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‘Wat je moet weten over’ zijn productinformatiefolders voor iedereen die graag op een eenvoudige manier informatie krijgt:
cliënten met een beperking, met minder verbale mogelijkheden, anderstaligen, ... Met korte zinnen, een eenvoudige lay-out,
een overzichtelijke bladspiegel en foto’s die de tekst ondersteunen, wordt informatie aangereikt over alcohol en cannabis.

Feiten & cijfers
Door de vermaatschappelijking van de zorg wordt men meer en meer geconfronteerd met mensen met een verstandelijke beperking die in
contact komen met middelen zoals alcohol, cannabis en andere illegale drugs. De kans op gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking
is even groot of iets kleiner dan bij de algemene populatie. De kans dat hun gebruik evolueert tot misbruik is echter vele malen hoger door hun
kwetsbaarheden.

Doelstelling
De kennis over alcohol en cannabis bij de lezer verhogen aan de hand van de folders. In klare taal wordt uitgelegd:
-

wat alcohol/cannabis is
wat de wet zegt
wat ze doen: effecten, risico’s, combinatie met medicatie, ...
wat men kan doen als men vragen heeft
…

Deze folders zijn gericht op volwassenen die op een eenvoudige manier informatie willen over alcohol (mensen met een beperking, anders
lerenden, mensen met een beperkte kennis van het Nederlands, …).

Materiaal
Er zijn twee folders: ‘Wat je moet weten over alcohol’ en ‘Wat je moet weten over hasj en wiet’.

Prijs / bestelinfo
De folders kunnen gratis gedownload worden via de online catalogus van VAD (www.vad.be/catalogus).
De folders kunnen ook besteld worden aan 0.5 € per exemplaar.

Meer weten?
Voor verdere informatie en adviezen kan u steeds terecht bij het LOGO of het CGG van uw regio
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