
IrisZorg Preventie draagt met verslavingspreventie bij aan aan een gezonde maat

schappij en het voorkomen van persoonlijke en maatschappelijke schade door 

middelengebruik (alcohol en andere drugs), gamen en/ of gokken. We richten ons 

op vroegtijdig signaleren van problemen bij risicogroepen en interveniëren door 

onder meer:

 > deskundigheidsbevordering van professionals;

 > interventies voor individuen met beginnende klachten;

 > toeleiden naar hulpverlening bij problematisch gebruik;

 > beperken van persoonlijke en maatschappelijke schade door gebruik.

IrisZorg Preventie adviseert, deelt kennis en voert interventies zoveel mogelijk uit 

op basis van (wetenschappelijk) onderzoek. Wij zijn aangesloten bij Verslavings

kunde Nederland en werken met het Basispakket Verslavingspreventie; een  

combinatie van kwalitatief goede interventies.

“Voorkomen is beter dan genezen!”

Interventiekaarten  
IrisZorg Preventie

Grip op je leven



IrisZorg Preventie adviseert, informeert, traint en begeleidt professionals, ouders, 

naasten en jongeren op het gebied van alcohol, drugs, gamen en gokken. Voor 

lokale, regionale en landelijke partijen zijn wij een enthousiaste en deskundige 

partner, met een breed scala aan interventies, waar mogelijk op maat. Praktisch, 

hands on, in goed overleg en in nauwe samenwerking met onze partners en 

gemeenten. Dat zijn de ingrediënten voor een effectieve integrale aanpak.

Een compleet overzicht van onze interventies staat in ons interventie aanbod. 

Je vindt dit aanbod én alle informatie over IrisZorg Preventie op www.iriszorg.nl/

preventie. Heb je suggesties of wil je ons ontmoeten om te zien wat wij voor je 

kunnen betekenen? Wij horen het graag!

IrisZorg Preventie

preventie@iriszorg.nl 

www.iriszorg.nl/preventie

WWW.IRISZORG.NL

Je vindt deze 

kaarten op 

onze website.

WAAROM?
Als afdeling Preventie bij een instelling voor verslavingszorg adviseren wij, delen 

we kennis en voeren we preventieve interventies zoveel mogelijk uit op basis van 

(wetenschappelijk) onderzoek. Het monitoren en duiden van trends en signalen 

maakt een belangrijk deel uit van ons werk. Hiertoe maken we niet alleen gebruik 

van onze eigen monitoring(gegevens), maar werken wij samen met andere 

partijen om de juiste data te verzamelen en analyseren. Aan de hand van die 

gegevens kunnen we vervolgens gemeenten en organisaties van (beleids)advies 

voorzien. Zo werken we samen aan effectieve verslavingspreventie. 

“Op basis van monitoring ontwikkel je deskundigheid en 

kun je adviseren voor effectief (verslavingspreventie)beleid”

interventiekaart  

Monitoring en Beleidsadvies

Grip op je leven

WAAROM?
School is bij uitstek een plek waar jongeren zich ontwikkelen en veel tijd door-

brengen. Het gebruik van alcohol en drugs verstoort die ontwikkeling en kan 

leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim en soms zelfs tot schooluitval. Uit 

onderzoek blijkt dat jongeren die vroeg starten, vaker blijven gebruiken en meer 

kans lopen om verslaafd te raken (Trimbos, 2019).

IrisZorg Preventie stimuleert met het landelijk ontwikkelde integrale programma 

‘Helder op school’ leerlingen om op een zo ‘aanvaardbaar’ mogelijke manier om 

te gaan met tabak, alcohol, drugs en gamen. 

“De school is een belangrijke vindplaats voor vroegtijdig 

signaleren van risicovol gebruik van alcohol, tabak, drugs 

en risicovol gedrag rond gamen/gokken”

interventiekaart  

Onderwijs (Helder op School)

Grip op je leven

WAAROM?
Professionals spelen een belangrijke rol in het (vroeg)tijdig signaleren van pro-

blematiek rondom het gebruik van alcohol en andere drugs, gamen en gokken. 

Effectieve verslavingspreventie richt zich niet alleen op de persoon zelf, maar ook 

op zijn of haar sociale omgeving. Dus ook op de professionals in het onderwijs, de 

(jeugd)zorg, ouderenzorg, binnen de GGZ, de horeca of het welzijnswerk. Zeker 

waar je werkt met een kwetsbare doelgroep, die meer risico loopt om in de pro-

blemen te raken door gebruik. Hoe herken je de signalen van probleemgebruik? 

Maak je je terecht zorgen? Hoe ga je het gesprek hierover aan? En wat te doen als 

blijkt dat je zorgen terecht zijn?

“Op tijd signaleren en er vroeg bij zijn kan veel ellende  

voorkomen”

interventiekaart  

Signalering, advies en  
consultatie professionals

Grip op je leven

WAAROM?
Met alleen voorlichting & educatie, signalering, advies en ondersteuning en 

aandacht voor fysieke en sociale omgeving kom je er niet. De vierde in de mix 

van pijlers voor een integrale aanpak van effectieve verslavingspreventie is de pijler 

‘Regelgeving en Handhaving’. Een samenleving gedijt goed op duidelijkheid; vaak 

is het actief handhaven van regels noodzakelijk om tot wenselijk gedrag te komen. 

Gemeenten hebben een aantal instrumenten in handen om het beleid voor  

alcohol, tabak, drugs en gokken met lokale regelgeving te ondersteunen. Bijvoor-

beeld door lokale regels te bepalen voor horeca, paracommerciële inrichtingen, 

detailhandel, openbare ruimte, evenementen en drankketen.

“Als je wetten en regels maakt, moet je ze ook kunnen  

handhaven”

interventiekaart  

Regelgeving en Handhaving

Grip op je leven

WAAROM?
IrisZorg Preventie wil problemen door het gebruik van alcohol en andere drugs, 

gamen en gokken voorkomen. Een onderdeel daarvan is het delen van feitelijke 

en objectieve informatie over het gebruik of gedrag. En over de gevolgen hier-

van voor zowel een persoon als diens omgeving. Door deze informatie kunnen 

mensen een meer bewuste keuze maken voor gebruik van alcohol, tabak en 

drugs, gedrag rond gamen en gokken en de bijbehorende risico’s. 

“De juiste informatie op verschillende manieren over-

brengen, zodat mensen een weloverwogen keuze kunnen 

maken en we risico’s zoveel mogelijk  beperken; dát is wat 

we willen”

interventiekaart  

Voorlichting, Educatie en  
Doelgroepparticipatie

Grip op je leven

WAAROM?
Om te voorkomen dat iemand problemen krijgt met alcohol, tabak, drugs, gamen, 

gokken of gamen, is het van groot belang de sociale en fysieke omgeving te 

betrekken. Ouders/opvoeders, partners en overige naasten spelen hierbij een 

belangrijke rol. Naasten kunnen last ervaren door het gebruik van de ander en 

voelen zich regelmatig handelingsverlegen. 

Kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) 

hebben een aanzienlijk grotere kans om zelf op latere leeftijd een psychische 

stoornis of een verslaving te ontwikkelen. 

Naast de sociale omgeving beïnvloedt de fysieke omgeving gedrag - en dus ook 

gebruik van middelen. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van een schoolplein, 

uitgaansomgeving of de wijk waarin je woont. Hiertoe geven wij bijvoorbeeld 

advies voor een rookvrije omgeving of kan aanpak van fysieke omstandigheden 

“Fijn om handvatten te krijgen”

interventiekaart  

Sociale en fysieke omgeving

Grip op je leven

WAAROM?
Het voorkomen van (gezondheids)schade door overmatig alcohol- of drugsgebruik, 

gamen of gokken vraagt regelmatig om een individuele aanpak. Onze geïndiceerde 

preventieve interventies zetten wij in om erger te voorkomen óf om toe te leiden 

naar zorg of behandeling. 

WAT?
IrisZorg Preventie biedt de volgende individuele ondersteuning aan:

 > Alcohol adviesgesprek is een laagdrempelige en effectieve manier om met 

jongeren in gesprek te gaan over hun alcoholgebruik.

 > Moti-4 is een traject van vier gesprekken op maat voor jongeren van 14 t/m 24 

jaar die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik, gokken  

of gamen. 

“Op tijd in gesprek gaan voorkomt erger”

interventiekaart  

Geïndiceerde preventie

Grip op je leven


