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Wilt u voorkomen dat uw kind gaat roken, drinken of blowen?
Kijk op de website Praten met uw kind. Praat ook met andere ouders. Bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin krijgt u uitleg, advies en folders met tips voor een goede aanpak. Zij kunnen u
ook doorverwijzen naar een spreekuur of specialistische hulp.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De Verbinding 1
2421 EX Nieuwkoop
088 254 23 84
www.cjgnieuwkoop.nl
Praten met uw kind
Gratis online cursus over praten met uw kind over gevoelige onderwerpen zoals alcohol,
roken, seks, voeding, blowen en veiligheid.
www.pratenmetuwkind.nl
Heeft u kinderen die drinken of drugs gebruiken?
Informatie, uitleg en advies over alcohol en opvoeding vindt u op de websites Alcoholinfo.nl
en Praten met uw kind.
Praten met uw kind
Gratis online cursus over praten met uw kind over gevoelige onderwerpen zoals alcohol,
roken, seks, voeding, blowen en veiligheid.
www.pratenmetuwkind.nl
Alcoholinfo.nl - tips voor ouders
www.alcoholinfo.nl/publiek/opvoeding/tips-voor-ouders
Wilt u meer invloed op uw kind?
Doe de online cursus Praten met uw kind. Lotgenoten vindt u bij de Stichting Naast. U kunt bij

de Stichting Naast ook terecht voor:
telefonisch advies
individuele ondersteuning
informatiemiddagen
workshops
Praten met uw kind
Gratis online cursus over praten met uw kind over gevoelige onderwerpen zoals alcohol,
roken, seks, voeding, blowen en veiligheid.
www.pratenmetuwkind.nl
Stichting Naast
020 670 35 30
info@helpmijndierbareisverslaafd.nl
Helpmijndierbareisverslaafd.nl
Heeft u nog vragen over drugsgebruik?
Kijk op de websites van Drugsinfo of Jellinek. Of bel de informatielijnen.
Of Stichting De Brug.
Stichting De Brug
Bezoekadres
Bleulandweg 1B
2803 HG Gouda
Postadres
Schaepmanstraat 1
2221 ER Katwijk
071 403 37 33
info@debrughelpt.nl
www.debrughelpt.nl
Drugsinfo
0900 19 95 (€ 0,10 per minuut)
www.drugsinfo.nl
Jellinek - hulp voor ouders
www.jellinek.nl/hulp-voor-ouders
Jellinek informatie over alcohol en drugs
www.jellinek.nl
Wilt u persoonlijk advies?

Bel de Alcohol Infolijn of Drugsinfo.
Alcohol Infolijn
De Alcohol Infolijn geeft anoniem betrouwbare informatie en adviezen over alcohol. De
Alcohol Infolijn is neutraal en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Een gesprek met
een medewerker is mogelijk op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
0900 19 95 (€ 0,10 per minuut)
www.alcoholinfo.nl
Drugsinfo
0900 19 95 (€ 0,10 per minuut)
www.drugsinfo.nl
Nemen de problemen niet af?
Zoek hulp. Ga naar uw huisarts of naar het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De Verbinding 1
2421 EX Nieuwkoop
088 254 23 84
www.cjgnieuwkoop.nl
Heeft u een verwijzing voor uw kind nodig?
Vraag een verwijzing aan uw huisarts.

Wegwijzer Nieuwkoop is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Nieuwkoop in
samenwerking met vele organisaties en instellingen.
Heeft u via Wegwijzer Nieuwkoop geen antwoord op uw vraag gevonden? Vraag hulp aan
onafhankelijk cliëntenondersteuner Johnny Versteeg.
Bel op werkdagen naar 06 10 73 43 75 of stuur een e-mail naar j.versteeg@meezhn.nl.
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