesprekken maken we een kort
verslag om het ziekenhuis en de huisarts
te informeren.

Als we ons zorgen maken over je gebruik
vinden er meerdere gesprekken plaats.
Ongeveer drie maanden na je laatste
gesprek met Tactus nemen we weer
contact met je op om te horen hoe het
met je gaat. Bovendien kijken we welke
ondersteuning jij en je ouders eventueel
nog nodig hebben bij het voorkomen van
schade door gebruik.

