
 

Uitnodiging 
 

Symposium Alcoholproblematiek 
 
Voor alle professionals die in hun dagelijks werk in aanraking 
komen met problematisch alcoholgebruik. 

 
Donderdag 8 november 2012 
13.00 - 17.00 uur 
 
 
Programma 
 
13.00 uur  Inloop en informatiemarkt*  
 
 
13.30 uur Welkom en inleiding door dagvoorzitter 

Sjaak de Gouw, directeur GGD Hollands Midden 
 
 

13.40 uur De omvang van alcoholproblematiek, zowel landelijk als regionaal 
  Erica de Schrieck- de Loos MSc, senior consultant CBO  
 
 
14.10 uur Hoe maak ik problematisch alcoholgebruik bespreekbaar met mijn 

cliënt/patiënt?  
  Katy van den Hoek, sociaal wetenschapper GGD Rotterdam-Rijnmond   
 
 
14.40 uur Rol Brijder verslavingszorg  
  Henny van der Mark, Brijder verslavingszorg Gouda   
 
 
15.00 uur Pauze en informatiemarkt 
 
 
15.30 uur Workshopronde* 

 
 

16.15 uur Plenaire terugkoppeling door dagvoorzitter 
  
 
16.45 uur Afsluiting en -borrel  
 
 



 

*Workshopronde  
Tijdens de workshops gaan we met elkaar in gesprek over alcoholproblematiek in uw 
eigen praktijk. Over welke drempel moet u heen om alcoholproblematiek bespreekbaar te 
maken? Hoe maakt u het bespreekbaar? En wat kunt u dan vervolgens voor uw patiënt 
betekenen? Met elkaar wisselen we knelpunten uit die we in de praktijk tegen komen, 
waarmee we samen nadenken over praktische oplossingen en leren van elkaars 
ervaringen.   
 
 
Informatiemarkt 
Gedurende de pauze en na het symposium kunt u op de informatiemarkt kennis maken 

met de organisaties uit Midden-Holland die ondersteuning, begeleiding of behandeling 

kunnen bieden aan een cliënt/patiënt waarbij sprake is van problematisch alcoholgebruik. 

 

• Brijder verslavingszorg 

• GGZ Midden-Holland 

• Kwadraad, algemeen maatschappelijk werk 

• Zorgvragers Organisatie GGZ (ZOG) 

• Anonieme Alcoholisten Gouda 

• Bureau Jeugdzorg 

• Centrum Jeugd en Gezin 

• Leger des Heils  

• De Brug, christelijke organisatie voor verslavingszorg  

• Meldpunt Zorg & Overlast 

• REAKT,dagbesteding en maatschappelijke participatie  

• Kwintes, geestelijke gezondheid en maatschappelijke opvang   

 
 
Het symposium alcoholproblematiek is een initiatief van het netwerk 
alcoholproblematiek van het Transmuraal Netwerk Midden-Holland.  
 
In het netwerk alcoholproblematiek zijn verschillende regionale partijen 
vertegenwoordigd namelijk: Brijder verslavingszorg, GGZ Midden-Holland, GGD Hollands 
Midden, Kwadraad, Zorgvragers Organisatie GGZ Midden-Holland, het Groene Hart 
Ziekenhuis, ZorgBrug, Zorgpartners Midden-Holland en gemeente Gouda.  
 
Locatie 
Driestar Educatief  
Burg. Jamessingel 2 
2803 PD GOUDA 
 
Inschrijven 
U kunt zich uitsluitend inschrijven via de agenda op www.transmuraalnetwerk.nl 
Er zijn géén kosten verbonden aan deelname. 
 
Graag vernemen wij vóór 28 oktober of u aanwezig kunt zijn.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij Renée van Haastert MSc,  
Transmuraal Netwerk Midden-Holland, renee.haastert@ghz.nl of 0182-505534  
 
 
 
 
 
 
 
 


