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MIDDELENMISBRUIK
Hoe gaan we ermee om?

Volwassenen OLO

Waarover gaat deze folder?
Deze folder gaat over middelenmisbruik.
Alle middelen die een invloed kunnen
hebben op je gevoelens, je humeur en je
gedrag zijn voor ons ‘drugs’.
Illegale drugs zijn verboden
door de wet. Dit zijn soft drugs en
hard drugs.
Legale drugs zijn niet verboden
door de wet. Dit zijn alcohol,
medicatie, sigaretten,...
Je kan aan álle drugs verslaafd raken.
Je moet steeds meer en vaker drugs
gebruiken om je goed te voelen. Er wordt
dan gezegd dat je een middel misbruikt.

Hoe gaan we binnen OLO om
met middelenmisbruik?
We blijven in de eerste plaats ‘begeleider’.
Je mag dus altijd meer info over
drugs vragen aan de begeleiding
of aan de agogen.
We raden druggebruik af.
Je gezondheid en veiligheid
komen op de eerste plaats.
Wanneer je een middel misbruikt, komen
je gezondheid en veiligheid in gevaar. Het
is dan onze taak om in te grijpen.

Wanneer de begeleiding merkt
dat je verslaafd bent aan drugs,
zal dit op de teamvergadering
besproken worden.
We kunnen hierbij een urine-onderzoek
voorstellen.
We gaan steeds proberen het middelenmisbruik tegen te gaan.
Maar we willen je ook helpen om
gepast met het middelenmisbruik
om te gaan of er helemaal mee te
stoppen.
Als jij dit wenst, of als wij jou niet kunnen
helpen, gaan we op zoek naar extra hulp.
Je kan dan gesprekken hebben
met een psycholoog of therapeut.
Je kan ook naar een centrum of
ziekenhuis gaan dat je kan helpen
om te stoppen met drugs te
misbruiken.
Als jouw problemen met drugs
ervoor zorgen dat wij jou niet
meer kunnen begeleiden, kan
de begeleiding door ons
stopgezet worden.

