Nieuwsbrief Brijder Jeugd
NOVEMBER, 2017

JAARGANG 5 No.2

Nieuwsbrief 2, 2017
Iets later dan u van ons gewend bent: onze nieuwsbrief van 2017.
We wensen u veel leesplezier!

Verslavingskunde Nederland
Verslavingskunde Nederland is sinds 16 oktober 2017 een feit. Een
netwerk waarin instellingen voor verslavingszorg – waaronder Brijder en Brijder Jeugd -cliëntenvertegenwoordigers, kenniscentra en
brancheorganisatie GGZ Nederland samenwerken. Verslaving kent
nog de nodige taboes en stigma’s. Veel mensen met verslavingsproblemen zoeken daarom niet tijdig of geen hulp. Verslavingskunde
Nederland wil als landelijk netwerk mensen met verslavingsproblematiek sneller, efficiënter en effectiever bereiken, mede door de inzet van
ervaringsdeskundigheid en aandacht voor het doorbreken van stigma.
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Hoe?
In zeven programmalijnen rondom verschillende thema’s, wordt kennis
en kunde bij elkaar gebracht:
1.
Onderzoek en Opleiding
2.
Imago en Stigma
3.
Innovatie
4.
Preventie en Vroegsignalering
5.
Uniforme werkwijzen
6.
Zorg en Veiligheid
7.
Datamanagement
Herstelondersteunende zorg loopt als een rode draad door alle activiteiten.
Er is gekozen voor de naam Verslavingskunde Nederland omdat de volledige expertise van de sector wordt ingezet in het brede maatschappelijke
veld waar verslavingsproblematiek aan de orde is, breder dan enkel de
zorg.
Meer informatie: https://www.verslavingskundenederland.nl/
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Waarschuwing: de gevolgen van blurring!
Het Trimbos-instituut zet de belangrijkste inzichten op een rij rondom
effectief alcoholbeleid. Aanleiding is de discussie over de blurring-pilot van
de VNG. Overtuigend en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, dat er op
wijst dat blurring ten koste gaat van de volksgezondheid, mag niet genegeerd
worden, vinden de auteurs.
Afgelopen weken nam de discussie toe over de blurring-pilot van de VNG,
waarbij in 34 gemeenten is geëxperimenteerd met het toestaan van alcoholverkoop op plaatsen waar de Drank- en Horecawet dat momenteel verbiedt.
Aanleiding was de presentatie van het eindrapport Pilot mengvormen Dranken Horecawet. De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op de ervaringen
van de deelnemende gemeenten en 243 ondernemers die blurring pilots hebben uitgevoerd en de eindmeting hebben ingevuld. Met deze resultaten in de
hand pleit de VNG bij de landelijke politiek voor versoepeling van de Dranken Horecawet, om zo de verkoop en schenken van alcohol op meer plaatsen
toe te staan. Het Trimbos-instituut waarschuwt voor de gevolgen hiervan.
Normaal mengt het Trimbos-instituut zich niet in dergelijke politieke
discussies.
“In dit geval voelen we ons genoodzaakt om daar toch een bijdrage aan te
leveren. We maken ons zorgen dat overtuigend en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, dat er op wijst dat blurring ten koste gaat van de volksgezondheid, wordt genegeerd.”
De belangrijkste inzichten zijn online te vinden:
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2539

Op weg naar een Rookvrije Generatie

U heeft het vast zelf gezien en gelezen. Nederland wil toewerken naar een
Rookvrije Generatie.
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Steeds meer goede initiatieven komen naar voren om ervoor te zorgen dat
er een rookvrije generatie komt.
In oktober was het bijvoorbeeld weer Stoptober.
Het geheim van Stoptober zit hem in de positieve aanpak en de steun die
Stoptober biedt.
Maar ook wordt er de komende tijd uitgebreid stil gestaan bij Rookvrije
Ouders. De doelstelling van Rookvrije Ouders is om de blootstelling aan
tabak bij (ongeboren) kinderen te verminderen.
https://www.rokeninfo.nl/professionals/rookvrij-opgroeien/rookvrije-ouders

Webinar voor ouders Fun of funest, groot succes!
Ons webinar: gamen fun of funest was een groot succes met 964 live viewers, veel vragen tijdens en ook na het webinar en een gemiddeld rapportcijfer van een 8.
Het webinar ging aan de hand van een casus in op de voor- en nadelen
van gamen en gaf praktische tips aan ouders over hoe om te gaan met een
gamend kind.
Een belangrijke tip is om interesse te tonen in het gamen, daarbij zijn
concrete grenzen erg belangrijk.
Bij de chatvragen bleken ouders veel vragen te hebben over een tijdslimiet
voor het gamen. ‘Is mijn kind verslaafd wanneer hij meer dan 3 uur per
dag aan het gamen is’, was een veelgehoorde vraag.
Wij geven aan dat alleen de tijd dat een kind aan het gamen is, nog niets
zegt over problematisch gamen of verslaving.
Belangrijk is om vooral ook te weten hoe het met een kind gaat naast het
gamen. Gaat hij nog naar school, maakt hij zijn huiswerk, gaat hij op tijd
naar bed, eet hij nog aan tafel en doet hij nog iets anders in zijn vrije tijd
dan gamen?
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wilt ontvangen, kunt u een mail
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Het webinar terugzien?! Dit kan, al onze webinars zijn terug te vinden op
onze website:
http://brijderjeugd.nl/webinar-gamen.html
Let op: voordat u het webinar kunt terugkijken, moet u zich eerst
registreren.
Registrants

Viewers

Live

Live / registrants

Avg minutes

Avg % watched

1525 1082 964 63% 1082 79%
Viewers

Chat questions

372
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Vriendelijke groet, Brijder Jeugd

