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Wilt u voorkomen dat uw kind gaat roken, drinken of blowen?
Kijk op de websites Opvoeden.nl en Praten met uw kind. Praat ook met andere opvoeders.
Het Sociaal Team kan u doorverwijzen naar een spreekuur of specialistische hulp. Kijk ook op
de websites van de GGD, Terwille en VNN voor informatie over alcohol en drugs.
Sociaal Team
www.midden-groningen.nl/sociale-teams
Terwille Verslavingszorg
Terwille biedt hulp aan mensen met een verslaving en aan hun omgeving. Daarnaast helpen
ze vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en slachtoffers van mensenhandel of
loverboys.
Bezoekadres
Akerkhof 20
9711 JB Groningen
Postadres
Postbus 1497
9701 BL Groningen
050 313 07 00
Fax 050 311 98 00
hulp@terwille.nl
www.terwille.nl
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

Hulp bij problemen met alcohol, drugs, gokken of gamen.
VNN heeft een polikliniek in Groningen, Hoogezand en Winschoten.
088 234 34 34
www.vnn.nl
GGD Groningen
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen
050 367 400 00
hulpverleningsdienst@groningen.nl
www.ggd.groningen.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
Opvoeden.nl
www.opvoeden.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.
U kunt ook contact opnemen met de GGD, VNN of Terwille. Kijk op de websites voor meer
informatie.
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Gratis online cursus over praten met uw kind over gevoelige onderwerpen zoals alcohol,
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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
U kunt ook advies vragen aan de GGD, VNN en het Sociaal Team.
GGD Groningen
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen

050 367 400 00
hulpverleningsdienst@groningen.nl
www.ggd.groningen.nl
Sociaal Team
www.midden-groningen.nl/sociale-teams
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Hulp bij problemen met alcohol, drugs, gokken of gamen.
VNN heeft een polikliniek in Groningen, Hoogezand en Winschoten.
088 234 34 34
www.vnn.nl
Praten met uw kind
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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 neem contact op met VNN.
Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)
Hulp bij problemen met alcohol, drugs, gokken of gamen.
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Jellinek - hulp voor ouders
www.jellinek.nl/hulp-voor-ouders

Jellinek informatie over alcohol en drugs
www.jellinek.nl
Drugsinfo
0900 19 95 (€ 0,10 per minuut)
www.drugsinfo.nl
Wilt u persoonlijk advies?
Bel de Alcohol Infolijn of Drugsinfo.
Of neem contact op met Terwille, VNN de GGD of het Sociaal Team.
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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)
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Nemen de problemen niet af?
Neem contact op met de huisarts of het met Sociaal Team. Zij verwijzen u verder naar hulp.
Huisartsen in Midden-Groningen
www.hulpwijzer.midden-groningen.nl/huisartsen-midden-groningen
Sociaal Team
www.midden-groningen.nl/sociale-teams
Heeft u een verwijzing voor uw kind nodig?
Vraag een verwijzing aan uw huisarts.
Huisartsen in Midden-Groningen
www.hulpwijzer.midden-groningen.nl/huisartsen-midden-groningen
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