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Youz Poliklinieken:
Eendrachtsplein 12
3012 LA  Rotterdam
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3097 DZ  Rotterdam 
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Thorbeckelaan 63
3201 WJ Spijkenisse
ma-vrij 08.30-17.00 uur

Grip houden op alcohol
drugs, gokken en gamen

• online aanmelden
• heel veel informatie
• ervaringen lezen van anderen
• zelftest, tips en trucs
• individuele coaching en behandeling
• advies en ondersteuning voor ouders

 Kijk op www.youz.nl  Locaties en openingstijden  Jongeren

YOUZ: Advies en hulp in het omgaan  
met alcohol, drugs, gokken en gamen



Veel jongeren gebruiken genotmiddelen zoals alcohol 
en drugs. Misschien experimenteer je zelf wel eens uit 
nieuwsgierigheid. Of je drinkt of blowt om te ontspan-
nen. Het geeft je een relaxed gevoel. Ook gokken en 
gamen kunnen dat effect hebben. 

Het gebruik van genotmiddelen kan een gewoonte 
worden. Daar zit dan ook het gevaar. Je wilt het gevoel 
vasthouden en dat betekent vaak dat je meer gaat 
drinken, blowen, gokken of langer gaat gamen. Je hebt 
het idee dat je de controle verliest. In sommige gevallen 
kan het zelfs effect hebben op je relatie met familie, 
vrienden of collega’s. 

Wat biedt Youz 
Vraag je je af hoe je de grip op je leven terug kunt  
krijgen? Daar geeft Youz antwoord op. Youz is ge- 
specialiseerd en helpt jou. Voordat je het weet, ben 
je bezig om weer controle te krijgen op de dingen die 
je doet. En dan hebben we het niet alleen over het 
drinken, blowen, gamen of gokken. We helpen je (als 
dat nodig is) ook met je werk, inkomen, huisvesting  
en je sociale leven. 

Aanmelden of meer weten?
Je kunt je aanmelden door het formulier in te vullen 
op de website www.youz.nl. Je kunt Youz bellen  
via 088 230 30 30 of mailen naar info@youz.nl.  
Of gewoon even binnenlopen op één van de  
Youz locaties!

Kosten
Advies en behandeling van Youz wordt vergoed door  
je zorgverzekering (met uitzondering van het wettelijk 
eigen risico).

Team van Youz
Youz bestaat uit een team van coaches met  
verschillende vakopleidingen. Denk bijvoorbeeld aan 
jeugdveldwerkers, psychologen, verpleegkundigen,  
GZ agogisch werkers, sportbegeleiders, artsen en  
een jeugdpsychiater. Het team staat voor jou klaar.  
Loop daarom gewoon een keer bij ons binnen!  
Je kunt natuurlijk ook bellen of mailen.

Kijk ook eens op
www.maakjekeus.nl
 

Tijdens openingsuren loop je gewoon bij Youz binnen. 
Er is altijd iemand die jou te woord kan staan. Youz 
heeft verschillende locaties en is dus altijd in de buurt. 
Na het eerste contact maken we een afspraak om kennis 
te maken. In dat gesprek bespreken we jouw vragen en 
maken we samen een plan van aanpak waar jij je goed 
bij voelt. In de praktijk betekent dit dat je elke week 
een uurtje langskomt bij je behandelaar. Tijdens dat uur 
bespreken we hoe het met je gaat, de voortgang en 
knelpunten die je ervaart in het dagelijks leven. In som-
mige gevallen is het nodig om eerst te ontgiften (detox) 
in de Youz Kliniek voor een korte of langere periode. 

 Aanmelden of meer weten? Alcohol, drugs, gokken en gamen  Hoe werkt Youz?


