
OVERLEGPLATFORM GEESTELIJKE 
GEZONDHEID GEBIED 
BRUSSEL-HOOFDSTAD

SAVE THE DATE

“ALCOHOLPROBLEMATIEK  
IN HET BRUSSELS GEWEST”

Uitwisselingsvoormiddag, ondersteuningsprogramma en werkgroepen

UITWISSELINGSVOORMIDDAG : DONDERDAG 27 MEI 2021 : 8.45-12.30 U.
Problematisch alcoholgebruik is veruit een van de meest verontrustende problemen voor de 
volksgezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om dit omvangrijke hoofdstuk te 
behandelen, nodigt de Coördinatie Verslavingen van het Brussels Platform voor Geestelijke 
Gezondheid u uit op een uitwisselingsvoormiddag rond drie thema’s: 

•	 8.45 u. Onthaal

•	 9.00-9.15 u. Inleiding: Luc Detavernier, Afgevaardigde Bestuurder Brussels Platform voor Geestelijke 
Gezondheid

•	 9.15-10.15 u: Schadebeperking m.b.t. alcoholgebruik, met bijzondere aandacht voor kwetsbare 
groepen en vrouwen

•	 10h15-11h45 : Debat/uitwisseling met de panelleden

•	 11.45-12 u: pauze

•	 12-12.30u: Algemeen beleid inzake alcohol in het Brussels Gewest

GENODIGDEN: Matthieu Fieulaine en Dr. Jean Lévy, Collectif Modus Bidendi, onderzoek, 
praktijken en ondersteuning op het gebied van schadebeperking m.b.t. alcoholgebruik.
SPREKERS: Dr. Johannes Veeser, adjunct-kliniekhoofd van het Brugmann-ziekenhuis en 
psychiater bij Enaden; Eloïse Vanzurpele, verpleegkundige bij het Réseau Sampas en coördinator 
van het COMBO-project. (onder voorbehoud van bevestiging); Patricia Diederich, psychosociaal 
Coordinatör SSOH en Interstices à Saint-pierre; Janaïna Benoît, psycholoog op Eenheid 72 van 
Brugmann; Sophie Céphale, Afgevaardigde Bestuurder vzw En Route Pair Aidance.
MODERATOR EN VOORZITTER: Dr. Thomas Orban, huisarts en voorzitter van  Société 
scientifique de médecins générale,

Schrijf hier in (tot 20 mei 2021): 
b.p@pfcsm-opgg.be (gratis maar verplicht!) locatie nog te bepalen

INDIVIDUELE BIJEENKOMSTEN PER VOORZIENING: VRIJDAG 28 MEI 2021
De Coördinatie Verslavingen van het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid stelt op 
vrijdag 28 mei 2021 vier bevoorrechte ontmoetingen voor met hulpverleners die werken rond 
schadebeperking m.b.t. alcohol (Matthieu Fieulaine en Dr. Jean Lévy). Dit is een aanbod voor 
voorzieningen die de hun zorg voor patiënten die alcohol gebruiken, wensen te bevragen, te analyseren 
en te ontwikkelen door schadebeperkende praktijken in hun voorziening te implementeren.
Daartoe bieden wij u een bijeenkomst van twee uur aan op een plaats in Brussel die u schikt, om u de 
tools en het ondersteuningsprogramma voor schadebeperking m.b.t. alcoholgebruik voor te stellen.

Contact en inschrijving: b.p@pfcsm-opgg.be (opgelet: aantal plaatsen ZEER beperkt)

Toekomstige werkgroepen rond alcohol
Uitgaand van de bezorgdheden, aangegeven door professionals in het veld, zal de Coördinatie 
Verslavingen in de tweede helft van 2021 ad-hoc-werkgroepen oprichten rond alcoholgerelateerde 
kwesties in het Brussels Gewest.
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