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HOE AANMELDEN

Telefonisch: 
03/256.91.40

Email: 
vroeginterventie@vagga.be

BEREIKBAAR

 ma – din – woe: 08:30 - 20:00
 do: 08:30 - 18:00
 vrij: 08:30 - 17:00

PRIJS

Zowel de individuele sessies als de groepssessies 
worden GRATIS aangeboden.



Na een kennismaking krijg je maximaal 4 individuele  gesprekken 
of neem je deel aan de groepssessies. We zetten samen alles 
op een rijtje en kijken of er hulp nodig is of niet.  Nadien volgt 
eventueel een afrondingsgesprek.

Thema’s:
• informatie over druggebruik en gevolgen 
• hoe omgaan met problemen  
• invloed van vrienden, familie,…
• toekomstplannen 
• aandacht voor jouw vragen

ENKELE GESPREKKEN, 
GEEN THERAPIE

BEROEPSGEHEIM 

Wij zijn verbonden aan ons beroepsgeheim en geven geen 
informatie uit de gesprekken door aan anderen. We bekijken 
ook samen met jou wat wel en niet kan gezegd worden in het 
afrondingsgesprek als je ouders of opvoeders daarbij aanwezig 
zijn.

We overlopen met jou de verschillende mogelijkheden. 

Zo kan ons jongeren- en jongvolwassenteam 
iets voor jou betekenen:

• om je problemen te bespreken
• om samen met jou op zoek te gaan 
 naar wat jij wil bereiken
• om samen met mensen uit je omgeving
 naar een oplossing te zoeken
• …

Is een andere soort hulpverlening aangewezen, dan zoeken we 
samen waar je terecht kan.

TOCH MEER HULP NODIG?

EXPERIMENTEER JE WEL EENS 
MET DRUGS?

WORD JE SOMS AANGESPROKEN
OP JE ALCOHOL- OF DRUGGEBRUIK?

GAAT HET MINDER VLOT OP SCHOOL?

GEBRUIK JE IETS VAKER 
ALCOHOL OF DRUGS DAN JE ZOU 

WILLEN?

ZIJN JE OUDERS ONGERUST?

Ouders of opvoeders zijn erg belangrijk en wij betrekken ze 
daarom graag in het project. 

Zij worden, als dat voor jou mogelijk is, uitgenodigd op het 
kennismakings- en afrondingsgesprek. 

Je ouders kunnen ook met hun vragen terecht bij een 
ouderbegeleider uit ons jongeren- en jongvolwassenteam. 
Wij bieden ook gezinsgesprekken aan.

WAT KUNNEN JE OUDERS DOEN?

… dan kan je bij ons terecht!


