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De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bieden binnen de provincie 

West-Vlaanderen ambulante hulp aan mensen met psychologische en/of psy-

chiatrische problemen. Daarnaast bieden wij preventieve ondersteuning in 

verband met thema's in het verlengde van onze hulpverleningsopdracht. Wij 

hebben hierbij bijzondere aandacht voor de  thema’s tabak, alcohol en drugs 

(TAD), gamen en suïcide. 

De suïcidepreventiewerkers hebben als doel hulpverleners en professionelen 

te ondersteunen, vormen en coachen in het voorkomen van en omgaan met 

suïcide. De preventiewerking TAD heeft als taak de omgeving van 

(mogelijke) gebruikers deskundig te maken in het omgaan met middelenge-

bruik. Om dit te bereiken is structurele preventie noodzakelijk: gericht op 

lange termijn, planmatig en beleidsgericht. Daarnaast wensen we beide the-

ma’s meer bespreekbaar te maken. Middelen– en suïcidepreventie zijn im-

mers een zaak van iedereen die onze maatschappij een warm hart toedraagt.  

Vanuit onze ervaring en expertise op deze domeinen willen wij u en uw orga-

nisatie hierbij zo goed mogelijk ondersteunen.  Naast ons aanbod via vor-

ming op maat, een coaching van uw preventiebeleid, … kiezen wij er op-

nieuw voor om uw een ‘Open vormingsaanbod’ te presenteren.  Zo willen we 

u laten kennismaken met de thematiek en ook specifieke trainingen aanbie-

den. 

In deze brochure stellen we u dan ook graag het  vormingsaanbod voorjaar 

2016 van de CGG preventiewerking voor. We vertrouwen erop dat er zeker 

iets van uw gading tussenzit en hopen u op één of meer van onze sessies te 

mogen verwelkomen. 

We kijken alvast uit naar een volgende ontmoeting! 

Tine Langedock  Michèle Pecqueux   Frank Schillewaert 

Directeur CGG Largo Directeur CGG Mandel en Leie Directeur CGG Noord-

         West-Vlaanderen 
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Gamen, tabak-, alcohol- en drugpreventie 

 

DO 18/2   EEN RONDLEIDING IN DE WERELD VAN DRUGS  5 

DO 25/2   TUSSEN VERANTWOORD EN PROBLEMATISCH  

    (ONLINE) GAMEN      6 

Do 17/3, Do 14/4, Do 6/10 MOTIVERENDE GESPREKSVOERING    7 

DO 21/4   OUDERSCHAP EN PROBLEMATISCH DRUGGEBRUIK  8 

DI 10/5    NIEUWE PSYCHOACTIEVE STOFFEN:  

    nieuwe drugs, nieuwe uitdagingen?    9 

DO 19/5   AAN DE SLAG MET JONGEREN    10 

    De jeugd is tegenwoordig     

    Kortdurende interventies bij jongeren 

VR 27/5    WERKEN MET EEN DRUGBELEID    12 

DO 9/6    MIDDELENGEBRUIK EN VERSTANDELIJKE BEPERKING  13 

 

Suïcidepreventie  

DO 10/3 , DO 17/3  SUICIDEPREVENTIE VOOR ZIEKENHUISPERSONEEL  15 

MA 18/4   ROUW NA ZELFDODING EN DE HULPVERLENER ALS  

    NABESTAANDE      16 

DO 28/4   SIGNALEN EN RISICO-INSCHATTING     17 

DO 19/5, DO 16/6  INTERVENTIE NA RISICO-INSCHATTING   18 

 

Algemene informatie 

INSCHRIJVEN, LOCATIES,  CATERING        20 

WEGBESCHRIJVING, ANNULERING        21 

KERNTAKEN PREVENTIEWERK        22 
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 drugs  
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Donderdag 18 februari 

9u30 - 16u30 

 

Sint-Hubrechtsstraat 20 

Roeselare 

 

€ 60 

 

 

 

 

Inschrijven vóór 5 februari 

Een rondleiding in de wereld 

van drugs 

Vandaag maken wij u wegwijs in de wereld 

van de legale en illegale drugs: wat zijn de 

meest voorkomende producten, wat is 

hun effect, kan je drugs in grotere catego-

rieën opdelen, wat is nu de definitie van 

een drug,… We vertellen en tonen het u 

graag. 

We bieden u een aantal kaders rond ver-

slaving, oorzaken van gebruik, ... en gaan 

ten slotte dieper in op de signalen die ge-

paard gaan met middelengebruik. Tijdens 

de vorming is de politie aanwezig met de 

productenkoffer.  

Een boeiende reis voor wie meer over mid-

delen en gebruik wil weten. 
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Tussen verantwoord en         
problematisch (online) gamen 

Games maken deel uit van de vrijetijdsbes-

teding van heel wat jongeren en volwasse-

nen. Ze zijn zo ontworpen dat ze spelen-

derwijs motiveren om steeds verder en 

meer te spelen. De meeste (online) ga-

mers spelen met veel plezier en zonder 

problemen, maar voor een kleine groep is 

deze vorm van vrijetijdsbesteding niet 

zonder risico’s. Het is in de praktijk niet 

evident om het onderscheid te maken tus-

sen problematisch en verantwoord 

(online) gamen.  

In deze vorming geven we u een actueel 

beeld over de thematiek en geven we 

handvatten om met het thema om te 

gaan. 

Volgende thema’s komen aan bod: 

 welk type games het meeste versla-

vingsrisico inhouden 

 welke doelgroepen het meeste risi-

co lopen op (extra) problemen 

 de evolutie van gamegedrag 

 oorzaken en gevolgen van proble-

matisch gamen 

 het verschil tussen verantwoord ga-

men, fanatiek speelgedrag en game-

verslaving 

 interventie- en inschattingsmogelijk-

heden 

Donderdag 25 februari 

9u30 - 16u30 

 

Moerkerkse steenweg 116 

Brugge (Sint-Kruis) 

 

€ 60 

 

Voor wie? 

Eerstelijnswerkers  

 

 

Inschrijven vóór 5 februari 
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Donderdag 17 maart, 

donderdag 14 april, don-

derdag 6 oktober 

9u30 - 16u30 

 

Moerkerkse steenweg 116 

Brugge (Sint-Kruis) 

 
€ 180 

Voor wie? 
Deelnemers zijn zelf begeleider/
hulpverlener, individueel of in de 
leefgroep.  We verwachten van 
de deelnemers het engagement 
om aanwezig te zijn op de drie 
vormingsdagen. 
 

Inschrijven vóór 25 februari 

Motiverende gespreksvoering 

“Hoe kan ik mijn cliënt begeleiden zodat hij/
zij zal beseffen dat zijn/haar gebruik proble-
matisch is?” Het is een vraag die veel wel-
zijns- en gezondheidswerkers zich wel 
eens stellen, wanneer ze worden ge-
confronteerd met cliënten die (nog) niet 
inzien dat ze een probleem hebben met 
middelengebruik. 

Eén van de belangrijkste factoren voor 
gedragsverandering is motivatie. Wil men 
een blijvende gedragsverandering berei-
ken, dan moet men eerst goed zicht krij-
gen op de motivatie. Motivatie is echter 
een ingewikkeld proces. Een belangrijk 
aspect in dit proces is de wijze van ges-
preksvoering. 
 
Motiverende gespreksvoering: 
 is een op samenwerking- en doelge-

richte gespreksstijl; 
 versterkt persoonlijke motivatie 

voor een specifiek doel; 
 ontlokt en exploreert iemands eigen 

redenen om te veranderen;  
 vindt plaats in een sfeer van aan-

vaarding en mededogen; 
 is de meest effectieve stijl voor ges-

prekken over verandering 
(bijvoorbeeld verandering rond 
rookgedrag, alcoholgebruik, eetge-
bruik, beweging, …).  

 
Via verschillende interactieve methodie-
ken werken we aan de begeleiding van 
gedragsverandering en de toepassing van 
motiverende gespreksvoering in de prak-
tijk.  
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Donderdag 21 april 

9u30 - 12u30 

 

Sint-Hubrechtsstraat 20 

Roeselare 

 

€ 30* 

*Voor begeleiders uit de bijzonde-

re jeugdzorg is deze voormiddag 

gratis. Dit kadert binnen  het le-

rend netwerk middelengebruik 

voor bijzondere jeugdzorg. 

 

Inschrijven vóór 7 april 

Ouderschap en  

problematisch druggebruik 
 

Druggebruik en ouderschap lijkt niet de 

meest evidente combinatie. Als hulpverle-

ner kom je misschien in (contact met) ge-

zinnen waar  gebruik aanwezig is. 

 

Deze voormiddag staan we stil bij een aan-

tal vragen: staat druggebruik goed ouders-

chap in de weg? Hoe breng je het thema 

druggebruik ter sprake bij ouders? Hoe 

kan je druggebruikende ouders ondersteu-

nen? Kunnen we ouders bewust maken 

van de impact van hun gebruik op  de kin-

deren? 

En wat met de kinderen? Kunnen  we met 

de kinderen aan de slag om te spreken 

over verslaving en peilen hoe het kind dit 

beleeft?  
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Nieuwe Psychoactieve Stoffen: 
nieuwe drugs, nieuwe uitdagin-
gen? 

Regelmatig bericht de media over nieuwe 

drugs (ook wel legal highs, research che-

micals of NPS – Nieuwe Psychoactieve 

Stoffen genoemd) die op de markt komen. 

Het aantal NPS dat jaarlijks wordt gevon-

den in België en bij uitbreiding in heel Eu-

ropa, neemt zienderogen toe. Deze nieu-

we stoffen zijn meestal niet opgenomen in 

drugwetgevingen en bevinden zich vaak in 

de grijze zone tussen legaliteit en illegali-

teit. 

Door wie worden ze gebruikt? Waar kun-

nen gebruikers deze stoffen kopen en wat 

zijn de effecten en vooral de risico’s van 

deze nieuwe psychoactieve stoffen? 

Dinsdag 10 mei 

9u30 - 12u30 

 

Moerkerkse steenweg 116 

Brugge (Sint-Kruis) 

 

€ 30 

 

 

 

 

Inschrijven vóór 20 april 
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Aan de slag met jongeren 

 

Voormiddag 

De jeugd is tegenwoordig -  Pedro De 

Bruyckere 

Het voormiddaggedeelte staat open voor 

iedereen. 

 

Namiddag 

Kortdurende interventies 

Het namiddaggedeelte richt zich op pro-

fessionelen die met jongeren aan de slag 

gaan. 

 

Donderdag 19 mei 

9u30 - 16u30 

 

Sint-Hubrechtsstraat 20 

Roeselare 

 

Enkel voormiddag: € 40  

Volledige dag: € 70 

 

 

 

Inschrijven vóór 5 mei 
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De jeugd is tegenwoordig 

Pedro De Bruyckere (1974) is onderzoeker en peda-

goog aan de Arteveldehogeschool in Gent en ver-

diept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is 

een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur.  

 

Hedendaagse jongeren zijn zo braaf, meneer. En o zo 
asociaal: altijd maar aan het computeren … Of toch 
niet? De nieuwe generatie is in elk geval anders. Op-
gegroeid met een smartphone in de hand, een com-
puter naast hun bed, en een koptelefoon rondom de 
oren. Maar misschien zijn ze slimmer, en sneller? Zakelijker? Zijn ze echt poe-
slief, te weinig sociaal geëngageerd? Of engageren ze zich gewoon op een 
andere manier dan de vorige generaties? 
 
Pedro De Bruyckere schetst in deze lezing een herkenbaar beeld van de 

jeugd van tegenwoordig. Hoe ga je best om met jongeren thuis, in de klas en 

op het werk? Op een bijzonder onderhoudende manier ontleedt en doorprikt 

hij volkswaarheden over de popcultuur, de leefwereld van jongeren , en hoe 

zij aankijken tegen, én worden ervaren door, ouders, leerkrachten en hun 

eerste werkgever. En waarom u als gids moet durven uitleg geven. Niet te 

missen voor wie met jongeren in aanraking komt: iedereen dus. 

 

 

Kortdurende interventies bij jongeren 

Hoe kan je zelf aan de slag met jongeren die (experimenterend) gebruiken? 

We reiken je een aantal methodieken aan om: 

 het thema bij jongeren bespreekbaar te maken 

 effecten en risico’s van druggebruik te overlopen 

 jongeren te laten stilstaan bij hun gebruik en gevolgen voor zichzelf en 

hun omgeving 

 stil te staan bij risicosituaties en eigen sterktes 

“Thibault Gregoire/Read My Lips”  
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Een drugbeleid: hoe begin ik 
er aan, hoe werk ik verder? 
 

De ontwikkeling van een alcohol- en drug-
beleid binnen uw organisatie is een goede 
manier om de problematiek integraal aan 
te pakken. Het ontwerpen van dergelijk 
beleid leidt tot een concreet product: het 
beleid- en actieplan. Doorheen de fase van 
beleidsontwikkeling onderscheiden we 
verschillende pijlers: 
 

 creëren van draagvlak 
 visiebepaling 
 regels en procedures 
 begeleiding 
 structurele maatregelen 
 implementatie 

 
Er gaat echter ook een proces aan vooraf. 
Het begrijpen van enkele inhoudelijke en 
methodische kapstokken zet u en uw or-
ganisatie op weg om deze weg te bewan-
delen.  
 
Voormiddag:  
We staan stil bij  de pijlers van een alcohol- 
en drugbeleid. Indien uw organisatie niet 
beschikt over een alcohol- en drugbeleid 
maar hier graag mee aan de slag wil, 
schrijft u zich in op het programma in de 
voormiddag.  
 
Namiddag: 
We bekijken hoe je je alcohol-en drugbe-
leid kan evalueren. Indien uw organisatie 
beschikt over een alcohol- en drugbeleid 
en dit onder de loep wil nemen, schrijft u 
zich in op het namiddagprogramma.  

Vrijdag 27 mei 

Voormiddag : 9u30-12u30 

Namiddag: 13u30-16u30 

 

Moerkerkse steenweg 116 

Brugge (Sint-Kruis) 

€ 30 per dagdeel 

Voor wie? 

Deze vorming richt zich tot ie-
dereen met interesse in het 
ontwikkelen van een alcohol- of  
drugbeleid in zijn/haar organi-
satie.  
 
Inschrijven vóór 4 mei 
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Donderdag 9 juni 

9u30-16u30 

 

Moerkerkse steenweg 116 

Brugge (Sint-Kruis) 

€ 60 

Voor wie? 

Begeleiders van personen met een 

licht verstandelijke beperking 

 
 

*(Ampel is een ambulante consulenten- 

en therapiewerking in West-Vlaanderen 

voor mensen met een verstandelijke 

beperking met bijkomende psychische/

psychiatrische en/of gedragsproblemen, 

en hun omgeving.) 

Inschrijven vóór 20 mei 

Middelengebruik en  
verstandelijke beperking:  
één plus één is meer dan twee! 
 

Middelengebruik is een realiteit in onze 

samenleving. Onder invloed van maats-

chappelijke tendensen zoals vermaats-

chappelijking van de zorg, de-

institutionalisering en inclusie, komen per-

sonen met een verstandelijke beperking 

meer en meer in contact met alcohol en 

andere drugs. 

 

Personen met een verstandelijke beper-

king zijn vaak extra kwetsbaar. Mogelijke 

risicofactoren  zorgen er voor dat midde-

lengebruik bij hen sneller en vaker tot pro-

blemen leidt. 

 

Tegelijkertijd zijn de gangbare preventie- 

en behandelmethodieken niet zonder 

meer toepasbaar. Dit zorgt ervoor dat het 

werken met deze doelgroep niet eenvou-

dig is. De combinatie mentale beperking 

en middelengebruik wordt in organisaties 

vaak als exclusiecriterium gehanteerd, om-

dat het bestaande aanbod en/of de kennis 

ontoereikend is. 

 

In samenwerking met Ampel* verdiepen 

we ons in de mogelijke risicofactoren van 

deze doelgroep en  gaan we aan de slag 

met aangepaste methodieken om de be-

spreekbaarheid over middelengebruik te 

verhogen. 
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 AANBOD  

 suïcidepreventie 
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Suïcidepreventie voor  

ziekenhuispersoneel 
Tweedaagse vorming 

 

Aan de hand van een interactieve vorming 

wordt het fenomeen suïcidaliteit en het om-

gaan met suïcidale personen van naderbij 

bekeken.  

Inhoudelijk staat een combinatie van theo-

rie en praktijk voorop met daarbij ruime 

aandacht voor het uitwisselen van ervarin-

gen. Volgende onderwerpen komen aan 

bod: vooroordelen over zelfmoord, defini-

ties en cijfers, suïcidaal proces, signalen en 

risicofactoren, gespreksvaardigheden en 

risico-inschatting, doorverwijzing, gesprek 

na een suïcidepoging, beleving van de hulp-

verlener…   

Donderdag 10 maart 

Donderdag 17 maart 

9u30 - 16u30 

Sint-Hubrechtsstraat 20 

Roeselare 

€ 70 

Voor wie?  

zorgverleners van de algemene 

ziekenhuizen en hulpverleners uit 

de residentiële psychiatrische sec-

tor 

We verwachten van de deelnemers 

het engagement om aanwezig te zijn 

op de  beide vormingsdagen. 

Inschrijven vóór 25 februari 
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Rouw na zelfdoding  

en de hulpverlener als  

nabestaande 
 

Suïcide heeft een grote impact op alle be-

trokkenen, in eerste plaats op de dichte fa-

milieleden. Iedere betrokkene wordt een 

stuk kwetsbaarder. Het is soms een zoek-

tocht naar hoe je nabestaanden ten volle 

kan ondersteunen of hoe je zelf na het ver-

lies van een cliënt kan blijven zorg verlenen. 

In deze vorming wordt daarom ingegaan op: 

het suïcidaal proces, het rouwproces na een 

zelfdoding en mogelijke handvatten die on-

dersteunend kunnen zijn voor nabestaan-

den en voor de hulpverlener als nabestaan-

de. 

Ism met Werkgroep Verder 

Maandag 18 april 

9u30 - 16u30 

 

Dakcafé Stadhuis Kortrijk 

Grote Markt 54, 

8500 Kortrijk  

(ingang via Papenstraat)  

€ 60 

 

 

 

Inschrijven vóór 5 april 
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Signalen en risico-inschatting 

 

Welke signalen kunnen we oppikken? Hoe 

kunnen we er best op reageren? Wat kun-

nen we er best mee doen?  Dit zijn vragen 

die we ons vaak stellen in verband met 

suïcidaliteit.  

 

Deze vorming geeft een antwoord op de-

ze vragen en staat stil bij het inschatten 

van het suïciderisico binnen het werkveld. 

Naast de theoretische achtergrond wor-

den  tips en tricks meegegeven om 

concreet  aan de slag te gaan. 

Donderdag 28 april 

9u30 - 16u30 

 

Sint-Hubrechtsstraat 20 

Roeselare 

 

€ 60 

 

 

 

 

Inschrijven vóór 5 april 



18 

 

Donderdag 19 mei 

Donderdag 16 juni 

9u30 - 16u30 

 

Moerkerkse steenweg 116 

Brugge (Sint-Kruis) 

 

€ 120 

We verwachten van de deelne-

mers het engagement om aan-

wezig te zijn op de beide vor-

mingsdagen. 

 

Inschrijven vóór 5 mei 

Interventie na risico-inschatting 

Tweedaagse vorming 

 

Suïcidaliteit vormt een uitdaging voor de 

hulpverlening. De inschatting van het risico 

op suïcide is een van de belangrijkste vaar-

digheden die een hulpverlener dient te ver-

werven en toe te passen tijdens de begelei-

ding. Maar hoe gaat het verder na de risico-

inschatting? Welke interventies zijn effec-

tief in de begeleiding van een persoon die 

worstelt met een suïcideproblematiek? 

Tijdens deze tweedaagse vertrekken we 

vanuit bestaande kaders om gezamenlijk de 

mogelijke behandelingsinterventies naast 

elkaar te zetten. Hierbij is ruimte voor in-

breng van eigen casuïstiek en uitwisseling 

van ervaring. 
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 ALGEMENE INFORMATIE 
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Algemene informatie 

 

INSCHRIJVEN EN MEER INFO 

 

vorming TAD in Roeselare   

www.cgglargo.be/preventie/vorming 

Meer info:  preventieTAD@cgglargo.be 

051/ 25 99 30 

 

vorming TAD in Brugge     

www.cgg.be/preventie/vorming  

Meer info:  preventieTAD@cgg.be  

059/ 50 05 00 

 

vorming suïcide     

www.cgglargo.be/preventie/vorming 

Meer info:051/ 25 99 30 
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BETALING EN BEVESTIGING 

Een  vorming gaat pas door als er voldoende inschrijvingen zijn. We brengen 

u op de hoogte als een vorming kan doorgaan en bezorgen u de factuur. Uw 

inschrijving is definitief na ontvangst van betaling. 

 

LOCATIES 

De vormingen in Brugge gaan door in de Moerkerkse steenweg 116, te Sint-

Kruis (Brugge), Forumzaal 1 

De vormingen in Roeselare gaan  door in de St-Hubrechtsstraat 20, te Roese-

lare. De vergaderzaal links bij het binnenkomen van het gebouw. 

De vorming in Kortrijk gaat door in Dakcafé Stadhuis Kortrijk,Grote Markt 54, 

(ingang via Papenstraat)  

 

CATERING 

We voorzien steeds gratis water, koffie en thee. Op iedere vorming die een 

ganse dag duurt, worden er belegde broodjes voorzien.   

 

WEGBESCHRIJVING 

Voor een wegbeschrijving, raadpleeg de website van het desbetreffend CGG. 

 

ANNULERING 

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de vorming (verhindering, overmacht), 

dient u dat zo snel mogelijk telefonisch te melden. Zo niet worden de kosten 

integraal aangerekend. 
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Kerntaken preventiewerk tabak, alcohol en drugs 
Ondersteuning en deskundig advies 

Vorming op maat 

Coaching bij het werken aan een beleid 

Vroeginterventieprojecten ‘t Circuit  en ViDA 

 

Wie kan bij ons terecht? 

Intermediairs uit volgende sectoren: onderwijs, arbeid, BJZ, welzijn, lokale 

besturen, politie en justitie, thuiszorg, artsen, jeugd,… 

 

Nuttige links 

www.vad.be 

www.druglijn.be 

 

Kerntaken preventiewerk suïcide 
Consult en advies  

Vorming op maat 

Ondersteuning in ontwikkelen, optimaliseren en implementeren van een 

suïcidepreventiebeleid 

Ondersteuning acties naar kwetsbare groepen 

  

Wie kan bij ons terecht? 

Intermediairs die in hun werkveld in contact komen met suïcidale mensen: 

eerste-, tweede- en derdelijnshulpverleners, ouderen- en jongerenbegelei-

ders, huisartsen, … 

 

Nuttige links 

Www.suicidepreventievlaanderen.be 

Www.zelfmoord1813.be 
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CGG Largo Roeselare 

Jules Lagaelaan 21 

Sint-Hubrechtsstraat 20 

8800 Roeselare 

Tel: 051/25 99 30 

Fax: 051/25 99 39 

roeselare@cgglargo.be 

www.cgglargo.be 

CGG Mandel en Leie 

Beverlaai 3 

8500 Kortrijk 

Tel: 056/ 23 00 23 

Fax: 056/ 23 00 28 

www.cggml.be  

CGG Noord-West-

Vlaanderen 

Frère-Orbanstraat 143 

8400 Oostende 

Tel: 059/ 50 05 00  

Fax: 059/ 51 12 56  

info-oostende@cgg.be  

www.cgg.be 

mailto:roeselare@cgglargo.be

