Seminarie

VTO JAARPROGRAMMA 2006-2007
voor alle professionele doelgroepen,
scholen, huisartsen en andere geïnteresseerden.

Dr. Karen Volckaert
Jongeren en cannabis:
worden we gerold?
Cannabis is de meest verspreide illegale drug. Ondanks de controverse op politiek vlak, blijft het vooralsnog een verboden product onder de leeftijd van achttien jaar. Toch blijkt uit diverse epidemiologische gegevens nationaal en internationaal dat jongeren steeds vaker in aanraking komen met cannabis. Maar hoe
“normaal” is cannabis roken onder jongeren eigenlijk? En hoe zit het met de al
dan niet schadelijke effecten? Is cannabis dat onschuldige product dat elke jongere al wel eens rookt, of is er meer aan de hand? En wat betekent dit voor
hulpverleners? Wie durft stelling nemen of hoe ga je als hulpverlener om met de
spanning tussen “mee zijn met je tijd” en versleten worden voor “conservatief”.
In deze uiteenzetting zal op basis van praktijkinzichten en literatuurgegevens
een visie worden weergegeven over jongeren en cannabisgebruik, met aandacht voor risicofactoren, effecten en gevolgen van cannabisgebruik, alsook
enkele handvatten worden aangereikt voor het werken met jongeren en hun
gezinnen.

▌donderdag 14 december 2006
Van 20u00 tot 21u30
Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus – BIERBEEK
Rapportzaal

▌Inschrijven
Tot en met 11 december 2006
Via e-mail: vorming.kamillus@fracarita.org
Prijs: € 10,00 (gratis voor personeelsleden en studenten) met drink na afloop.
Rekening nr. 431-0686341-36 met vermelding van het betreffende seminarie.
Betaling op de seminarieavond zelf kan ook.

▌Accreditering werd aangevraagd
U vindt alle informatie over ons VTO-aanbod op www.alexianentienen.be
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