Advies, Begeleiding en Consultatiegesprekken
Informatie voor ouders, onderwijs en jeugdhulpverlening in Noord- en Zuid-Holland

Als het vermoeden bestaat dat een jongere problematisch drugs of alcohol
gebruikt of te veel gamet of gokt dan is een ABC-gesprek mogelijk. Met behulp
van deze gesprekken wil Brijder Jeugd jongeren, hun ouders/opvoeders,
hulpverleners en begeleiders, informeren, begeleiden en indien nodig verwijzen
naar hulp.

Waarom Advies, Begeleiding en Consultatiegesprekken?
Verslaving is bij jongeren tamelijk zeldzaam. Problematisch gebruik komt
wel veel voor en is er mede oorzaak van dat jongeren niet goed functioneren
op school, op het werk, thuis en in relaties. Soms loopt hun lichamelijke
gezondheid gevaar of is er sprake van een dreigende verslaving. Het
alcohol- en/of drugsgebruik of problematisch gok- of gamegedrag staat de
aanpak van eventuele andere problemen in de weg. Om het leven van de
jongeren weer op de rit te krijgen kunnen ABC-gesprekken uitkomst bieden.
Voor wie is het ABC-gesprek bestemd?
• jongeren die mede door gebruik van middelen of hun gok- of gamegedrag
in de problemen (dreigen te) komen;
• ouders of opvoeders, verwanten en partners;
• het onderwijs, de jeugdzorg en het jongerenwerk;
• huisartsen, gezondheidszorginstellingen en CJG’s;
• de geestelijke gezondheidszorg.
Doel van het ABC-gesprek
• adviseren en ondersteunen van jongeren, ouders en hulpverleners;
• vroegtijdig signaleren en ingrijpen bij overmatig gebruik;
• versterking van de positie van begeleiders, leerkrachten en hulpverleners
van jongeren die problematisch alcohol en/of drugs gebruiken, gamen of
gokken;
• een tijdige en gerichte verwijzing naar de verslavingszorg.
Wat zijn de kosten?
De ABC-gesprekken zijn gratis.
Wilt u gebruikmaken van het gratis ABC-gesprek?
Als u denkt dat Brijder Jeugd u kan helpen, neem dan telefonisch contact
op met de afdeling Preventie via 088 - 358 22 60 of stuur ons een mail via
preventie@brijder.nl
Op www.brijderjeugd.nl kunt u meer lezen over de ABC-gesprekken en over
wat Brijder Jeugd nog meer te bieden heeft.
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