Vormingsaanbod

verslavingszorg 2021

Nieuwe drugs, nieuwe uitdagingen?
Middelengebruik in de recreatieve
context anno 2021
Jochen Schrooten
Stafmedewerker Vlaams expertise centrum
voor alcohol en andere drugs

Datum

27 april 2021
van 12u30 tot 15 uur

Locatie

online (ZOOM)

Kostprijs
Aantal
deelnemers

€ 15
minimum 20 deelnemers en
maximum 100 deelnemers

Roesmiddelengebruik is van alle tijden en zal ook
altijd blijven bestaan. Daarom is het belangrijk om
middelengebruik goed te begrijpen.
In dit webinar krijg je zicht op het voorkomen van
middelengebruik in de recreatieve context. We bekijken
welke klassieke en nieuwe drugs er circuleren, welke
trends er zijn, waarom bepaalde middelen populair zijn
enz.
We bespreken de verschillende categorieën van oude en
nieuwe stoffen aan de hand van het drugwiel. En we kijken
hoe je rond dit middelengebruik preventief kan werken.

Vorming motiverende
gespreksvoering
Ellen Van Eynde en Inge Truyens
Alcohol- en drugteam, CGG Kempen

Reeks Voorjaar

Reeks Najaar

Kostprijs
Aantal
deelnemers

18 en 25 mei 2021
Zaal ’t hof in CC ’t Schaliken
in Herentals
2 en 9 december 2021
Tuinzaal in CC Warande
in Turnhout
€ 110
minimum 8 deelnemers en
maximum 15 deelnemers

Elke hulpverlener worstelt wel eens met cliënten die niet
lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor
zichzelf of anderen uit hun omgeving. Vaak gaan we - met
de beste bedoelingen - bij deze cliënten over tot adviseren,
argumenteren of overtuigen. Dit werkt meestal averechts,
waardoor we ook zelf onze motivatie dreigen te verliezen…
Hoe kunnen we cliënten helpen om zich bewust te worden
van hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan
te pakken?
Motiverende Gespreksvoering (MG) biedt ons waardevolle
inzichten en een praktische leidraad om mensen zelf op
ontdekking te laten gaan naar hun drijfveren en motieven.
Het is een veelgebruikte en effectieve methode die zijn
oorsprong heeft in de verslavingszorg.
In deze tweedaagse, interactieve training verdiepen
we ons in deze materie én ervaren we aan de hand van
concrete oefeningen en andere actieve werkvormen hoe
je als hulpverlener de mate van bereidheid bij je cliënt kan
beïnvloeden.

Van ‘war on drugs’ naar
‘smart on drugs’:
hoe krijgen we greep op cannabis?
Tom Decorte
Antropoloog en hoogleraar criminologie
aan de Universiteit Gent
Directeur van het Instituut voor
Sociaal Drugsonderzoek (ISD)

Datum

18 oktober 2021
van 10 uur tot 12u30

Locatie

Tuinzaal in CC Warande
in Turnhout

Kostprijs
Aantal
deelnemers

€ 30
minimum 20 deelnemers en
maximum 50 deelnemers

Een betere controle op het cannabisgebruik in België is
noodzakelijk. De huidige cannabiswetgeving draagt niet
bij tot de volksgezondheid. De Antwerpse ‘war on drugs’
werkt niet, en is een anachronisme in het licht van de
internationale ontwikkelingen. Het aantal verslaafde
gebruikers loopt niet terug.
Drugsmisbruik richt bij steeds meer mensen
onherstelbare schade aan. Tegenstanders beweren
vaak dat een regulering van cannabis zal leiden tot een
banalisering of commercialisering van de drug. Tegelijk
moeten zij erkennen dat de huidige wetgeving nauwelijks
positieve effecten heeft.
Hoe kunnen we nu daarmee verder?

Drugs en de hersenen
Dr. Hylke Vervaeke
Docent neurobiologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en Amsterdam University College
Datum

19 november 2021
van 12u30 tot 15 uur

Locatie

Tuinzaal in CC Warande
in Turnhout

Kostprijs
Aantal
deelnemers

€ 30
minimum 20 deelnemers en
maximum 50 deelnemers

In de lezing ‘Drugs & de hersenen’ legt Hylke Vervaeke
eerst uit hoe onze hersenen werken en hoe de
hersencellen met elkaar communiceren.
Dit brengt zij op haar kenmerkende manier, duidelijk
en enthousiast uitgelegd, waardoor deze lezing voor
iedereen geschikt is. Vervolgens gaat ze in op hoe de
individuele middelen hun specifieke werking uitoefenen
op het brein, waardoor ze bepaalde effecten en bepaalde
bijwerkingen veroorzaken.
Hylke besteedt ruim tijd aan verklarende modellen
voor afhankelijkheid. Spelen biologische factoren
een rol bij verslaving, of is het toch voornamelijk een
sociaal proces? Volgens Hylke is afhankelijkheid een
hersenziekte, waarbij zowel biologische (genetische) als
omgevingsfactoren een rol spelen. Zij legt uit hoe craving
(hunkering) en afhankelijkheid op neurobiologisch vlak
kunnen ontstaan. Tot slot reikt zij enkele ideeën aan
waarmee hulpverleners, van preventie tot behandeling,
aan de slag kunnen.

Inschrijven kan tot 2 weken voor de datum van de
vorming via digitale inschrijvingslink op deze folder
of aan te vragen via info@cggkempen.be.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en een
factuur. Accreditering werd aangevraagd.

Om in te schrijven:
KLIK HIER

VORMING OP MAAT, INTERVISIE of
PREVENTIEBELEID
Voor suïcidepreventie 03 620 10 20
Voor alcohol- en drugpreventie 014 41 09 67
Meer info over het vormingsaanbod
op onze website www.cggkempen.be

Alcohol- en Drugteam
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Parklaan 55 bus 17, 2300 Turnhout,
T 014 41 09 67 - E info@cggkempen.be

