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ALCOHOL & NPS: irrelevantie van het beleidsmatig verschil tussen legale en illegale drugs
bewezen? Lees meer

Nieuw hulptraject

Moti-4 is een individueel gesprekstraject voor jongeren van 12 tot en met 24 jaar die in de

voor gamers

problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken of gamen. Lees meer

MediaNest
gelanceerd

Cannabiscampagne
gericht op jongeren

Tv, internet, sociale media, games … spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen en
jongeren. De meeste ouders zien het mediagebruik van hun kinderen als positief, maar ook
als een uitdaging. Veel ouders hebben het gevoel onvoldoende ‘ mee ’ te zijn. . Lees meer

De nieuwe campagne borduurt voort op het succes van de vorige. Omdat cannabis de drug
is waarover De DrugLijn het meest gecontacteerd wordt, ligt de focus dit jaar op de vragen
waar jongeren en hun ouders mee zitten. Lees meer

en ouders

Vlaanderen investeert in peer support

Vlaanderen investeert in Safe ’ n Sound. Met dit initiatief worden ‘ peers ’ , vrijwilligers uit
de leefwereld van de jongeren, gerekruteerd en opgeleid zodat ze kunnen worden ingezet in
het uitgaansleven om jongvolwassen te informeren en te ondersteunen in het maken van
gezonde keuzes met betrekking tot middelengebruik. Meer lezen

Opgroeien in een
gezin onder invloed
Lancering
Sportwijs.be

De expertisegroep "ouders onder invloed" lanceert de website oudersonderinvloed.info met
beeldmateriaal rond de KOAP thematiek. Meer lezen
Sportwijs.be is een web applicatie voor sporters en sportclubs met onder andere een module
rond verkeersveiligheid waar sporters en sportouders hun attitude rond verkeersveiligheid
kunnen testen. Op de web applicatie vinden sporters en sportclubs informatie en preventieve
materialen rond middelengebruik en gokken. Meer lezen

Meer mensen
zoeken hulp omwille

We stellen als CAD Limburg vast dat de hulpvragen omwille van problematisch alcoholgebruik stijgen. Vooral het misbruik van bier en sterke drank stijgt. Ook het indrinken en het
bingedrinken vragen specifieke aandacht. Meer lezen

van
alcoholproblemen
Meer nieuws op onze website, facebook en twitter!

