Preventieprogramma
Vroegsignalering
Alcohol en andere drugs

Preventie
Informatie voor zorgverleners

Het Preventieprogramma Vroegsignalering alcohol
en andere drugs (PVA) is een speciaal aanbod,
ontwikkeld om problematisch gebruik van alcohol en
andere drugs eerder te signaleren. Het gebruik wordt
problematisch als mensen meer alcohol, andere drugs
of medicatie zijn gaan gebruiken of als mensen
doorschieten met gokken. Dit is ook het geval als
het gebruik meer betekenis gaat krijgen zoals het
‘oplossen van problemen ’of ‘beter kunnen slapen’.
Dit kan tevens leiden tot gezondheidsproblemen,
psychische klachten, relatieproblemen, schulden
of afhankelijkheid en om dit te voorkomen is het van
belang om dit zo snel mogelijk bespreekbaar
te maken.
Preventie biedt passende en effectieve interventies
bij overmatig gebruik. Het blijkt dat kortdurende
interventies vaak leiden tot minderen of stoppen.
Wij hebben nu ook
een aanbod voor 55-plussers:
Moti-55
Een gesprekkentraject
om overmatig alcoholgebruik
onder de loep te nemen
bij ouderen. Meer informatie
hierover is te vinden
op de website:
www.moti55.nl

Voor meer informatie
en aanmelding:
Preventiemedewerker
Veronique Lemmens
v.lemmens@mondriaan.eu
06 51 66 87 98
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Voor wie is dit programma?
PVA is een gratis preventieprogramma bedoeld voor
mensen zoals hierboven beschreven is (volwassenen
en 55+). Dit programma biedt tevens
deskundigheidsbevordering voor zorgverleners.
Voor de (probleem) gebruiker:
• Adviesgesprekken en motiverende
vervolggesprekken (maximaal vijf)
• Familieondersteuning
• Begeleiding bij gebruik van E-Health programma’s
• Terugvalpreventie
• Zo nodig motiveren voor en begeleiden naar
behandeling
• Voorlichting en folderverstrekking
Voor zorgverleners:
• Scholing
- in signaleren en bespreekbaar maken
van probleemgebruik
- in toepassen van kortdurende interventies
• Consultatie en advies
• Driegesprek tussen probleemgebruiker/u als
zorgverlener en preventiemedewerker
• Folder- en materiaalverstrekking
Overige informatie
Consultatie en gesprekken met de rechtstreekse
doelgroep zijn gratis. Gesprekken kunnen in overleg
op gewenste locatie plaatsvinden en eventuele
huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden.
Bij voorlichting of scholing voor zorgverleners wordt
een financiële vergoeding gevraagd.
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