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Dr. Rob Weiss geeft training seksverslaving in Nederland
Barneveld, 1 november 2012 – Dinsdag 6 november aanstaande verzorgt dr. Rob Weiss
een exclusieve workshop over seksverslaving bij verslavingskliniek SolutionS. Weiss is
oprichter van The Sexual Recovery Institute in Los Angeles en directeur van Sexual
Disorders Services bij The Ranch Treatment Center in Tennessee. Dr. Weiss publiceerde
diverse boeken over seksverslaving en is wereldwijd bekend van zijn televisieoptredens
bij Oprah Winfrey, Larry King en The Today Show.
De afgelopen jaren is het aantal mensen met een seksverslaving sterk toegenomen. Volgens dr.
Weiss zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen doordat internetporno seks goedkoop en
makkelijk toegankelijk maakt. Tijdens de workshop staat Weiss stil bij de effecten van social
media en de moderne technologie op seksverslaving. Daarnaast besteedt hij aandacht aan
partners van seksverslaafden en verslaving onder homo’s en vrouwen. De workshop staat verder
in het teken van de praktische behandeling en nazorg.
Certified Sex Addiction Therapist
Dr. Rob Weiss en de internationale seksverslavingsgoeroe Patrick Carnes PhD hebben een
gecertificeerd programma opgezet om wereldwijd Certified Sex Addiction Therapist (CSAT)
trainingen te geven aan counselors. SolutionS faciliteert deze trainingen voor behandelaars uit
heel Europa. In september 2013 gaan de eerste trainingen van start.
SolutionS is in Nederland specialist op het gebied van seksverslaving en vindt het om die reden
belangrijk om zoveel mogelijk medewerkers kennis bij te brengen over deze verslaving. In de
afgelopen jaren heeft SolutionS een expertteam opgeleid. In het najaar van 2013 zal een aantal
counselors en behandelaars aan het team worden toegevoegd. Zij starten dan met de eerste
module van de CSAT-training.
In mei 2013 organiseert SolutionS een seminar speciaal voor huisartsen, psychologen en
psychiaters. Patrick Carnes PhD zal dan als hoofdgast aanwezig zijn.
Over de organisatie
SolutionS biedt een integrale behandeling voor doserings- en verslavingsproblemen. SolutionS behandelt afhankelijkheid van alcohol
en drugs, gecombineerde verslavingen en ook gedragsverslavingen zoals gok- en seksverslavingen en eetstoornissen. Opname voor
een intensieve behandeling is mogelijk in SolutionS Center in Voorthuizen. Nazorg is mogelijk op meerdere locaties in Nederland en
België. Daarnaast werkt SolutionS met partnerklinieken in o.a. Zuid-Afrika, Thailand, Antigua, Portugal en Zwitserland.
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