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De lezingen
A/CRA/FT in Internationaal perspectief
- Hendrik G. Roozen (the University of New Mexico)
De Community Reinforcement Approach (CRA) is gemeengoed aan het worden in Nederland. Deze methodiek
wordt in toenemende mate voor verschillende populaties met verslaving en /of forensische problemen
ingezet. Hoe zit dat met deze methode in het buitenland? En hoe zit dat met ACRA en CRAFT? In deze bijdrage
wordt ingegaan op de stand van zaken van een aantal verschillende landen en ook welke aanpassingen er
worden gemaakt om A/CRA/FT aan te laten sluiten op (patiënten / diagnostische) populaties en cultuur.
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Binnen de jeugdafdeling van Novadic-Kentron (Kentra) wordt sinds enkele jaren gewerkt met A-CRA. Na een
korte uiteenzetting over A-CRA wordt ingegaan op hoe men bij Kentra werkt met een beloningssysteem
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