Seminarie

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

Dr. Stan Ansoms

ALCOHOL EN NICOTINE:
PARTNERS VOOR HET LEVEN?

BROEDERS ALEXIANEN
Psychiatrische kliniek Tienen

Zowel voor alcohol- als voor nicotineafhankelijkheid zijn de prevalentiecijfers zeer hoog.
Wat nog meer opvalt is het hoge percentage van alcoholici die gelijktijdig nicotineafhankelijk zijn. Om het wat scherper te formuleren: nicotineafhankelijkheid is de meest voorkomende comorbiditeit bij alcoholisme.
In de Westerse wereld stellen wij vast dat de prevalentie van roken flink daalt. In de
subgroep van alcoholici is dit echter niet het geval. Ook dit gegeven wijst er op dat er
een bijzondere verwevenheid is tussen alcohol- en nicotinegebruik.
Een dubbele diagnose betekent ook dubbel zoveel gevolgen en dergelijke problematiek
vraagt ook naar een dubbele therapie. Dat dit gecombineerd gebruik aanleiding geeft tot
veel meer gevolgen is nogal evident. Tenslotte gaat het toch om twee stoffen die beiden
hoog scoren op vlak van orgaantoxiciteit (cardiovasculair, kanker, …). Epidemiologen
publiceren voortdurend gegevens die dit dramatisch illustreren.
Het is vanzelfsprekend dat beide problemen zouden moeten worden aangepakt maar in
de praktijk voelt men hiervoor weinig enthousiasme. Men is ervan overtuigd dat dit erg
moeilijk is en dat een gelijktijdige aanpak misschien zelfs niet wenselijk is. Men voelt
iets meer voor een sequentiële therapie. Het is echter de vraag of de geformuleerde
bezwaren of hindernissen wel objectief zijn. Misschien verschuilen zowel de hulpverleners als de patiënten zich achter een aantal mythes?

▌donderdag 15 maart 2007
Van 20u00 tot 21u30
Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus – BIERBEEK
Rapportzaal

▌Inschrijven
Tot en met 12 maart 2007
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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