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Waar heeft u een vraag over? > Zorg en gezondheid > Verslaving > Verslaafd kind

Wilt u voorkomen dat uw kind gaat roken, drinken of blowen?
Kijk op de websites Opvoeden.nl en Praten met uw kind. Praat ook met andere opvoeders. Bij
Carins krijgt u uitleg, advies en folders met tips voor een goede aanpak. Zij kunnen u ook
doorverwijzen naar een spreekuur of specialistische hulp.
Carins
Sinds 1 januari 2019 zijn het Wmo-loket, de gebiedsteams van het Centrum voor Jeugd en
Gezin en het Ping-loket van de gemeente Smallingerland samen een nieuwe organisatie:
Carins.
In de gemeente Smallingerland is Carins de plek voor iedereen die informatie, hulp of
ondersteuning zoekt bij:
- opvoeden en opgroeien
- zorg, wonen en welzijn
- inkomensvragen en schuldproblematiek
- meedoen en jezelf kunnen redden in de maatschappij
Moleneind ZZ 95
9203ZX Drachten
+31885065400
contact@carins.nl
www.carins.nl/

VNN- locatie Burg. Wuiteweg, Drachten
Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als
gevolg van een verslaving. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of
bijvoorbeeld gamen.
Burgemeester Wuiteweg 140
9203KP Drachten
+31882343800
www.vnn.nl/over-vnn/locaties/locatie-burg-wuiteweg-drachten
Heeft u kinderen die drinken of drugs gebruiken?
Informatie, uitleg en advies over alcohol en opvoeding vindt u op de websites Alcoholinfo.nl
en Praten met uw kind.
Of ga langs bij Carins voor advies.
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Politie: alcohol
Informatie over alcohol in het verkeer. Informatie over de blaastest en de sancties bij
alcoholovertreding.
www.politie.nl/themas/alcohol.html
Jellinek: coca?ne
Informatie over coca?ne. Informatie over de werking, het gebruik, de werking en coca?ne en
de wet.
www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/cocaine/
Wilt u meer invloed op uw kind?
Neem contact op met Verslavingszorg Noord Nederland.
Doe de online cursus Praten met uw kind. Lotgenoten vindt u bij de Stichting Naast. U kunt bij
de Stichting Naast ook terecht voor:
telefonisch advies
individuele ondersteuning
informatiemiddagen
workshops
Verslavingszorg Noord-Nederland Inloophuis Drachten
De medewerkers van VNN hebben passie voor de doelgroep. Samen met de cli?nt wordt er
gewerkt naar verbeteringen. Sinds 2011 is de methode Oplossingsgericht Werken breed
binnen VNN ge?mplementeerd. Een methode waarbinnen de hulpverlening en het werken
gericht is op het kijken naar oplossingen in plaats van naar problemen.
Zuiderhogeweg 80
9203SZ Drachten
+31512532111
www.vnn.nl/over-vnn/locaties/inloophuis-drachten
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Heeft u nog vragen over drugsgebruik?
Kijk voor informatie op de website van Verslavingszorg Noord-Nederland. Lotgenoten vindt u
bij de LSOVD, Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden.
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De medewerkers van VNN hebben passie voor de doelgroep. Samen met de cli?nt wordt er
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binnen VNN ge?mplementeerd. Een methode waarbinnen de hulpverlening en het werken
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Wilt u persoonlijk advies?
Neem contact op met Verslavingszorg Noord Nederland.
Verslavingszorg Noord-Nederland Inloophuis Drachten
De medewerkers van VNN hebben passie voor de doelgroep. Samen met de cli?nt wordt er
gewerkt naar verbeteringen. Sinds 2011 is de methode Oplossingsgericht Werken breed
binnen VNN ge?mplementeerd. Een methode waarbinnen de hulpverlening en het werken
gericht is op het kijken naar oplossingen in plaats van naar problemen.
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Heeft u een verwijzing voor uw kind nodig?
Vraag een verwijzing aan uw huisarts.
Huisartspraktijk P.T. Buffinga
Huisarts
Middelwyk 39 E
9202GN Drachten

+31512583961
www.medischcentrumdepoort.nl/huisartspraktijk-buffinga/
Huisartspraktijk C.A.C.M. Aardenburg
Huisarts
Middelwyk 39 f
9202GN Drachten
+31512583961
Fax +31512583998
assistenteaardenburg@mcdp.eu
www.medischcentrumdepoort.nl/huisartspraktijk-aardenburg/
Huisartspraktijk W. Witting
Huisarts
Middelwyk 39 c
9202GN Drachten
+31512583951
praktijkwitting@mcdp.eu
www.medischcentrumdepoort.nl/
Dokterswacht Drachten
Alle huisartsen in de regio Drachten hebben de dienstverlening in de avond, de nacht, het
weekend en op feestdagen gezamelijk geregeld via de Dokterswachtpost Drachten.
Compagnonsplein 1
9202NN Drachten
+319001127112
www.dokterswacht.nl/
Huisartsenpraktijk Rottevalle
Huisartsenpraktijk Rottevalle
De Fintsjes 23
9221TS Rottevalle
+31512341364
Fax +31512340702
rottevalle.praktijkinfo.nl/
Huisartsenpraktijk Eikesingel
Huisarts dokter Scholten
Burgemeester Wuiteweg 140 b

9203KP Drachten
+31512513252
Fax +31512525028
info@huisartsensunenz.nl
www.eikesingel.nl/
Praktijk Dechesne & Van der Gang
Huisartsenpraktijk C.B.M. Dechesne en T.A. van der Gang
Torenstraat 33 a
9203BD Drachten
+31512522445
Fax +31512544544
dechesnevandergang.praktijkinfo.nl/
Huisartspraktijk 't Voorhuis
Er zijn 3 huisartsen, een huisarts in opleiding, 6 assistentes en 4 praktijkondersteuners
werkzaam.
Grasland 26
9205EB Drachten
+31512519995
www.huisartsenpraktijk-hetvoorhuis.nl/
Huisartspraktijk A. Wassenaar
Huisartspraktijk A. Wassenaar
Zuiderhogeweg 11
9203ST DRACHTEN
+31512539757
Huisartsenpraktijk Keijer
Huisartsenpraktijk
Buorren 34 e
9216WE Oudega
+31512371262
Fax +31512371218
info@huisartsoudega.nl
www.huisartskeijer.nl
Huisartsenpraktijk De Folgeren

Huisartsenpraktijk De Folgeren
De Twee Gebroeders 377
9207CL Drachten
+31512516121
huisartsenpraktijk@defolgeren.gerritzorgnet.nl
huisartsenpraktijkdefolgeren.praktijkinfo.nl/
Huisartsenpraktijk Van Elselo
Huisartsenpraktijk Van Elselo
Geelgorsstraat 3
9201TR Drachten
+31512530501
Fax +31512540766
info@vanelselo.gerritzorgnet.nl
huisartsenpraktijkvanelselo.praktijkinfo.nl/
Huisartsenpraktijk Bult
Huisartsenpraktijk
Torenstraat 33 b
9203BD DRACHTEN
+31512512436
Fax +31512539913
info@huisartsenpraktijkbult.nl
huisartsenpraktijkbult.praktijkinfo.nl/
Huisartsenpraktijk Opeinde
Huisarts
Iendrachtsingel 2
9218PM OPEINDE
+31512371261
Fax +31512371543
huisartsenpraktijkopeinde.praktijkinfo.nl/
Huisarts J.P. Borst
Huisarts
Middelwyk 39 b
9202GN DRACHTEN
+31512583951

Fax +31512583998
jpborst@medischcentrumdepoort.nl
www.medischcentrumdepoort.nl/huisartspraktijk-borst/
Huisartsenpraktijk van Bracht & Dorgelo
Huisartsenpraktijk drs. M. van Bracht en drs. S. Dorgelo
Morra 39
9204KT Drachten
+31512515003
Fax +31512540559
info@vanbrachtendorgelo.nl
www.vanbrachtendorgelo.nl/
Huisartsenpraktijk S?nenz
Huisartsen dokter Benjamins en dokter Valentijn
Burgemeester Wuiteweg 140 b
9203KP Drachten
+31512530450
Fax +31512525028
info@huisartsensunenz.nl
www.huisartsensunenz.nl
Huisartspraktijk J.M. Stoter
Huisarts
Noordkade 16 a
9203CC Drachten
+31512512464
Fax +31512544923
dokterstoter.praktijkinfo.nl/
Huisartspraktijk Smedes
Huisartspraktijk Smedes
De Knobben 1
9202XH Drachten
+31512538835
Fax +31512539787
smedeskoos@gmail.com
smedes.praktijkinfo.nl/
Huisartspraktijk J. Postma

Huisartspraktijk J. Postma werkt samen met apotheek Ongena en thuiszorg de Friese
Wouden.
Burgemeester Wuiteweg 31
9203KA Drachten
+31512512281
Fax +31512545200
dokter@postma.gerritzorgnet.nl
huisartspostma.praktijkinfo.nl/
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