Zomerspecial
Vaak komen we in ons dagelijks werk
nauwelijks aan lezen toe. De zomer is dan
vaak een mooi moment om bij te lezen, te
kijken wat er speelt en om inspiratie op te
doen.
In deze zomerspecial selecteerden wij onze
leestips voor je.
Wij wensen je een fijne zomer!

Blogs
Vrouw zijn in herstel: rondje positief

Het leek een gewone vrijdagavond. En zoals
altijd ging ik naar de Female Anonymous
meeting in Eindhoven (een zelfhulpgroep
voor vrouwen in herstel van een
drugsverslaving).
Lees de blog van Carla Eklund

Wie heeft dat hek daar neergezet?

Mensen met een lagere sociaaleconomische
positie hebben meer kratjes nodig. Meer
intensieve en langdurige ondersteuning, meer
eenvoudige materialen en meer sociale steun.
Maar je komt er ook niet met al die kratjes. Je
moet ook wat aan het hek doen.
Lees de blog van Gera Nagelhout

Waarom je als onderzoeker meer
moet doen dan een rapport
schrijven

Hoe deel je kennis effectief? En hoe houd je
de aandacht vast? Daar mag, volgens Barbara
van Straaten, wat meer aandacht voor komen,
ook al op de universiteit.

Lees de blog van Barbara van Straaten

Agenda
14 september | Webinar: hoe zorg je
dat medewerkers meedoen met het
stoppen-met-rokenaanbod?

16 september | #SciCommLunch:
Liesbeth Smit

23 september | Online symposium:
Sex and Gender Differences in
Tobacco Control

In dit webinar leert u in 1,5 uur hoe u op een
persoonlijke manier met uw medewerkers
communiceert over stoppen met roken, spelen
acteurs een rollenspel aan de hand van uw
aanwijzingen en krijgt u de kans om vragen te
stellen aan experts.

Het vergroten van de impact van je
onderzoek met wetenschapscommunicatie.
Hierover gaat de #SciCommLunch. Op
donderdag 16 september is Liesbeth Smit te
gast. “Ik maak wetenschap sexy”, vertelt
Liesbeth.

In dit online symposium word je bijgepraat
over de laatste stand van zaken in de
wetenschap met betrekking tot sekse- en
genderverschillen in stoppen met roken en
tabaksontmoediging.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden

Rapporten
Tussenrapportage: Midden- en OostEuropese arbeidsmigranten in
kwetsbare posities

Evaluatieonderzoek naar
leernetwerken langdurige zorg en
onbegrepen gedrag

Onderzoek alcoholgebruik en
kansspelverslaving

Onderzoeksinstituut IVO voert in
samenwerking met hulpverleningsorganisaties
Stichting Barka en De Regenboog Groep
onderzoek uit naar Midden- en Oost-Europese
arbeidsmigranten die dakloos zijn of zich op
andere manier in een kwetsbare positie
bevinden. We presenteren de 1e resultaten.

Wat zijn de generieke principes achter de
leernetwerken rond langdurige zorg en
verward gedrag? Wat leveren leernetwerken
op voor deelnemers? Deze vragen staan
onder meer centraal in de evaluatie die
Platform31 en onderzoeksinstituut IVO
samen uitvoerden.

Alcoholgebruik kan leiden tot een toename
van gokken. Onder invloed van alcohol
nemen gokkers bijvoorbeeld eerder het
besluit om opnieuw te gaan gokken en
kunnen ze vaker en risicovoller gaan spelen.
Dit blijkt uit een onderzoek dat
Breuer&Intraval en het IVO uitvoerden.

Bekijk het rapport

Bekijk het rapport

Bekijk het rapport

Artikelen
Exploring the gateway hypothesis of
e-cigarettes and tobacco: a
prospective replication study among
adolescents in the Netherlands and
Flanders

Herstel na een verslaving aan illegale
drugs – Resultaten van de Life in
Recovery survey in Nederland en
Vlaanderen

‘I (really) know what you mean’.
Mechanisms of experiential peer
support for young people with
criminal behavior: a qualitative
study

Jongeren die een e-sigaret gebruiken hebben
een grotere kans om daarna te beginnen met
tabak. Maar het omgekeerde blijkt ook waar te
zijn: jongeren die tabak gebruiken hebben een
grotere kans om daarna te beginnen met esigaretten. Zo blijkt uit een nieuwe studie
gepubliceerd in het gerenommeerde
wetenschappelijke tijdschrift Tobacco Control.

Herstelondersteunend werken is de
doelstelling van de verslavingszorg in
Nederland en Vlaanderen, maar tot dusver
gebeurde bij ons weinig onderzoek naar
personen in herstel van een drugverslaving.
Dit artikel zoomt in op de relatie tussen de
herstelfases en belangrijke kenmerken van
herstel.

Personen met ervaringen met crimineel gedrag
worden in toenemende mate ingezet in het
forensische veld. Er is echter weinig bekend
over de relatie tussen cliënten en deze
ervaringsdeskundigen. In deze kwalitatieve
studie onderzoeken we het perspectief van
ervaringsdeskundigen op de mechanismen
van ervaringsdeskundige ondersteuning en
hoe dit zich verhoudt tot ondersteuning door
hulpverleners zonder deze eigen ervaringen.

Bekijk het artikel

Bekijk het artikel

Bekijk het artikel

Vind je het interessant om het IVO te volgen?

Abonneer je op onze nieuwsbrief (6-wekelijks) met nieuws,
blogs, publicaties, uitgelichte projecten en agenda.
Volg ons op Twitter
Volg ons op LinkedIn

