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YOUZ: Advies en behandeling voor  
jongeren in de omgang met alcohol, drugs, 
gokken en gamen

juni 2011

Grip houden op alcohol, 
drugs, gokken en gamen bij jongeren



Veel jongeren gebruiken genotmiddelen zoals alcohol 
en drugs. Hoe gaat uw kind hier mee om? Maakt u zich 
wel eens zorgen over het gebruik van alcohol, drugs, 
gokken of gamen van uw kind? U vraagt zich misschien 
af wat tegenwoordig ‘normaal’ is. Youz kan uw vragen 
hierover beantwoorden.

Youz is dé plek voor alle jongeren en hun ouders die 
vragen hebben over of problemen ondervinden door 
het gebruik van alcohol, drugs of gamen en gokken. 
Youz is er voor jongeren zelf en hun ouders/opvoeders.

Opvoedingsvragen
Alle ouders hebben hun eigen manier van opvoeden. 
Vaak zijn er tijdens het opvoeden vragen en dilemma’s. 
Met name in de pubertijd. De tijd waarin jongeren zich 
ontwikkelen tot volwassenen en de tijd waarin jongeren 
experimenteren. Als ouder of verzorger kunt u hiermee 
geconfronteerd worden.

Hoe werkt het?
Jongeren kunnen zelf contact opnemen met Youz. Maar 
ook u als ouder kan Youz inschakelen. Youz behandelt 
jongeren in de meeste gevallen op de poliklinieken op 
afspraak. Ook kan het nodig zijn dat de jongere voor  
korte of langere tijd wordt opgenomen in de Youz 
Kliniek. Youz vindt het erg belangrijk om ouders bij de 
behandeling te betrekken. 

Aanmelden of meer informatie?
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden of bent u  
geïnteresseerd in de Oudergroep van Youz? Aanmelden 
kan via de website www.youz.nl. U kunt ook bellen met 
Youz 088 230 30 30 of mailen naar info@youz.nl.

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

Team van Youz
Youz bestaat uit een team van coaches met verschillen-
de vakopleidingen. Denk bijvoorbeeld aan jeugdveld-
werkers, psychologen, verpleegkundigen, GZ agogisch 
werkers, sportbegeleiders, artsen en jeugdpsychiaters. 
Het team staat voor u klaar. Youz heeft verschillende 
locaties en is dus altijd in de buurt.
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Oudergroep
Natuurlijk bent u niet de enige ouder die vragen heeft 
of zich zorgen maakt. Soms helpt het om ervaringen 
te delen met anderen. Youz brengt deze ouders bij 
elkaar in een Oudergroep. De Oudergroep is bedoeld 
om opvoedingskwesties met andere ouders te delen en 
hiervan te leren. Er worden onderwerpen besproken 
als: hoe maak ik het gebruik bespreekbaar met mijn 
kind? Is voorbeeld-gedrag belangrijk en heb ik als ouder 
eigenlijk nog wel invloed op het gedrag van mijn zoon 
of dochter?


