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Wegwijzer drugs en andere genotsmiddelen 

  

www.drugpunt.be/rhode-schelde 

 Correcte info over genotsmiddelen. We staan open voor alle vragen, indien wij niet kunnen 

helpen, dan helpen we je in het vinden van een dienst die dat wel kan! 

 Vroeginterventie; vertrouwelijke gesprekken met jonge mensen die een (beginnend) 

probleem hebben met het gebruik van genotsmiddelen. 

 Ondersteuning om preventieactiviteiten uit te bouwen. Voor jongeren, ouderen, 

organisaties, jeugdbewegingen, onderwijs, kortom voor de ganse bevolking van Merelbeke, 

Oosterzele, Melle en destelbergen. 

 Contact : rhode-schelde@drugpunt.be of 0473 65 65 94 / 0473 65 65 95 of Spiegel 13, 9860 

Oosterzele. 

 

www.druglijn.be 

  Hier kun je chatten, of bellen, steeds vertrouwelijk op   078  15 10 20. 

  Correcte info over genotsmiddelen. 

  Zelftest (heb ik een probleem?? Help!?)/ interessante filmpjes/ drugsquiz,… 

 Zwart op wit : studenten amuseren zich ook ZONDER alcohol. Zoek en vind het leuke filmpje! 

 

www.jac.be  

 Jongeren Advies Centrum 

 Het JAC behandelt je vragen vertrouwelijk, de begeleiders dringen geen oplossingen op waar 

je zelf niet achter staat. 
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www.alsjeoudersdrinken.be 

 Interessante website voor jongeren waarvan de ouders (te) veel drinken of andere 

genotsmiddelen (mis)gebruiken. 

 

www.acoolworld.be 

 Voor 10- tot 12 jarigen. 

 Niet drinken voor je 16 bent is cool!! 

 Interactieve site met info over alcohol en de gevolgen van alcoholgebruik. 

 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (C.G.G) 

 C.G.G. Eclips te Gent, Lange Violettestraat , 09 233 58 58. 

 CGG heeft – onder andere - een behandelvorm voor mensen die problemen hebben door 

teveel te gamen. 

www.veiligonline.be 

 Website voor jongeren en ouder(s)(en) met heel wat info over veilig gebruik van internet, 

gamen, chatten, … Want net zoals verslaafd geraken aan snoep, alcohol of andere zaken kan 

je ook verslaafd geraken aan games, internetgebruik,… 
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