YOUZ: Advies en behandeling voor
jongeren in de omgang met alcohol, drugs,
gokken en gamen

Ouders/verzorgers

Kijk op www.youz.nl

Locaties

•
•
•
•

Youz poliklinieken:

online aanmelden
heel veel informatie
tips en trucs
advies en ondersteuning

Kijk ook eens op
www.puberenco.nl

Baan 176 | 3011 CG Rotterdam
maandag t/m vrijdag: 08.30-17.00 uur
zaterdag & zondag: gesloten
Maasstadweg 43 | 3079 DZ Rotterdam
maandag t/m vrijdag: 08.30-17.00 uur
zaterdag & zondag: gesloten
Hoeklaan 82-84 | 3201 JE Spijkenisse
maandag t/m vrijdag: 08.30-17.00 uur
zaterdag & zondag: gesloten
Kuipershaven 40 | 3311 AL Dordrecht
maandag t/m vrijdag: 08.30-17:00 uur
zaterdag & zondag: gesloten

Youz kliniek

Prins Constantijnweg 131 | 3066 TA Rotterdam
7 dagen per week, 24 uur per dag

Grip houden op alcohol,
drugs, gokken en gamen bij jongeren
Algemene contactgegevens
T 088 230 30 30
Algemene contactgegevens
september 2019

F 088 230 57 30

Lucertis, De Jutters en Youz, specialist
088 358 0960
in verslaving (regio Rotterdam Rijn-info@youz.nl | www.youz.nl
mond), presenteren zich sinds januari
verslavingszorg@youz.nl
2019 onder de naam Youz. Youz is
www.youz.nl
2011
onderdeel juni
van2014
Parnassia Groep.

Alcohol, drugs, gokken en gamen

Ervaringen delen

Aanmelden en meer informatie

Alcohol en drugs zijn middelen die je stemming
veranderen. Weet u hoe uw kind hiermee omgaat?
En vraagt u zich wel eens af of uw kind teveel alcohol
of drugs gebruikt? Of teveel gamet of gokt?
Youz heeft antwoord op uw vragen.

Oudergroep

Hoe werkt het?

Youz is dé plek wanneer u vragen heeft over alcohol,
drugs, gamen of gokken. En Youz is er voor u, wanneer
u zich zorgen maakt. Omdat u ziet dat uw kind er
problemen heeft mee heeft.

Opvoedingsvragen

Heeft u vragen over de opvoeding? Wilt u weten of
het goed met uw kind gaat? Of hoe u het gesprek kunt
aangaan over lastige onderwerpen? Dan is de digitale
training ‘Ouder en Puber’ misschien iets voor u. In deze
training krijgt u informatie en gaat u situaties oefenen,
onder andere via filmpjes. Wilt u de training volgen?
Dat kan online, waar en wanneer u dat wilt. Er zijn
geen kosten aan verbonden. U vult uw e-mailadres in
en vervolgens krijgt u een link om te starten met de
training.

Team van Youz

Youz bestaat uit een team. Denk bijvoorbeeld aan
jeugdveldwerkers, psychologen, sportbegeleiders en
artsen. Dat team staat voor u klaar.

Natuurlijk bent u niet de enige ouder die vragen heeft
of zich zorgen maakt. Vindt u het fijn om ervaringen
te delen met anderen? Dat kan. Bij Youz is een
Oudergroep. Daarin kunt u met andere ouders uw
zorgen bespreken en tips delen. Bijvoorbeeld: Hoe
bespreek ik het gebruik met mijn kind? Is het belangrijk
dat ik laat zien hoe je met alcohol, drugs, gamen en
gokken omgaat? Heb ik eigenlijk nog wel invloed op het
gedrag van mijn zoon of dochter?

Uw zoon of dochter kan zelf contact opnemen met
Youz. Maar u kunt Youz ook inschakelen. De meeste
jongeren hebben gesprekken op de polikliniek. Therapie
via internet (e-health) is een belangrijk onderdeel van
de behandeling. Moet uw kind afkicken, dan wordt het
eerst opgenomen in de Youz kliniek. We vinden het
belangrijk dat u bij de behandeling betrokken bent.
• Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan hebben we uw
toestemming nodig om uw kind te behandelen.
• Is uw kind ouder dan 16 jaar? Dan mag uw kind zelf
zeggen of het wil dat we u inlichten. We raden dit wel
altijd aan.

Aanmelden of meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in de Oudergroep, wilt u meer
informatie of uw kind aanmelden? Dan kunt u een
formulier invullen op onze website www.youz.nl.
U kunt ook bellen naar 088 358 0960 of mailen naar
verslavingszorg@youz.nl.
Heeft u vragen of wilt u advies? Vraag dan een gratis
adviesgesprek aan. Een medewerker van Youz belt u
dan, zodat u uw vragen kunt stellen. Verder bespreken
we met u hoe uw zoon of dochter het beste geholpen
wordt. U kunt een gesprek aanvragen via onze site of
bellen naar 088 358 0960.

Kosten behandeling

• Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan valt de behandeling onder de basisverzekering en betaalt u niets.
Ook geen eigen risico.
• Is uw kind ouder dan 18 jaar? Dan valt de behandeling onder de basisverzekering. Dat betekent dat u de
behandeling niet hoeft te betalen. Wel valt deze zorg
onder het eigen risico. Als uw kind dit jaar zijn eigen
risico niet heeft volgemaakt, betaalt uw kind dus nog
een gedeelte zelf.

