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De kranten en weekbladen hebben er berichten over met grote koppen. Het epidemiologisch onderzoek meet het: jonge 

mensen – mannen meer dan vrouwen – drinken geregeld op korte tijd massaal veel. We noemen het binge drinken of piek-

drinken. We hebben het een naam gegeven en zijn stilaan tot een defi nitie gekomen van het verschijnsel. Soms neemt het 

erge vormen aan en noemen we het comazuipen. En vooral als heel jonge mensen het doen, maken we er ons veel zorgen 

over. In onze preventie zoeken we naar methodes om dit gedrag te voorkomen of te verminderen, omdat het zowel lichamelijk 

als situationeel grote risico’s inhoudt.

In ‘Abstract verpakt’ vindt u de samenvatting van een artikel over een Zwitsers onderzoek waarin recruten gedurende zeven 

maanden bevraagd werden over hun alcoholgebruik. En wat blijkt: binge drinken is de regel en dus een algemene trend gewor-

den. De alcoholindustrie richt zich reeds geruime tijd op jongeren en blijkbaar, in hun ogen, met succes. Jongeren organiseren 

drinkgelegenheden buiten de dure dancings en clubs om goedkoop veel te kunnen drinken. Het is een zorgwekkend fenomeen 

in onder meer Groot-Brittannië, Spanje, de Scandinavische landen en ook bij onze noorderburen. 

Twee preventieve benaderingen zouden hand in hand moeten gaan om deze trend te keren: een beleid waardoor alcohol 

moeilijker en niet goedkoop te verkrijgen is en een attitudeverandering waarbij dronkenschap geen nastrevenswaardige 

toestand meer is. 

Als binge drinken immers de norm geworden is, moeten we ons niet alleen richten op de risicogroepen, maar een attitude- en 

gedragsverandering van alle jongeren én (jong)volwassenen tot onze doelstelling maken.

Dr. Frieda Matthys

RE
DAC
TIO
NEEL
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Evidence-based 
werken in alcohol- 
en drugpreventie

De laatste tijd is er heel wat te doen over evidence-based 

werken, ook in de alcohol- en drugpreventie. Bij evidence-

based werken is er sprake van een integratie van drie facto-

ren: de evidence zelf, de expertise van de preventiewerker, 

en de wensen, noden en voorkeuren van de doelgroep. Dit 

alles gesitueerd in de omgeving en de samenleving waarin 

men werkt en leeft. Met name over de evidence blijkt heel 

wat onduidelijkheid en debat te zijn. De vertaling van het 

evidence-based gedachtegoed vanuit de geneeskunde 

naar andere sectoren, zoals de alcohol- en drugpreventie, 

brengt namelijk enkele specifi eke factoren aan het licht 

waarmee we rekening moeten houden in onze opvattingen 

over goede evidentie. 

Ev idence-based in  he t  p revent iewerk

In de medische wetenschappen is het duidelijk wanneer men 

een interventie evidence-based mag noemen. Men hanteert er 

vaak een hiërarchie in onderzoek, die gaat van ‘hard’ tot ‘zacht’ 

bewijs. RCT’s of randomised controlled trials staan er bovenaan, 

gevolgd door experimenteel en quasi-experimenteel onderzoek, 

ander kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek. RCT’s 

beschouwt men als de gouden standaard. Men spreekt over 

evidence voor de effectiviteit van een bepaalde behandeling, 

als op basis van verscheidene RCT’s blijkt dat deze interven-

tie een meerwaarde oplevert ten opzichte van de gebruikelijke 

behandeling, een andere behandeling of geen behandeling. 

Afhankelijk van de consistentie van de onderzoeksresultaten 

en de methodologische kwaliteit van deze studies spreekt men 

dan van geen, matig tot sterk bewijs voor de effectiviteit van 

een interventie. 

De vraag is of deze indeling wel werkbaar is voor de alcohol- en 

drugpreventie. De ontstaansfactoren van deze problematiek zijn 

immers zodanig veelzijdig en complex dat het niet mogelijk is 

om eenvoudige oorzaak-gevolgrelaties tussen input en output 

aan te tonen. Een veelheid aan variabelen beïnvloedt het suc-

ces of het falen van een programma. Bij het selecteren van één 

of enkele variabelen in een onderzoeksopzet dreigt het risico 

op een vertekend beeld (VAD, 2006). Het nauwkeurig matchen 

van mensen in vergelijkingsgroepen is bijgevolg zeer moeilijk. 

Verder kunnen ethische overwegingen ervoor zorgen dat een 

RCT in bepaalde omstandigheden niet wenselijk is. Bepaalde 

duidelijk afgebakende interventies zijn ook gemakkelijker via 

RCT’s te onderzoeken dan andere. 

Ev idence-based ver sus innovat ie

Evidence-based werken mag er echter niet toe leiden dat we be-

paalde interventies systematisch uitsluiten. Er moet ook ruimte 

blijven voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve interventies. 

Een ontwikkelingsmodel zou hierop een antwoord kunnen bieden. 

Een voorbeeld hiervan is het model van Veerman & Van Yperen 

(2007), dat ook voor de databank Effectieve Jeugdinterventies 

van het Nederlands Jeugdinstituut (www.jeugdinterventies.nl) 

gebruikt wordt. Dit model onderscheidt vier fasen in de clas-

sifi catie en ontwikkeling van effectieve interventies. In de eerste 

fase bekijkt men of een interventie potentieel effectief is, in een 

tweede of ze in theorie effectief is, in een derde of ze doeltref-

fend is en in een vierde of ze werkzaam is. Dit wordt gekoppeld 

aan verschillende soorten onderzoek en verschillende soorten 

evidentie: descriptieve (beschrijvende) evidentie, theoretische 

evidentie, indicatieve evidentie en causale evidentie. 

Het  on t wikke l ingsmodel  in  de prak t i jk

Descr ip t ieve ev ident ie

Descriptieve evidentie wil zeggen dat men beschrijft wat men 

doet. Als er voor een interventie een dergelijk niveau van eviden-

tie voorhanden is, wil dit zeggen dat ze potentieel effectief is. De 

VAD IN ACTIE
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defi nitie van de interventie, de beschrijving en de kernelementen 

kunnen dienen als basis voor verder onderzoek. Voordeel voor 

professionals is dat ze zo een overzicht hebben van de interven-

ties die worden uitgevoerd in de praktijk en dat ze kennis kun-

nen delen over belangrijke bestanddelen van interventies. Het 

onderzoek dat wordt uitgevoerd om tot dit niveau van evidentie 

te komen, is behoeftenonderzoek (aan welke behoefte moet 

de interventie tegemoetkomen?), beschrijvend onderzoek (wat 

houdt de interventie precies in?) en implementatie-onderzoek (is 

de interventie in principe uitvoerbaar?). Werken met een kader 

voor planmatig en systematisch werken zorgt ervoor dat men 

voor zijn interventie minstens descriptieve evidentie heeft. Een 

vooronderzoek waarin men de problemen en noden waaraan 

de interventie tegemoet moet komen in kaart brengt, is hierbij 

essentieel.

Theore t i sche ev ident ie

Onder theoretische evidentie wordt verstaan dat men beschrijft 

wat men doet én waarom men dat op deze manier doet, aan de 

hand van een goede theorie. Een dergelijk niveau van evidentie 

betekent dat de effectiviteit van een interventie plausibel is. Om 

tot dit niveau van evidentie te komen, voert men literatuurstudies 

uit en studies naar impliciete kennis (studies die opvattingen en 

kennis van betrokken experts expliciteren). Ook voor het berei-

ken van een dergelijk niveau van evidentie biedt planmatig en 

systematisch werken een belangrijke houvast. 

Ind icat ieve  ev ident ie

Men spreekt van indicatieve evidentie wanneer men ook laat zien 

dat de doelen van een interventie bereikt worden. Deze evidentie 

kan gebruikt worden voor het verbeteren van de kwaliteit van de 

interventie. Daarenboven voorziet het de professional van syste-

matische feedback over de resultaten. Onderzoek om dit niveau 

van evidentie te bereiken is tevredenheidsonderzoek (hoe tevre-

den zijn de cliënten?), studies naar doelrealisatie (in welke mate 

worden de doelen van een interventie bereikt?), benchmark-

onderzoek (in welke mate voldoet de interventie aan kwaliteits-

standaarden?), veranderingsonderzoek (pre-postonderzoek), 

herhaalde casestudies en (quasi-)experimenteel onderzoek.

Causale  ev ident ie

Dit brengt ons bij causale evidentie, waarbij wordt aangetoond 

dat de resultaten door de interventie veroorzaakt zijn. Door deze 

evidentie krijgt de professional zicht op bestanddelen van een 

interventie die wel en/of juist niet werkzaam zijn. Men heeft zo 

ook de mogelijkheid om te variëren, kosten te drukken en/of tijd 

te sparen zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit. Dit niveau 

van evidentie wordt bereikt door herhaalde casestudies, quasi-

experimenteel onderzoek en RCT’s.

Voorde len van he t  on t wikke l ingsmodel

Het ontwikkelingsmodel schrijft niet voor dat men alle genoemde 

typen onderzoek moet uitvoeren of dat ze noodzakelijk in een 

bepaalde volgorde moeten plaatsvinden. Het gaat erom duidelijk 

te maken dat niet één onderzoekstype ideaal is, maar dat elke 

ontwikkelfase en elke interventie passende soorten onderzoek 

kent. In deze manier van denken is er ruimte voor de ontwikke-

ling van nieuwe programma’s en worden niet alleen de erkende 

programma’s gebruikt en/of gefi nancierd. Verder is er niet alleen 

aandacht voor de uitkomsten van interventies, maar ook voor de 

vraag waarom iets al dan niet werkt. Het maakt tot slot ook dui-

delijk dat men alleen door het hanteren van een breed spectrum 

van evidence en een integratie van verschillende onderzoeks-

methoden, recht kan doen aan de complexe realiteit. 

Mieke Autrique

Sinds 17 november 2008 werkt Tom Defi llet, maatschappelijk werker en kandidaat in de criminologie 

van opleiding, bij VAD als stafmedewerker hulpverlening. Hij behartigt er de sectoren justitie en eer-

stelijnsgezondheidszorg. Tom werkte de afgelopen tien jaar als drughulpverlener voor vzw Katarsis 

en als justitieel welzijnswerker voor het CAW regio Leuven.

AANGENAAM

Referenties

» VAD (2006), Visietekst evidence-based preventie. www.vad.be 

» Veerman, J.W. & van Yperen, T.A. (2007), ‘Degrees of free-

dom and degrees of certainty. A developmental model for 

the establishment of evidence-based youth care’. Evaluation 

and Program Planning, 30, 212-221.

Binnenkort verschijnt op onze website de tekst ‘Evidence-

based werken in de alcohol- en drugsector’, die duiding biedt 

bij evidence-based werken in de alcohol- en drugpreventie, 

-hulpverlening en voortgezette zorg.
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Surfen door Het Huis
Een webbased leertraject over 

motiverende gespreksvoering 

Hulpverleners in de welzijns- en gezondheidssector worden 

regelmatig geconfronteerd met riskant of problematisch 

middelengebruik bij hun cliënten. Mensen aanzetten om 

dit gedrag te veranderen, blijkt niet eenvoudig. Heel vaak 

zien deze cliënten hun gebruik niet als een probleem en 

komen ze met een andere hulpvraag, zoals slaapproble-

men, maagpijn, huisvesting, schulden,... Als de hulpver-

lener adviseert om het gebruik te stoppen of te minderen, 

moet hij vaak vaststellen dat de cliënt dit niet opvolgt. Een 

cliënt die zijn gedrag verandert, hervalt vaak plots weer in 

zijn oude patroon. Het ‘gebrek aan motivatie’ en het ‘steeds 

weer hervallen’ bezorgt menig hulpverlener gevoelens van 

machteloosheid. 

Motiverende gespreksvoering blijkt een effectieve aanpak 

om gedragsverandering te bevorderen, ook bij cliënten die 

nog niet gemotiveerd zijn om te veranderen. 

VAD ontwikkelde, in samenwerking met diverse partners, de in-

teractieve website Het Huis. Via deze website kunnen welzijns- 

en gezondheidswerkers kennismaken met de basisprincipes 

van gedragsverandering en motiverende gespreksvoering. De 

website wil hun kennis hierover vergroten en hen warm maken 

om bijkomende vorming te volgen, zodat ze de kennis kunnen 

uitdiepen en toepassen in de praktijk. 

De website is opgebouwd als een huis waarin zich animatie-

fi guren bevinden die hulpverlener en cliënt voorstellen. Door-

heen het huis loopt een draaitrap, die symbool staat voor het 

proces van gedragsverandering van de cliënt. Om deze wankele 

trap te verstevigen, wordt het huis opgebouwd. Doorheen de 

verdiepingen worden de verschillende aspecten van motiverend 

werken toegelicht. 

De website start met het illustreren van verschillende interventies 

(confronteren, beschermen, afwachten) die weinig effectief blijken 

in het bevorderen van gedragsverandering. Als we meer inzicht 

krijgen in het proces van gedragsverandering en de basiscondities 

voor verandering, kunnen we er meer invloed op uitoefenen.

De basiscondities voor verandering vormen de fundamenten van 

het huis. Op de eerste verdieping zie je hoe de hulpverlener deze 

basiscondities kan bevorderen door contact te maken met de 

cliënt en op de tweede hoe hij kan omgaan met weerstand. Op 

de volgende verdiepingen komt het belang van keuzevrijheid aan 

bod en hoe de hulpverlener gereedheid om te veranderen kan 

herkennen. Op de hoogste verdiepingen wordt toegelicht wat de 

hulpverlener kan doen om een cliënt die gekozen heeft om zijn 

gedrag te veranderen, te helpen om dit in de praktijk te brengen 

en vol te houden.

De bezoeker krijgt korte conversaties tussen hulpverlener en 

 cliënt te horen als illustratie van de besproken principes. Bij 

iedere verdieping kan de bezoeker een tekst downloaden met 

meer informatie.

De inhoud van het leertraject werd door VAD uitgewerkt, samen 

met een groep experten op vlak van motiverende gespreksvoe-

ring. Voor feedback konden we terecht bij de projectpartners die 

zeer diverse groepen van zorgverleners vertegenwoordigen, zijn-

de: Domus Medica, het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromo-

tie (VIG), de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheids-

zorg en Tuberculosebestrijding (VRGT), het Verbond der Vlaamse 

Tandartsen (VVT), Thuisverpleging Wit-Gele Kruis Vlaanderen, het 

Vlaams ApothekersNetwerk (VAN), het Instituut voor Permanente 

Studie voor Apothekers (IPSA) en het Interuniversitair Centrum 

voor HuisartsenOpleiding (ICHO). 

Neem zeker een kijkje op www.vad.be/hethuis!  

Joke Claessens
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(Z)onder invloed
11 oktober, Brussel

Op 11 oktober 2008 ontmoetten zo’n 160 ouders van drug-

gebruikende kinderen en hulpverleners elkaar op de VAD-

studiedag ‘(Z)onder invloed’ in het Vlaams Parlement in 

Brussel. Een programma samenstellen dat zowel aan-

trekkelijk is voor ouders als voor hulpverleners is geen 

sinecure, maar de organisatoren zijn ruimschoots geslaagd 

in dit opzet.

De studiedag opende met een bijdrage van Tom Evenepoel, 

 coördinator van De DrugLijn. Hij vertelde het verhaal van de vele 

ouders die jaarlijks De DrugLijn contacteren. Ouders vertegen-

woordigen een derde van de mensen die via de telefoon of via 

mail contact opnemen met De DrugLijn. Het zijn meestal ouders 

die vermoeden, net ontdekten of al langer weten dat hun kind 

drugs gebruikt en zich vele vragen stellen: hoe moet ik reageren, 

wat kan ik doen, waarom mijn kind, ligt het aan de opvoeding, 

wat heb ik fout gedaan,... ? De DrugLijn zorgt voor informatie, 

advies en helpt mensen wegwijs maken in de wereld van drug-

hulpverlening en -preventie. 

Helga De Ridder, klinisch psycholoog bij Ambulante Drugzorg 

De Spiegel in Asse, sprak over het moeilijke evenwicht tussen 

liefhebben en begrenzen en over het belang van begrenzen bij 

druggebruik. Jongeren die drugs gebruiken doen dat vooral om-

wille van de prettige effecten van drugs op korte termijn. Ouders 

zien echter vooral de risico’s en de negatieve gevolgen op lan-

gere termijn. En die zijn er wel degelijk: denk maar aan storend 

of onaangepast gedrag, slechte schoolresultaten, schadelijke 

lichamelijke gevolgen, het risico op een ontwikkelingsstilstand 

of -achterstand,... Haar boodschap is dan ook: wees als ouder 

maar streng genoeg. Het is nu eenmaal eigen aan adolescenten 

dat ze grenzen willen verkennen, door streng genoeg te zijn, zorg 

je ervoor dat ze de grenzen nog op een veilige manier kunnen 

overschrijden. Tot slot had ze nog heel wat praktische tips over 

hoe je op een goede manier grenzen kan stellen en hoe je kan 

omgaan met grensoverschrijdingen.

Lut Storms, gestalttherapeute en -trainer, bracht een hartverwar-

mend verhaal over de invloed van drugverslaving op het gezins-

leven. Zij schetste heel realistisch hoe ouders zich afvragen of ze 

wel goede ouders zijn geweest, hoe de relatie tussen ouders onder 

grote druk kan komen te staan en hoe men als ouder ten slotte 

zelf in een zorgverslaving kan terechtkomen. Lut Storms had het 

niet alleen over de invloed van een druggebruiker in het gezin, 

maar ook over de wegen om eruit te geraken: jezelf toestaan dat je 

wereld weer groter wordt dan de verslaving van je kind alleen, de 

tijd nemen om te rouwen om het kind dat er niet meer is en werken 

aan de relatie met je niet-gebruikende kinderen. Ook deze relatie 

is beïnvloed: vaak gaan kinderen zich gedragen als ‘perfecte’ kin-

deren en gaan ze zorgen voor hun ouders. Hen kunnen zeggen dat 

het niet meer hoeft, dat je terug voor jezelf en voor hen kan zorgen, 

is een belangrijke stap.

Filip Van Hende ten slotte is advocaat en auteur van ‘Recht op 

antwoord. Informatie voor ouders over kinderen, drugs en de wet’. 

Ouders van druggebruikende kinderen hebben vaak ook heel wat 

juridische vragen, bijvoorbeeld over wat hun rechten en plichten 

zijn. Niet alle problemen kunnen via de juridische weg opgelost 

worden, maar een juridische aanpak kan aanleiding zijn voor een 

meer pedagogische aanpak, waarbij grenzen stellen vaak cruciaal 

blijkt. Waar ouders op hun rechten staan, zullen jongeren gecon-

fronteerd worden met meer duidelijke grenzen. Een juridisch ant-

woord betekent voor ouders vaak ruimte om, ondanks alle stress 

en zorgen, toch nog voor zichzelf te zorgen. 

Tijdens de studiedag was ook een pauze voorzien, waarin ruimte 

gecreëerd werd voor rechtstreekse dialoog tussen een aantal 

hulpverleners – leden van de VAD-werkgroep Consult aan ouders 

en medewerkers van De DrugLijn – en de ouders.  De studiedag 

werd afgesloten met een synthese van de bedenkingen die zo 

bijeen gesprokkeld werden. Een greep uit de bevindingen: het 

werd als een belangrijke blijk van erkenning ervaren dat minister 

Vanackere aanwezig was en de studiedag heeft ingeleid, de ver-

halen van de verschillende sprekers waren zeer herkenbaar en 

bijwijlen ontroerend, praktijkgericht, voor sommigen riep de stu-

diedag bijkomende vragen op, maar vooral ook veel voornemens 

over hoe men bepaalde dingen wil aanpakken, pleidooi voor een 

betere samenwerking tussen ouders en hulpverleners,... 

In een ver verleden organiseerde VAD reeds een studiedag voor 

dit publiek, maar de talrijke opkomst en de positieve evaluatie 

maakt duidelijk dat het deze keer niet zo lang mag duren voor er 

weer een initiatief genomen wordt.

     

Inge Baeten

De brochure ‘Recht op antwoord. Informatie voor ouders over 

kinderen, drugs en de wet’ kan u bestellen met de bestelbon 

op p. 24.
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Een alcohol- en 
drugbeleid in de 
gevangenis

VAD ontwikkelde recent een ondersteuningsmap voor 

gevangenissen die een alcohol- en drugbeleid willen ont-

wikkelen en/of voor externe coaches die dit proces bege-

leiden. Met deze map willen we ondersteuning bieden bij 

het planmatig omgaan met het alcohol- en drugthema in 

een specifi eke context als de gevangenis. 

Waarom een a lcoho l-  en drugbe le id 

in  de gevangenis?

Het toenemende druggebruik in de gevangenissen is een weer-

spiegeling van het druggebruik in de maatschappij. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat ongeveer de helft van de gevangenispopu-

latie vertrouwd is met illegale drugs en dat het gevaar voor be-

invloeding van de andere helft zeer groot is. Stress en verveling 

als gevolg van de detentie zijn risicofactoren die gedetineerden 

naar drugs kunnen doen grijpen. Doordat meer mensen drugs 

gaan gebruiken in de gevangenis ontstaat er een drugmarkt die 

voor heel wat overlast en onveiligheidsgevoelens zorgt. Daar-

naast zijn er heel wat risico’s op vlak van welzijn en gezondheid 

van de gedetineerden.

De gevangenissen zijn dan ook op zoek naar een adequate aan-

pak. Met de langverwachte omzendbrief van minister Onckelinx 

over de aanpak van drugproblemen in de gevangenis (2006) 

kregen de gevangenissen die willen starten met een alcohol- en 

drugbeleid een belangrijk instrument in handen met praktische 

richtlijnen. In de ondersteuningsmap wordt hier dan ook regel-

matig naar verwezen. 

Wat b ied t  deze onder s teuningsmap?

Een alcohol- en drugbeleid is een samenhangend geheel van 

maatregelen dat voorkomt dat men de alcohol- en drugthe-

matiek eenzijdig aanpakt. Zo worden losstaande en éénmalige 

acties vermeden. Bij een alcohol- en drugbeleid streeft men 

ernaar om alle elementen van een beleid te kaderen in een 

langdurige werking, gesteund op duidelijke en concrete uit-

gangspunten. 

In deze map worden de drie pijlers van een integraal alcohol- en 

drugbeleid uitgewerkt: (1) regelgeving en procedures, (2) bege-

leiding en hulpverlening, (3) voorlichting, preventie en vorming. 

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de noodzakelijke randvoor-

waarden en de opstartfase van de beleidsontwikkeling. Veel 

aandacht wordt besteed aan het creëren van een draagvlak bij 

zowel personeel als directie. Verder werden vragenlijsten ont-

wikkeld om een analyse te kunnen maken van de bestaande en 

de wenselijke situatie met betrekking tot de alcohol- en drugpro-

blematiek in de gevangenis. Het rapport met de resultaten van 

deze enquête moet een inventaris zijn van de mogelijkheden, 

knelpunten en behoeftes die het personeel per pijler van het be-

leid heeft aangegeven. 

Op basis van dit rapport en de omzendbrief zal de lokale stuur-

groep drugs, die het hele gebeuren aanstuurt, de uitgangspun-

ten en het kader van het uit te werken alcohol- en drugbeleid 

weergeven in een visietekst. De ondersteuningsmap biedt een 

voorbeeld van een visietekst en aangrijpingspunten om de visie 

zichtbaar te maken in concrete werkpunten rond de drie pijlers 

van een beleid. De pijlers worden uitvoerig belicht en geïllus-

treerd met praktische tips en mogelijke valkuilen. 

Tot slot geeft de ondersteuningsmap ook aanbevelingen voor de 

implementatie en de evaluatie van een alcohol- en drugbeleid.

Deze map is geen blauwdruk of kant-en-klaar recept voor een 

alcohol- en drugbeleid in de gevangenis, maar een ondersteu-

ning voor wie stapsgewijs een integraal alcohol- en drugbeleid 

wil uitwerken en uitvoeren.

Geert Verstuyf

De ‘Ondersteuningsmap gevangenissen’ kan u bestellen met 

de bestelbon op p. 24.
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De DrugLijn en 
doorverwijzen, 
een evaluatie

Mensen wegwijs maken in drughulpverlening en -preventie 

is een van de kerntaken van De DrugLijn. Dat die taak ter 

harte wordt genomen, blijkt uit het feit dat meer dan de 

helft van alle bellers en mailers doorverwezen wordt naar 

een of andere instantie voor verdere informatie, advies 

of hulp.

Om die taak naar behoren te vervullen, werd in de loop der jaren 

een sociale kaart uitgebouwd die zo nauw mogelijk is afgestemd 

op de behoeften van de bellers en e-mailers. Uiteraard rendeert 

die pas als ook de beantwoorders over de juiste vaardigheden 

beschikken om met die informatie aan de slag te gaan. De Drug-

Lijn baseert zich daarom op een aantal richtlijnen en criteria bij 

het doorverwijzen. Via opleiding en aan de hand van casussen 

leren beantwoorders die toepassen.

Het belang van een goede doorverwijzing mag niet onderschat 

worden. Ze kan mee bepalen of iemand uiteindelijk een ant-

woord op zijn vragen, dan wel de geschikte hulp voor zijn pro-

blemen vindt. In elk geval kan een geslaagde doorverwijzing een 

beller of een mailer de frustratie besparen om met zijn vragen bij 

de verkeerde deur aan te kloppen. 

Omdat doorverwijzen zo belangrijk is, is De DrugLijn zich steeds 

bewust geweest van fundamentele vragen, zoals: wordt er cor-

rect doorverwezen, hebben we genoeg zicht op de werking van 

centra en diensten waarnaar we verwijzen, maar ook vragen 

als hoe ervaren de diensten onze verwijzingen? Toen de kans 

zich aanbood, werden die vragen de basis voor de evaluatie die 

Caroline Stroobants, studente criminologie aan de KU Leuven, in 

het kader van haar stage-opdracht uitvoerde.

De anonimiteit van de contacten en het feit dat ze in de meeste 

gevallen ook eenmalig zijn, maakt het quasi onmogelijk om bel-

lers of mailers naderhand te bevragen over de kwaliteit van de 

doorverwijzingen. Daarom werd ervoor gekozen om een aantal 

centra waarnaar vaak doorverwezen wordt, om feedback te vra-

gen over de aanmeldingen die ze via De DrugLijn krijgen.

Aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst werd 

tijdens interviews gepolst naar vier topics: heeft men zicht op 

aanmeldingen van cliënten via De DrugLijn, hoe schat men de 

accuraatheid van die aanmeldingen in, hoe wordt de rol van De 

DrugLijn op het vlak van doorverwijzen ervaren en zijn er prakti-

sche aspecten die het doorverwijzen kunnen optimaliseren?

De centra registreren niet systematisch of cliënten zich aanmel-

den na verwijzing door De Druglijn. Toch hadden de bevraagden 

unaniem de indruk dat De DrugLijn een belangrijke functie heeft 

in het vergemakkelijken van de doorstroming naar de hulpverle-

ning door haar toegankelijkheid.

Op een paar occasionele vergissingen na (bijvoorbeeld op vlak 

van regionale afbakening van het werkterrein) oordeelden de ge-

interviewden dat de grote meerderheid van de doorverwijzingen 

consequent en correct verloopt. Een paar geïnterviewden von-

den het ook zinvol (en zelfs belangrijk) dat de toekomstige cliënt 

door zijn contact met De DrugLijn al een zeker beeld heeft van 

het aanbod van het centrum waar hij zich aanmeldt. 

De conclusie die ons het meest verheugde, is de grote bereid-

heid tot verdere afstemming: elke geïnterviewde stond ervoor 

open om in de toekomst op regelmatige basis contact te houden 

en waar mogelijk verder feedback te geven over de doorverwij-

zingen door De DrugLijn. Die conclusie heeft het DrugLijnteam er 

alleszins toe geïnspireerd om voortaan jaarlijks een aantal centra 

te contacteren voor verder individueel overleg over hun aanbod 

en de doorverwijzingen door de lijn.

Langs deze weg willen we nogmaals de centra en de geïnter-

viewde hulpverleners danken voor hun bereidwillige medewer-

king aan de evaluatieopdracht. Een exemplaar van het evaluatie-

rapport is op aanvraag verkrijgbaar.

Tom Evenepoel
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Alcoholverslaving 
hoeft niet het 
einde te zijn

Al sinds begin jaren zeventig is de derde week van 

november traditioneel de ‘Week van het alcoholisme’. 

Hoewel de AA al heel wat pogingen ondernomen heeft 

om deze week ook offi cieel te laten erkennen, is het nog 

steeds niet zover.

Toch maken zij graag van de gelegenheid gebruik om 

zich aan u voor te stellen via AnD. 

Wat is  A A?

AA staat voor Anonieme Alcoholisten. Het is een gemeenschap 

van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met 

elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te los-

sen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme. 

AA staat open voor elke vrouw en elke man die niet ten onder 

wil gaan aan de lichamelijke en mentale afhankelijkheid van 

alcohol. Alcoholisme is een verslaving, maar tegelijkertijd een 

ziekte die kan verholpen worden.

De enige vereiste voor AA-lidmaatschap is een verlangen op 

te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen 

voor AA-lidmaatschap, wij voorzien in onze behoeften door ei-

gen bijdragen. AA is niet gebonden aan enige sekte, genoot-

schap, politieke partij, organisatie of instelling; wenst zich niet 

te mengen in enig geschil; steunt of bestrijdt geen enkel doel. 

Ons hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen 

nuchterheid te bereiken. 

FOCUS

Anonieme Alcoholisten: www.aavlaanderen.org of 

info@aavlaanderen.org of 03 239 14 15 

(hulpverlening 24/24u, 7/7d). 

Een ge tu igen is

“Ik ben Mark en ik ben alcoholist. Nee, ik ben niet beginnen 

drinken omdat ik een ongelukkige jeugd had of omdat iedereen 

in de familie overmatig dronk. Mijn jeugd was normaal en 

gelukkig. Tijdens mijn studententijd was ik een stevige drinker, 

een sociale drinker, die wel eens over de schreef ging met mijn 

gezellen, wat toen zelfs geapprecieerd werd. 

Maar veel drinken werd meer en meer. Ik ging direct naar mijn 

bureau, waar ik mijn eerste dronk (jenever) nam, om dan mijn 

tanden te poetsen. Zo was de geur van ‘de eerste’ toch al weg. 

Zo ging ik de hele dag door: moe, futloos, angstig, me door de 

dag slepend, steeds balancerend tussen nuchter genoeg om 

nog te functioneren en toch in een roes. Ik werd expert in het 

verstoppen van fl essen en in het vinden van excuses, zowel 

voor mijzelf als voor anderen. Ik lag niet in de goot, deed mijn 

werk nog, maar voelde mij zielig, eenzaam, vol zelfmedelijden. 

Mijn huwelijk hing aan een zijden draadje. Ik probeerde er 

duizend maal iets aan te doen. Nooit hield ik het lang vol. Ook 

medicijnen hielpen niet. 

Op een dag was ik mezelf zo beu, dat ik mijn huisarts om hulp 

vroeg. Ik moest erkennen dat ik ziek was, mijn ziekte was het 

alcoholisme. De enige weg om die ziekte onder controle te 

krijgen was: volledig stoppen met drinken. Deze erkenning 

(nog niet aanvaarding) van mijn ziekte was het keerpunt. Die 

avond kwamen twee mensen van de Anonieme Alcoholisten 

bij mij. Mensen met een drankprobleem, die net hetzelfde 

meegemaakt hadden, maar nu nuchter waren. Enkele dagen 

later ging ik naar mijn eerste groepsvergadering. De groep 

bestond niet uit een bende zuipschuiten met bloeddoorlopen 

ogen, die aan de grond zaten. Het waren gewone mannen 

en vrouwen met één gemeenschappelijk probleem: een 

drankprobleem. En zij deden er iets aan. Hier voelde ik mij 

onmiddellijk thuis, hier hoorde ik bij. Ik ben nu zes jaar nuchter, 

heb mijn ziekte leren aanvaarden en ga wekelijks naar de 

gesloten vergaderingen.

Ik ben een nieuw mens. Ik ben nog steeds alcoholist, maar 

nuchter en gelukkig.”
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Commercialisering 
in de geestelijke 
gezondheidszorg 
De marktwaarde van zorg

VAD vroeg zich af hoe de opmars van commerciële zorg de 

Vlaamse geestelijke gezondheidszorg en de verslavings-

zorg in het bijzonder beïnvloedt en ging haar licht opste-

ken bij Bob Cools, directeur van het Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg (CGG) De Pont in Mechelen en auteur 

van diverse overzichtsartikels over commercialisering in 

de geestelijke gezondheidszorg.

A nD:  Wat  word t  prec ies  bedoe ld  met  ‘commer-

c ia l i ser ing in  de gees te l i jke  gezondhe idszorg’?

Bob Cools: De hamvraag is of je het uitvoeren van taken van 

algemeen belang zoals gezondheidszorg kan overlaten aan 

private organisaties met een expliciet winstoogmerk en zo ja, 

onder welke voorwaarden. Private pioniers in de gezondheids-

zorg waren in het verleden vaak de voorlopers van overheids-

initiatieven. Meestal werden deze initiatieven genomen vanuit 

een caritatieve, humane bekommernis en later geheel of ge-

deeltelijk door de overheid gesubsidieerd. Door de toenemende 

zorgvraag dreigt het noodzakelijke zorgaanbod onbetaalbaar te 

worden voor de overheid. De overheid dwingt de gezondheids-

organisaties om te denken in termen van kosteneffi ciëntie en 

effectiviteit.

Commercialisering betekent dat de principes van de vrijemarkt-

economie worden toegepast in de gezondheidszorg. Een com-

merciële organisatie streeft expliciet naar winst, waarbij die 

winst wegvloeit naar belanghebbenden die niets met de zorg-

sector te maken hebben. 

De praktijk vertoont een waaier van organisaties tussen pure 

commercie en volledige overheidssubsidiëring. Marktwerking 

impliceert dat private organisaties vrij kiezen om hun zorgaan-

bod af te stemmen op wat zij zien als zorgvraag en mekaar 

openlijk beconcurreren. De overheid mengt zich dan hoogstens 

beperkt, via wetgeving, als kwaliteitsbewaker van dit zorgaan-

bod. Volledige overheidssubsidiëring zou betekenen dat de over-

heid inschat wat de zorgbehoeften zijn en organisaties opdracht 

geeft die zorg te verstrekken. Vaak gaat de overheid ook prak-

tijktoepassingen voorschrijven die ze voorstaat. 

Beide modellen kennen in hun pure vorm de nodige beper-

kingen. Volledige commercialisering geeft risico op klasse-

hulpverlening, waarbij een hoger fi nancieel inkomen een betere 

zorg garandeert. Overheidsreglementering is noodzakelijk om 

het basisrecht op gezondheidszorg te garanderen. Anderzijds 

draagt commercialisering bij tot effi ciëntie, kostenbeheersing 

en kwaliteit van zorg. Volledige overheidssubsidiëring is fi nanci-

eel niet haalbaar en betekent vaak vertraging van een vernieu-

wende dynamiek. Nieuwe technieken kosten bij opstart immers 

veel geld.

UITGESPROKEN
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AnD:  Wat  kan de gesubs id ieerde sec tor  le ren van 

de commerc ië le? 

Bob Cools: Een concreet voorbeeld van hoe je kan trachten meer-

waarde in de zorg te creëren door werkmethodes uit de commer-

ciële zorgsector te gebruiken, proberen we nu uit op het CGG De 

Pont in Mechelen. Op 1 oktober 2008 ging er een nieuw project van 

start waarbij enkele zelfstandige psychologen op het CGG worden 

tewerkgesteld. Het CGG heeft namelijk een wachtlijst van bijna 

een jaar. Voor heel wat cliënten betekent dit een feitelijke uitslui-

ting: de hulp komt te laat. We proberen met dit project een aantal 

doelstellingen te realiseren die in het gedrang dreigen te komen 

door deze onverantwoord lange wachtlijst. We willen ten eerste de 

sociale mix behouden in onze cliëntpopulatie en ten tweede een 

sneller antwoord kunnen bieden op hulpvragen. Samenwerking 

met zelfstandige psychiaters bestaat al vele jaren, ook in andere 

centra. Dit wordt nu uitgebreid met enkele zelfstandige psycho-

logen. Zij doen hun gesprekken op het CGG met cliënten die zich 

aanmelden bij het CGG en aan wie wij de keuze laten of ze tegen 

een hoger tarief bij een zelfstandige psycholoog willen gaan. We 

vragen van deze zelfstandige collega’s dat ze deelnemen aan de 

wekelijkse teamvergadering op het CGG. We hopen op een win-

winsituatie: cliënten kunnen sneller de gewenste hulp krijgen, 

voor de zelfstandige is er de omkadering en doorverwijzing vanuit 

het CGG. Voor het CGG is er met het afgestane bedrag na aftrek 

van algemene kosten een extra inkomenspost, die wordt gebruikt 

voor de aanwerving van bijkomend personeel. 

AnD:  Zowel  gesubs id ieerde a ls  pr ivé- in i t ia t ieven 

s te l len z ich to t  doe l  goede zorg aan te  b ieden.  D i t 

v raagt  een zekere vorm van k wal i t e i t scont ro le . 

Hoe word t  d i t  vo lgens u  bes t  georganiseerd en 

wie  fungeer t  a ls  cont ro le rende ins t ant ie?

Bob Cools: De overheid heeft geen controle op wat privéthera-

peuten doen. Iedereen mag zich immers therapeut noemen. De 

oplossing voor een kwaliteitsvolle hulpverlening, ook bij privé-

initiatieven, ligt deels in de erkenning en bescherming van de 

beroepspraktijk van de klinisch psycholoog, orthopedagoog, sek-

suoloog en van de psychotherapie als specialisatie. Reeds tien jaar 

wordt hierover onderhandeld. Een beroepserkenning vraagt een 

professionalisering van medewerkers én kwaliteitsstandaarden 

op organisatieniveau. Je creëert een concurrentieprincipe: orga-

nisaties willen dat kwaliteitslabel behalen. De onderhandelingen 

blijven echter steken op de verschillende visies op therapie van 

Franstaligen en Vlamingen, een illustratie van de verdeeldheid bin-

nen de sector van de geestelijke gezondheidszorg. In feite zijn dit 

bevoegdheden die beter worden geregeld op het niveau van de 

Vlaamse en Waalse gemeenschappen, maar de realiteit is anders.

AnD:  Hoe komt he t  dat  e r  de laat s te  jaren in  de 

vers lav ingszorg een groe i  i s  van commerc ië le  in i -

t ia t ieven in  he t  bu i ten land ( Neder land )  en s inds 

kor t  ook in  V laanderen?

Bob Cools: De argumentatie van de commerciële klinieken is 

dat in Nederland de bestaande verslavingszorg geen kwaliteit 

biedt en bovendien een negatief imago heeft als ‘diensten voor 

gemarginaliseerde junkies’. Het ontbreekt er volgens hen aan 

evidence-based werken en fi nanciële middelen. Deze klinieken 

richten zich op mensen met een verslaving die voldoende geld op 

tafel kunnen leggen voor een dure behandeling op maat. Op ter-

mijn willen ze ook wel een aanbod doen naar de middenklasse, 

vandaar dat ze de overheid onder druk zetten voor terugbetaling/

erkenning binnen de ziekteverzekering. De Belgische wetgeving 

remt commerciële klinieken af door de ziekenhuiswet die stelt 

dat je een vergunning nodig hebt en sinds 1982 bestaat er ook 

een stop op de beddengroei. Een voordeel van de commercia-

lisering is ongetwijfeld dat het de gesubsidieerde zorg wakker 

schudt, stimuleert tot alertheid en creativiteit en verplicht verder 

te kijken dan het eigen wettelijke kader. In Nederland, en sinds 

kort ook in België, merk ik dat voor werkgerelateerde problemen 

en voor preventie op school, bedrijven en organisaties soms lie-

ver een beroep doen op commerciële initiatieven omdat deze 

zich fl exibeler opstellen of een beter aanbod op maat kunnen 

leveren.

A nD:  Hoe kan de V laamse ver s lav ingszorg a ls 

gesubs id ieerde sec tor  een ant woord fo rmuleren 

op d ie  commerc ië le  in i t ia t ieven?

Bob Cools: De verslavingszorg zou zich meer onder de brede 

noemer van geestelijke gezondheidszorg moeten scharen. Hoe-

wel het historisch te verklaren is, is het geen goede zaak dat 

men verslavingszorg nog altijd onderscheidt van de rest van de 

geestelijke gezondheidszorg. Een verslavingsprobleem is in es-

sentie een psychiatrisch probleem, niet meer of minder ernstig 

dan andere psychiatrische problemen. Het in stand houden van 

dat onderscheid suggereert dat verslavingsproblemen minder 

erg zouden zijn, wat natuurlijk onzin is. Zowel de preventie als 

de curatie moet sterker worden aangestuurd vanuit één geïnte-

greerde visie op geestelijke gezondheidszorg. Maar zelfs in ons 

kleine Vlaanderen komen we niet tot één gezamenlijk beleid, 

noch inzake preventie, noch inzake curatie, omdat ieder zijn ei-

gen heilig huisje in stand wil houden. Die behoudsgezindheid en 

interne verdeeldheid draagt niet bij tot een positief imago. Het 

is goed te investeren in positieve beeldvorming, maar ook in de 

organisatie van het zorgaanbod is er nog veel te verbeteren.

AnD:  Bedank t  voor  d i t  boe iende gesprek!

Kathleen Raskin
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EEN DAG
UIT HET LEVEN VAN ... 
een straathoekwerkster

10 :0 0

Ik stap uit het station naar het bureau. De 

zon schijnt en ik heb het gevoel dat het 

een mooie dag zal worden. Zonnige da-

gen zijn voor straathoekwerkers sowieso 

aangenamer werken, het maakt het le-

ven op straat net iets minder scherp.

Even langs het bureau gaan, mijn col-

lega’s goeiedag zeggen en mijn mails 

checken.

10 :3 0

Eén van de gasten komt langs op het bu-

reau. Het geluk straalt van zijn gezicht. 

“Ik heb juist de sleutel gekregen van mijn 

appartement”, zegt hij opgewonden en 

half buiten adem. “Kom, we gaan snel 

kijken.” Ik neem mijn jas en rugzak en ga 

met hem naar buiten. Toen ik hem leerde 

kennen, woonde hij in een vochtig, don-

ker kot. Als ik bij hem op bezoek ging, 

moest ik even mijn adem inhouden, tot-

dat ik gewend was aan de schimmelgeur. 

Hij heeft bergen verzet om dit sociaal ap-

partement te bemachtigen.

10 :5 0

Een beetje trillend steekt hij de sleutel 

in het sleutelgat. Daar staan we dan in 

een ruim appartement met twee slaap-

kamers, een voor hem en een voor zijn 

zoontje. Hij leidt me trots rond en ik ben 

vereerd om rondgeleid te worden in zijn 

kleine paleis. We praten nog wat over de 

verhuisplannen, de praktische dingen die 

nog moeten geregeld worden en het ge-

voel van een ‘eigen plek’ te hebben.

13 :3 0

Ik trek opnieuw de straat op. Het zon-

netje schijnt nog wel maar de terrassen 

worden toch niet meer buitengezet. Ik 

stap één van mijn cafés binnen en ga 

aan de toog zitten. Ik doe een babbeltje 

met de cafébaas en ga terug op pad. Het 

is nog vrij vroeg om mensen op café te 

vinden en ik beslis om langs te gaan bij 

iemand thuis.

13 :4 5

Ik bel aan en zij doet open. De hond 

groet me hartelijk en ik krijg koffi e aan-

geboden. We babbelen een beetje over 

koetjes en kalfjes, over het afgelopen 

weekend, over spanningen tussen haar 

en haar vriendinnen,... Na een half uur 

vertelt ze dat ze een maand huurachter-

stal heeft. Haar dochtertje had nieuwe 

schoenen nodig, schoenen en huishuur 

in een maand kunnen niet. “Ze kan er 

toch niet bijlopen als een bohemer”, zegt 

ze. Schoenen zijn op dit moment belang-

rijker. Ze heeft nog niets gehoord van de 

huisbaas en zij heeft zelf ook nog geen 

contact opgenomen. “Daar ben ik te be-

schaamd voor!” Ik stel voor dat we sa-

men een brief opstellen, waarin ook een 

afbetalingsplan wordt voorgesteld om 

deze maand achterstal weg te werken. 

Dat vindt ze goed.

16 :0 0

Ik ga terug naar het uitgangscentrum. 

Ondertussen zit er al wat meer volk op 

café. Ik zie een groepje waarvan ik de 

meesten ken en ga erbij zitten. Ik maak 

kennis met de gasten die ik nog niet ken 

en leg uit dat ik straathoekwerkster ben. 

“Grave job”, is meestal de eerste reactie 

en ik beaam dat volledig. 

18 :0 0

Ik ga nog even langs op een plein en dan 

zit voor mij de dag erop. Sinds de voet-

balgoalen weggehaald zijn na klachten 

over overvliegende ballen, ligt het plein 

er verlaten bij. Je voelt ook dat de winter 

inzet. Ik trek mijn jas toe en wandel naar 

het station. 

Martine Van Geyt

Stafmedewerker

Vlastrov

www.straathoekwerk.be
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Communicatie 
over nieuwe 
gevaarlijke drugs
Recent onderzoek over het 

Belgische Early Warning System

In het project ‘nEWS on EWS’ analyseerde een onderzoeks-

ploeg samengesteld uit communicatiewetenschappers, 

criminologen, sociologen en gezondheidsexperts (KU 

Leuven, U Gent, ULB, Purdue University-USA) de manier 

waarop nieuwsmedia het publiek informeren over nieuwe 

gevaarlijke drugs die gedetecteerd worden door het Early 

Warning System in België (B-EWS). Naast een analyse van 

de belangrijkste vormelijke en inhoudelijke kenmerken 

van deze berichtgeving, werd gekeken naar de mogelijke 

invloed van deze nieuwsberichten op de perceptie en de 

kennis van het grote publiek en van druggebruikers in het 

bijzonder. Er werd gebruikgemaakt van een inhoudsanalyse, 

focusgroepsinterviews en een telefonische enquête.

De resu l t a ten

Onze inhoudsanalyse wees uit dat de krantenartikels die gepubli-

ceerd worden naar aanleiding van een EWS-waarschuwingsbe-

richt eerder klein zijn. Ook de visuele ondersteuning is beperkt, 

waardoor de berichten eerder onopvallend zijn. Wat betreft de in-

houd van de berichten stelden we vast dat er voornamelijk louter 

feitelijke gegevens worden meegedeeld, zonder veel bijkomende 

(achtergrond)informatie. De toon van de artikels is overwegend 

negatief. Concrete waarschuwingen of raadgevingen voor (po-

tentiële) druggebruikers komen amper voor. Ook verwijzingen 

naar hulpverlenings- of informatiediensten zijn zeldzaam. De 

human interest in de krantenartikels ligt zeer laag. Dit geeft de 

tekst een saaie, wetenschappelijke indruk, waardoor de lezers 

mogelijk snel hun interesse verliezen in het artikel. 

Met behulp van focusgroepsinterviews onderzochten we hoe 

ontvangers, zowel gewone burgers als professionelen, de 

nieuwsboodschappen percipiëren en evalueren. In alle groepen 

is er kritiek op het moeilijke en wetenschappelijke taalgebruik. 

Volksgezondheid zou enerzijds (aldus de journalisten) een een-

voudiger taalgebruik kunnen hanteren dat meer op maat is van de 

journalisten. Anderzijds zou Volksgezondheid meer (onverwerkte) 

achtergrondinformatie kunnen toevoegen, zodat journalisten het 

bericht gemakkelijk en snel kunnen verwerken tot een interessant 

artikel. In beide gevallen kan het nuttig zijn om het systeem van 

Belga Direct te gebruiken. Druggebruikers zijn van mening dat de 

informatie in de berichten te weinig praktisch bruikbaar is. Zij zijn 

vragende partij voor meer harm-reductioninformatie. De verschil-

lende doelgroepen interpreteren de waarschuwingsberichten op 

een heel andere manier. Het zou daarom goed zijn om de inhoud 

en de toon aan te passen aan de behoeften van elke doelgroep. 

Dit betekent dat de communicatie niet enkel via de massamedia 

kan verlopen, maar dat er gezocht moet worden naar alternatieve, 

meer doelgroepgerichte communicatiekanalen. De deelnemers 

suggereren bijvoorbeeld gebruik te maken van een website, on-

linefora, e-mail, informatiestands, affi ches, fl yers,... De professi-

onelen pleiten ervoor om meer aandacht te geven aan informatie 

vanuit het werkveld (bottom-up). Journalisten benadrukken dat zij 

het waarschuwingsbericht bij voorkeur in de voormiddag ontvan-

gen en dat zij het belangrijk vinden om snel een expert of woord-

voerder aan de lijn te krijgen voor meer achtergrondinformatie. 

Uit onze telefonische enquête bij 1.717 respondenten (781 Frans-

taligen en 936 Nederlandstaligen) blijkt dat slechts 7% van de 

Belgische bevolking een waarschuwingsbericht heeft opgemerkt. 

Degenen die zich het meest betrokken voelen bij de drugproble-

matiek (hetzij als gebruiker, hetzij omdat zij te maken hebben 

met gebruikers in hun naaste omgeving), volgen de actualiteit 

het minst goed op. Dit doet de vraag rijzen of het wel zinvol is om 

de bevolking te willen waarschuwen via de klassieke media. Via 

deze weg slaagt men er immers onvoldoende in om diegenen te 

bereiken die werkelijk behoefte hebben aan de informatie.

Bele idsaanbeve l ingen

We besloten onze recente studie met een aantal beleidsaanbe-

velingen betreffende media en andere informatiekanalen, type 

waarschuwingsberichten, en taalgebruik en structuur, die als 

volgt kunnen worden samengevat:

GEWIKT & GEWOGEN
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Media en andere informatiekanalen:

» een brede website ontwikkelen (met onlineforum) waar zo-

wel professionelen als ervaringsdeskundigen informatie met 

elkaar kunnen uitwisselen;

» informatiestands zetten op fuiven, festivals en andere dance-

events (in samenwerking met de subfocal points, zoals bij-

voorbeeld VAD);

» niet enkel via de massamedia, maar via meerdere kanalen 

communiceren (meer rekening houden met doelgroepken-

merken);

» de eerste dagen na een waarschuwing voorzien dat een 

expert/woordvoerder permanent beschikbaar is (via gsm) 

om vragen van journalisten en andere belanghebbenden te 

beantwoorden (bestaande systeem van wacht-gsm meer be-

kendheid geven);

» tweerichtingscommunicatie aanmoedigen (bijvoorbeeld door 

een online-invulformulier te verspreiden in het werkveld).

Type waarschuwingsberichten:

» meer inbreng van ervaringsdeskundigen;

» als het persbericht van het Wetenschappelijk Instituut Volks-

gezondheid (WIV) pas tegen de avond klaar is, bij voorkeur de 

dag erna pas versturen naar de media;

» onderaan elk persbericht en artikel contactgegevens vermel-

den van professionele organisaties zoals VAD, Eurotox, De 

DrugLijn of Infor-Drogues.

Taalgebruik en structuur:

» een meer levendig taalgebruik hanteren (meer human inte-

rest, bijvoorbeeld door een getuigenis van een gebruiker of 

een slachtoffer toe te voegen).

Prof. Dr. Dave Gelders

School for Mass Communication Research

KU Leuven

Deze studie kadert in het Onderzoeksprogramma ter 

ondersteuning van de Federale Beleidsnota Drugs, in opdracht 

van en gefi nancierd door de FOD Wetenschapsbeleid en werd 

recent gepubliceerd door Academia Press: Gelders, D., Patesson, 

R., Vandoninck, S., Steinberg, P., Van Malderen, S., Nicaise, P., 

De Ruyver, B., Pelc, I., Dutta, M., Roe, K. & Vander Laenen, F. 

(2008), Waarschuwen voor gevaarlijke drugs: analyse van het 

early warning system in België. Gent: Academia Press.

Pieter Melle Tiesema,

erelid VAD (23/9/1923 – 14/7/2008)

Dag mijnheer Tiesema,

85 jaar was je toen je midden juli rustig bent gestorven.

Meer dan twintig jaar daarvan was je een enthousiaste en 

constructieve supporter van VAD, en dan vooral van de sector 

arbeid. Vrij snel na de oprichting van VAD kwamen er immers 

vragen uit bedrijven. Allerlei vragen naar raad en informatie die 

in de beginjaren van VAD, met haar beperkte staf en logistiek, 

zelf veel vragen opriepen. 

‘Hulp’ kwam uit Holland, in de persoon van mijnheer Tiesema. 

Jij deelde maar al te graag je ervaringen met de Volksbond in 

Nederland. Je werd de grote bezieler van de werkzaamheden 

van de sector arbeid. Je tijd ver vooruit hamerde je op planma-

tigheid en structurele inbreng.

Ook in de Raad van Bestuur van VAD bleef je actief tot je letter-

lijk niet meer in Brussel raakte. Je werd erelid. Met veel liefde 

overhandigde je ons in Wassenaar ‘je grote VAD-archief’ met 

talrijke verslagen, boekjes, enzovoort. Je kon het niet over je 

hart krijgen het gewoon bij het oud papier te zetten. 

Voor de Raad van Bestuur was het ‘Piet’, voor ons bleef het 

‘mijnheer Tiesema’. Niet omdat je stond op formaliteit of positie. 

Wél omdat wij vonden dat we je niet anders konden noemen. En 

‘mijnheer Tiesema’ werd met evenveel affi niteit uitgesproken.

Mijnheer Tiesema, behalve een wijze man, was je vooral attent. 

Als je niet naar Brussel kon komen, volgde er altijd een briefje 

om je te verontschuldigen. Steevast met nog wat opmerkingen 

en suggesties. Aandacht had je voor de organisatie VAD, maar 

vooral voor haar medewerkers. Begripvol luisterde je, ook naar 

dingen waarmee je het niet altijd eens was. 

En ineens was je er niet meer. Je had niet laten weten dat je 

ziek was. Wat je niet had vergeten, was het zoveelste verjaar-

dagskaartje, net voor de zomer. Attent zoals altijd.

De Dienst van Woord en Gebed die voor jou in Leiden gehouden 

werd, en waarop heel veel mensen aanwezig waren, was een 

uiting van hetgeen we met velen weten: je was een vriendelijk 

man, een heel gelovig man ook, uitermate begaan met het wel 

en wee van je familie, en vooral tolerant in een tijd dat velen 

dit niet meer kennen. 

Bedankt, mijnheer Tiesema, rust zacht.

Marie-Claire Lambrechts

VAD/Preventie arbeid

OVERLIJDENSBERICHT
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drugsinbeweging.be 
evalueert

In mei 2007 werd de nieuwe website www.drugsinbewe-

ging.be gelanceerd. Een jaar later zijn we nieuwsgierig 

naar onze surfers en hun mening over de site. Een zeven-

tigtal leiders en leden van jeugdbewegingen vulde de 

onlinevragenlijst in en maakte zo kans om in de prijzen te 

vallen. De meerderheid geeft de website een acht op tien 

en is tevreden over de inhoud en de lay-out. Een eerste 

opdracht die uit deze evaluatie voortvloeit is het vernieu-

wen van enkele drukbezochte pagina’s. 

Anno 20 07

In 2006 kwam de werkgroep Drugs in beweging tot de con-

clusie dat de website www.drugsinbeweging.be dringend toe 

was aan vernieuwing. VAD en regionale preventiewerkers werk-

ten samen met acht jeugdbewegingskoepels (Chiro, FOS, JNM, 

Jeugd Rode Kruis, KAJ, KLJ, KSJ-KSA-VKSJ, Scouts en Gidsen 

Vlaanderen) een nieuwe website uit waar leiding terechtkan 

voor informatie over het ontwikkelen van een alcohol- en drug-

beleid en ondersteuning daarbij. Niet alleen is de website aan-

trekkelijker geworden, maar ook inhoudelijk vind je heel wat 

meer informatie terug. Om de website bekend te maken, kregen 

alle jeugdbewegingen in Vlaanderen een koelkastmagneet met 

de url van de site. 

T i jd  voor  eva luat ie

Vindt de leiding een antwoord op haar vragen? Welke onderde-

len zijn het meest interessant? Wat vinden ze van de stijl van de 

website? De evaluatie van de website werd een stage-opdracht 

voor Bieke De Brouwer, studente criminologie aan de Universi-

teit Gent. Zij werkte voor ons een onlinebevraging uit. De sur-

fers werden extra gemotiveerd door de prijzen die we onder de 

respondenten konden verloten: een EHBO-initiatiecursus voor 

de leidingsploeg van het Jeugd Rode Kruis, fl uovestjes en at-

tributen van KSJ-KSA-VKSJ en VAD-preventiepakketjes. Meer 

dan zeventig surfers vulden het formulier, dat drie maanden 

online stond, in. Hoewel we liever de kaap van honderd res-

pondenten hadden gehaald, geven we graag de evaluatie mee 

van deze groep.

Wie is  onze sur fe r ?

De meeste respondenten zijn ongeveer 21 jaar en zes op tien 

volgen hoger onderwijs. Iets meer vrouwen dan mannen vul-

den de vragenlijst in en vier op tien komen uit West-Vlaande-

ren. De helft van de respondenten is leider of leidster in een 

jeugd beweging. Ook een klein aantal leden kwam terecht op 

www.drugsinbeweging.be, op aanraden van anderen of via een 

link op een andere website. Bijna de helft komt een kijkje nemen 

uit nieuwsgierigheid of uit interesse voor het onderwerp. Een op 

zeven is op zoek naar informatie voor een taak op school of is op 

zoek naar tips om een probleemsituatie op te lossen. Meer dan 

de helft komt voor de eerste keer op de website en meer dan een 

vierde komt enkele keren per jaar informatie zoeken. 

Wat v inden z i j  van de webs i te?

Van de respondenten die informatie hebben gezocht op www.

drugsinbeweging.be heeft bijna negen op tien de informatie ge-

vonden die ze zochten en zeven op tien heeft deze informatie 

reeds gebruikt. De meest bezochte onderdelen van de website 

zijn: regels en afspraken, materiaal en downloads en info over 

de wet. De meerderheid van de bevraagden gaat akkoord met 

de stellingen dat de inhoud van de site duidelijk, volledig en 

overzichtelijk is, en er goed uitziet. Een minderheid van de res-

pondenten vindt de website belerend overkomen. Globaal gezien 

geeft iets meer dan de helft de website een acht op tien. Als 

we enkel naar de eigenlijke doelgroep van de website kijken, 

namelijk leiders en leidsters van jeugdbewegingen, dan merken 

we dat deze groep nog iets positiever is. 

Wat nu?

Een positieve evaluatie is natuurlijk leuk, maar geeft ook aan dat 

we de website dynamisch moeten houden. Tijd dus om enkele 

pagina’s te vernieuwen. De komende weken zullen er nieuwe 

casussen te zien zijn, enkele nieuwtjes en zullen we de website 

verder fi ne tunen. 

Tina Van Havere
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Alcoholafhankelijkheid en de voortplanting

Waar enerzijds alcoholmisbruik bij jongeren vaak gepaard gaat met 

onveilig seksueel gedrag en vroeggeboorte, ziet men anderzijds 

ook een verband tussen alcoholmisbruik en verminderde vrucht-

baarheid. In dit onderzoek (Waldron, M., Heath, A.C., Bucholz, K.K., 

Madden, P.A., Martin N.G. Alcohol Dependence and Reproductive 

Onset: Findings in Two Australian Twin Cohorts. Alcohol Clin Exp 

Res. 2008, Sep 5.) vindt men inderdaad dat vrouwen met een 

alcoholprobleem later hun eerste kind krijgen. Bij mannen wordt 

dit verband niet gezien.

De genen verantwoordelijk voor verslaving

In deze review (Buckland, P.R.,Will we ever fi nd the genes for 

addiction? Addiction. 2008 Aug 14.) wordt gepoogd te beoorde-

len hoe waarschijnlijk het is dat men de genen vindt die voor de 

kwetsbaarheid voor verslaving verantwoordelijk zijn. Er is veel 

bewijsmateriaal dat de genetische factoren een signifi cante rol 

spelen in het ontstaan van verslaving. Nochtans blijft het een 

soms warrig domein. Het fenotype voor verslaving aan drugs is 

nog niet goed omschreven. Veel kandidaatgenen zijn bijvoorbeeld 

genen die de kans vergroten dat men zal experimenteren met 

drugs en hebben geen verband met kwetsbaarheid voor afhan-

kelijkheid. Het onderzoek zal zich moeten richten op de onder-

liggende neurobiologische processen die veranderingen in de 

hersenen veroorzaken. Het onderzoek naar de gevoeligheid voor 

deze processen kan uitmonden in het identifi ceren van de be-

trokken proteïnen en de genen die hiervoor coderen.

Voorspellende factoren voor misbruik van buprenorfi ne

In dit Franse onderzoek, (Roux, P., Villes, V., Bry, D., Spire, B., Fe-

roni, I., Marcellin, F., Carrieri, M.P. Buprenorphine sniffi ng as a 

response to inadequate care in substituted patients: results from 

the Subazur survey in south-eastern France. Addict Behav. 2008 

Dec, 33(12):1625-9.) werd onderzocht welke patiënten meer 

kans maken om Buprenorfi ne te misbruiken (snuiven). Na ana-

lyse bleken vier variabelen die kans te verhogen: de afwezigheid 

van een stabiele relatie, slechts één of geen ouders in de buurt 

gehad hebben als kind, een voorgeschiedenis van drugs snuiven 

en ontevredenheid over de substitutiebehandeling. De auteurs 

onderstrepen de noodzaak om naast substitutie aangepaste psy-

chosociale zorg te voorzien en het therapieaanbod te vergroten.  

Psychiatrische comorbiditeit bij oudere abstinente 

alcoholisten

Na hun vaststelling dat abstinente alcoholisten van middelbare 

leeftijd veel meer (vooral geëxternaliseerde) psychiatrische pro-

blematiek vertonen dan hun leeftijdsgenoten zonder alcoholpro-

bleem, hebben de onderzoekers (Fein, G., Di Sclafani, V., Finn, P., 

Shumway, R. Psychiatric comorbidity in older long-term abstinent 

alcoholics. Addict Behav. 2008 Dec, 33(12):1564-71.) dezelfde 

oefening gedaan met een oudere populatie (gemiddeld 69,3 jaar). 

De verschillen zijn hier minder groot. Verklaringen zijn selectieve 

overleving, cohorte-verschillen en selectie-bias die moeilijker te 

voorkomen is bij ouderen. Alhoewel dus minder uitgesproken 

wordt ook bij oudere alcoholisten meer psychiatrische comorbi-

diteit gevonden dan bij hun leeftijdsgenoten.

Binge drinken is bij jongeren de norm aan het worden.

Zwitserse onderzoekers (Gmel, G., Gaume, J., Faouzi, M., Kulling, 

J.P., Daeppen, J.B. Who drinks most of the total alcohol in young 

men risky single occasion drinking as normative behaviour. 

 Alcohol. 2008 Nov-Dec, 43(6):692-7.)  bevroegen het drinkge-

drag bij negentienjarige mannen. Driekwart bleek minstens één-

maal per maand riskant veel te drinken op korte tijd. Preventie 

zal zich moeten richten op gans deze populatie en niet alleen op 

de risicodrinkers.

Dr. Frieda Matthys

Schriftelijke vraag van Els De Rammelaere (CD&V) aan mevrouw 

Laurette Onkelinx (PS), minister van Sociale Zaken en Volksge-

zondheid over Rilatinegebruik (15 juli 2008)

www.dekamer.be/QRVA/pdf/52/52K0027.pdf.

Schriftelijke vraag van Else De Wachter (Sp.a) aan de heer Ste-

ven Vanackere (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksge-

zondheid en Gezin over druggebruik en afterparty’s en preventie 

(15 september 2008) 

www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchrifte-

lijkeVraag.action?id=528892.

Schriftelijke vraag van Piet De Bruyn (N-VA) aan de heer Steven 

Vanackere (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin over cocaïnegebruik en preventie (9 september 2008) 

www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchrifte-

lijkeVraag.action?id=534533.

Schriftelijke vraag van Else De Wachter (Sp.a) aan de heer 

Steven Vanackere (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volks-

gezondheid en Gezin over internetverslaving en preventie (24 

september 2008) 

www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchrifte-

lijkeVraag.action?id=528906.

Parlementaire vragen

Abstract verpakt
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Geestelijke 
gezondheid: zorg 
voor velen, door velen
16-17 september 2008, Antwerpen

Op 16 en 17 september 2008 organiseerde de Vlaamse 

Vereniging voor Psychiatrie in samenwerking met ruim 

twintig organisaties, waaronder VAD, het vierde Vlaams 

geestelijk gezondheidscongres op de campus van de 

Universiteit Antwerpen. De titel verwijst naar vermaat-

schappelijking van de zorg, het thema van dit congres.

De begrippen maatschappij en zorgverstrekking werden vanuit 

een verschillende insteek met elkaar verbonden doorheen de 

lezingen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing zor-

gen voor nieuwe uitdagingen in de zorgverstrekking. De diverse 

disciplines van de hulpverleners maken een doordachte multi-

diciplinaire samenwerking in de zorgverstrekking noodzakelijk. 

Geestelijke gezondheid is niet enkel een zorg voor de geestelijke 

gezondheidssector, maar ook voor andere maatschappelijke sec-

toren, zoals onderwijs, eerstelijnszorg, overheid, werkgevers en 

voor de patiënt zelf, samen met zijn omgeving. 

De hoofdsprekers brachten elk vanuit hun eigen expertise een 

vernieuwende, bredere kijk op wat geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ) inhoudt in onze maatschappij. Hoe kunnen we moeilijk be-

reikbare cliënten helpen? Hoe kunnen huisartsen optimaal be-

trokken worden in de sector? Hoe maken we onze GGZ tot een 

empowermentproces waarbij zorgvragers meer greep krijgen op 

hun eigen leven en omgeving?

Het vermelden waard is de analyse die Guy Tegenbos, politiek 

redacteur van De Standaard, maakte van de zwakke machtspo-

site van de geestelijke gezondheidssector. Bij publiek en media 

overheerst volgens hem een beeld van een verdeelde GGZ waar-

bij vragen gesteld worden over de effectiviteit. De politici, artsen-

organisaties, ziekenfondsen en ambtenaren van het RIZIV zien de 

onderwaardering en noden van de sector, maar nemen beperkt 

initiatief. De verdeling van bevoegdheden tussen federale over-

heid en deelstaten werkt verlammend. Als tips voor verbetering 

suggereert hij onder andere een positieve beeldvorming over de 

GGZ en het kiezen en lanceren van een overkoepelend strijdpunt 

voor de hele sector, zoals bijvoorbeeld de wachtlijsten.

Ronny Bruffaerts, verbonden aan de afdeling psychiatrie van het 

UZ Gasthuisberg, onderzocht het maatschappelijk draagvlak voor 

de GGZ. Psychische stoornissen komen vaak voor. Er zijn kritische 

leeftijdsperiodes te bepalen voor de ontwikkeling van specifi eke 

stoornissen zoals alcoholafhankelijkheid. Psychische stoornis-

sen hebben ook ernstige maatschappelijke implicaties: een lager 

opleidingsniveau, een lager inkomen, werkverzuim, comorbiditeit 

met somatische aandoeningen. Desondanks valt het op hoe laag 

het zorggebruik in de GGZ is. De meerderheid van de mensen met 

een psychische stoornis zoekt ooit wel hulp, maar slechts een op 

drie zoekt binnen het jaar hulp. Bruffaerts pleit voor zorggerichte 

preventie: de ontwikkeling van comorbiditeit – bijkomende so-

matische of psychosociale problemen – tegengaan en continue 

zorg bieden als remedie tegen terugval.

Ook over de alcohol- en drughulpverlening waren er interessante 

lezingen. De pas opgerichte sectie verslavingspsychiatrie van de 

Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie stelde tijdens haar sympo-

sium voor de dualiteit tussen psychiatrie en alcohol- en drug-

hulpverlening te overbruggen. Mensen die psychisch moeilijk 

functioneren zijn kwetsbaarder voor problemen met middelen-

gebruik. Toch worden deze patiënten veelal geweerd door zowel 

psychiatrie als alcohol- en drughulpverlening.

Kathleen Raskin
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Date rape drugs: 
feiten en fabels 
19 september 2008, Parijs

In het kader van het Franse presidentsschap van de Raad 

van de Europese Unie (EU) werd op 19 september in Parijs 

een meeting georganiseerd over seksuele geweldpleging 

met drugs als hulpmiddel. Deze zeer interessante meeting, 

die het allure had van een beperkte studiedag, werd georga-

niseerd door het Franse agentschap voor de veiligheid van 

gezondheidsproducten. Een verslag van de belangrijkste 

bevindingen.

Seksue le  geweldp leg ing onder 

inv loed van drugs in  Europa 

Onlangs werd door het Europees Waarnemingscentrum voor 

Drugs en Drugverslaving (EWDD) een studie gemaakt over sek-

suele geweldpleging onder invloed van drugs. Daaruit blijkt dat 

seksuele geweldpleging (in het algemeen) vrij veel voorkomt. 

Bijvoorbeeld in het jaar 2000 werden in het Verenigd Konink-

rijk alleen al 25.000 vrouwen verkracht. De daders zijn meestal 

mannen die gekend zijn door het slachtoffer. In tegenstelling 

tot vroeger vertellen vrouwen nu sneller wat hen overkomen is, 

maar toch nog steeds 30% van de slachtoffers vertelt dit aan 

niemand. In slechts 10% van de gevallen komt het tot een ver-

oordeling van de dader.

Twee soor ten seksue le  geweldp leg ing 

onder  inv loed van drugs

De eerste vorm wordt gekenmerkt door het door de dader toe-

dienen van een psychoactieve stof aan het slachtoffer met de 

bedoeling seksueel misbruik te maken van deze persoon. Een 

tweede vorm is het seksueel misbruik maken van een persoon 

die zichzelf geïntoxiceerd heeft en daardoor onvoldoende con-

trole had om het misbruik af te weren. 

Popula i re  date  rape drugs

Drugs die het meest voor de hand liggen om misbruik van ie-

mand te maken zijn alcohol, benzodiazepines (bijvoorbeeld 

Rohypnol®) en GHB. Uit onderzoek is echter gebleken dat de 

vermeende populaire date rape drugs, GHB en Rohypnol®, in de 

praktijk zeer weinig gebruikt worden. Welke producten worden 

dan wel gevonden in het bloed van slachtoffers van seksuele 

geweldpleging onder invloed van drugs? Bij de eerste vorm van 

seksuele geweldpleging onder invloed van drugs (dader voegt 

iets toe aan het drankje van het slachtoffer) is de actieve stof in 

bijna 65% van de gevallen een benzodiazepine (vaak Rivotril®, 

slechts zelden Rohypnol®). Daarnaast worden ook antihistami-

nes (15%), analgetica (6%) en illegale drugs (17%) gebruikt. Bij 

deze laatste groep is er het meest sprake van amfetaminederi-

vaten en in minder mate van GHB, ketamine, ayahuasca,… 

Als we de tweede vorm, waarbij het slachtoffer zichzelf intoxi-

ceert, van naderbij bekijken, dan blijken voornamelijk alcohol 

en cannabis aan de basis te liggen van de toestand waarbij het 

slachtoffer weerloos wordt. 

Hoe kan d i t  seksuee l  misbru ik 

vermeden worden?

In de eerste plaats zou er een wetswijziging moeten gebeuren 

in een aantal EU-landen waardoor seksueel misbruik beter om-

schreven wordt en daardoor beter vervolgd kan worden. Ten 

tweede is het belangrijk om samen met de farmaceutische in-

dustrie richtlijnen op te stellen voor de productie van benzodia-

zepines. Benzodiazepines kunnen zo ontwikkeld worden dat ze 

een kleur afgeven wanneer ze in drank oplossen, of dat ze een 

bittere smaak veroorzaken. Er kan bijvoorbeeld ook een coating 

(soort harde laag) rond de tablet gedaan worden die enkel oplost 

in de maag en niet in een drankje. Ten derde is het ook belangrijk 

om slachtoffers beter te begeleiden en de methoden om date 

rape drugs in het bloed of de urine op te sporen, te verfi jnen. Ten 

slotte is het ook belangrijk om mensen te informeren over het 

feit dat misbruik gemaakt kan worden van hen wanneer ze zelf 

te veel alcohol of drugs gebruiken. 

Jochen Schrooten
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Gameverslaving
Probleemgebruik herkennen, 

begrijpen en overwinnen

Wereldwijd spelen miljoenen mensen dagelijks computer- 

en videogames. Voor de meeste spelers zijn games een 

plezierige vrijetijdsbesteding. Het spelen van games kan 

echter ook uitgroeien tot een compulsieve obsessie die 

met recht een verslaving wordt genoemd.

Jeroen S. Lemmens schreef het eerste Nederlandstalige 

boek over het groeiende fenomeen van gameverslaving. 

De auteur richt zich tot spelers, maar ook tot hun ouders en 

partners en tot leerkrachten en hulpverleners die een beeld 

willen krijgen van de aard, impact en aantrekkingskracht 

van games. Want die is velen totaal onbekend...

Verslaving is een term die meestal gelinkt wordt aan een psy-

chologische of fysieke afhankelijkheid van een stof. Maar ook 

bepaalde gedragingen zoals gokken en gamen kunnen een ver-

slavende werking hebben. Toch worden gok- en gameverslaving 

nog altijd niet offi cieel erkend. Volgens Mark Griffi ths, expert op 

vlak van pathologisch en compulsief gedrag, voldoet gamever-

slaving nochtans aan de zes criteria die de DSM-IV hanteert voor 

fysieke verslavingen (aantrekkingskracht, stemmingswisselin-

gen, tolerantie, ontwenningsverschijnselen, confl ict, terugval). 

Lemmens ziet zelf ook veel gelijkenissen tussen enerzijds ga-

meverslaving en anderzijds gokverslaving en verslaving aan 

drank, drugs of pillen. Als spelers niet kunnen stoppen met 

hun compulsieve gebruikspatroon, ondanks problemen op één 

of meerdere levensterreinen, is er sprake van verslaving. Van 

vrije wil is dan geen sprake meer. Net als bij andere verslavin-

gen gaan gamers op den duur niet meer spelen omwille van 

het plezierige gevoel dat dat verschaft, maar om onaangename 

gevoelens te vermijden. 

Herkennen van dwangmat ig  gamen

De mate van gameafhankelijkheid kan niet zozeer afgeleid wor-

den uit het aantal uren per week dat iemand eraan besteedt, als 

wel aan het gedeelte van de beschikbare tijd die eraan besteed 

wordt. Vaak gaat er meer tijd naar spelen dan naar andere ac-

tiviteiten (waaronder ook belangrijke activiteiten zoals school/

werk en slapen). 

Lemmens neemt een lijst van 21 vragen op die spelers kan hel-

pen om na te gaan of er sprake is van problematisch gamen. Om 

als hulpverlener tot een diagnose te komen, heeft Lemmens de 

lijst van Griffi ths verder uitgebouwd tot een lijst met achttien stel-

lingen, gebaseerd op de zes dimensies van verslaving (DSM-IV). 

Er is volgens Lemmens pas sprake van gameverslaving als een 

speler kenmerken vertoont van alle zes dimensies. 

Behande l ing van gamever s lav ing

Helaas is er nog geen beproefde methode om gameverslaving te 

behandelen. En dit zal volgens Lemmens zo blijven zolang men 

niet offi cieel erkent dat gameverslaving bestaat. 

Bij gebrek aan een eenduidige methode om gameverslaving 

te behandelen, probeert hij methodes die gebruikt worden bij 

andere vormen van afhankelijkheid (psychodynamisch model, 

medisch model, cognitieve gedragstherapie, gezinsbehandeling, 

farmaceutische therapie, minimale interventies en onmiddellijke 

onthouding) toe te passen op excessief gamen. Na een korte be-

schrijving geeft de auteur telkens aan wat de voor- en nadelen 

van deze aanpak kunnen zijn. 

Een laatste hoofdstuk is specifi ek gewijd aan de aanpak van 

gameverslaving bij minderjarigen. Zij zijn doorgaans vatbaarder 

voor problematisch gamen. Teveel spelen kan negatieve ge-

volgen hebben voor de ontwikkeling van minderjarigen, omdat 

meer belangrijke levensdomeinen verwaarloosd worden en er 

een achterstand kan ontstaan. 

Bes lu i t

Voor vrijwel volstrekte leken in de wereld van gaming, zoals on-

dergetekende, is dit boek leerrijk en makkelijk leesbaar. Dat laat-

ste vooral dankzij de vele illustraties met computerbeelden en het 

gebruik van casussen. Achteraan staat een verklarende woor-

denlijst, wat wel nodig is gezien het specifi eke gamersjargon. 

Hulpverleners daarentegen blijven mogelijk wat op hun honger 

zitten. Dit boek is nochtans voldoende wetenschappelijk onder-

bouwd, maar net daardoor neemt het hoofdstuk over behande-

ling van gameverslaving veel minder plaats in beslag dan de an-

dere hoofdstukken. Er zijn immers nog geen wetenschappelijke 

gegevens beschikbaar over de werkzaamheid van verschillende 

behandelingsmodellen. 

Hadewijch Heyvaert

UITGELEZEN

Lemmens, J.S. (2007). Gameverslaving. Probleemgebruik 

herkennen, begrijpen en overwinnen. Amsterdam: Uitgeverij 

SWP.
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Geboekstaafd

Dols ,  C .  (20 07 ) .  De geese l  der  eeuw.  Katho l ieke drank-

bes t r i jd ing  in  Nederland ,  1852-1945.  Z a l tbommel : 

A pr i l i s . 

De geesel der eeuw voert de lezer mee naar het hoogtepunt van 

de katholieke drankbestrijding. Nog nooit eerder gepubliceerde 

aanplakbiljetten, prentbriefkaarten en foto’s geven niet alleen 

haarscherp weer hoe binnen de katholieke gelederen de strijd 

tegen ‘Koning Alcohol’ gestreden werd, maar zijn ook fraaie af-

spiegelingen van het rijke roomse leven in het algemeen. In drie 

hoofdstukken beschrijft en analyseert de auteur op heldere en 

boeiende wijze de geschiedenis bij deze unieke verzameling 

bronnenmateriaal. Zo ontstaat een veelzijdig en uitgebalanceerd 

beeld dat een lacune in de geschiedschrijving opvult. 

Smi t ,  F. ,  van  L aar,  M . ,  C roes ,  E .  &  Busschbach,  J . 

(20 0 8) .  Ziekte lastgewichten voor  misbru ik ,  schade-

l i j k  gebru ik  en  a fhanke l i jkhe id  van  a lcoho l  en  d rugs . 

U t rech t :  Tr imbos- ins t i t uu t .

De kosten in de zorg stijgen jaarlijks en doen dat sneller dan in 

andere sectoren van de economie. De druk op overheden neemt 

daarom toe om de verdeling van het zorgbudget te rechtvaardi-

gen. 

Om prioriteiten te kunnen stellen in de zorg is het nodig de last 

van de ene ziekte met die van een andere ziekte te vergelijken. 

Daartoe is een methode ontwikkeld: de ziektelaststudie. Ziekte-

laststudies maken gebruik van het ziektelastgewicht, een maat 

voor de ernst van een ziekte. Inmiddels heeft men ook in Neder-

land de beschikking over ziektelastgewichten van een ruim aantal 

aandoeningen, maar niet voor gezondheidscondities gerelateerd 

aan middelengebruik. Het doel van deze publicatie is om deze 

lacune te vullen. De studie biedt de mogelijkheid de ziektelast 

van misbruik, schadelijk gebruik en afhankelijkheid van alcohol, 

cannabis, heroïne en cocaïne te kwantifi ceren en voor verder 

wetenschappelijk onderzoek, en op termijn beleidsdoeleinden, te 

benutten. 

Decor te ,  T.  ( red . )  (20 0 8) .  Cannab is tee l t  in  de  Lage 

Landen.  Perspect ieven op de  cannab ismarkt  in  Be lg ië 

en  Nederland.  Leuven:  Acco. 

De inheemse teelt van cannabis in België en elders in de wereld 

is de laatste decennia in belangrijke mate toegenomen. Rondom 

die (inter)regionale productie en handel heeft zich bovendien een 

grote economie van legale en illegale bedrijven ontwikkeld. Zo-

wel in België als in Nederland is het fenomeen van de inheemse 

cannabisteelt en de aanpak ervan een actueel discussiethema. 

Belangrijke preliminaire vragen met betrekking tot de sociale or-

ganisatie en de segmentering van de cannabismarkt blijven nog 

steeds onvoldoende beantwoord. Dit verzamelwerk tracht op 

deze vragen verder in te gaan en richt zich zowel tot drugdes-

kundigen als tot iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met 

cannabis in contact komt. 

Kok ,  G . ,  H ansen ,  R .  &  R o o s s ink ,  M .  (2 0 0 8 ) . 

Cokepunt .  Ve rs laa fd  (aan  je)  k ind .  E indhoven:  De 

Boekenmaker s . 

Wat betekent het als je als moeder ontdekt dat je kind verslaafd 

is? Hoe ga je om met de leugens, de twijfels en de teleurstel-

lingen? Gary Kok vertelt in Cokepunt hoe haar zoon Ruud meer 

en meer van haar vervreemdt en ze steeds meer achter de feiten 

blijkt aan te lopen. Ruud verhaalt over de depressies en de druk 

van zijn dealer, zijn zelfmoordpoging en het gebruik van geweld. 

Hoe ging hij om met het schuldgevoel en lukte het hem om clean 

te blijven? Gary vond dat ze te weinig gehoord werd door de in-

stanties en richtte in 2004 de zelfhulpgroep Moedige Moeders 

op. In dit boek geeft ze inzicht in alles wat kwam kijken bij de ver-

slaving van haar zoon: van de onwetendheid tot de gemeentelijke 

politiek, van de zorginstellingen tot de schuldsanering.

Smi t ,  E . ,  Verdurmen,  J . ,  Monshouwer,  K .  &  Bo l ie r,  L . 

(20 07 ) .  Jongeren  en  vers lav ing.  De  ef fect iv i te i t  van 

behande l inte rvent ies  voor  jongeren.  U t rech t :  Tr imbos-

ins t i t uu t . 

In opdracht van Resultaten Scoren van GGZ Nederland heeft het 

Trimbos-instituut een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de ef-

fectiviteit van behandelinterventies voor jongeren met middelen-

stoornissen. Daarnaast is een inventarisatie van behandelinter-

venties voor jongeren verricht bij de instellingen voor verslavings-

zorg en justitiële jeugdinrichtingen. Het resultaat is een brede 

verkenning van het veld van behandelinterventies voor jongeren, 

uiteenlopend van korte interventies tot langdurige en intensieve 

behandeling.
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Symposium ‘Literatuur 
en geneeskunde’ 
over verslaving
17 september 2008, VU medisch 

centrum, Amsterdam

“Altijd moet je dronken zijn. Daar gaat het om; dat is de hele 

kwestie. Om de vreselijke last van de Tijd die uw schouders 

breekt en U ter aarde doet buigen niet te voelen, moet U zich 

onophoudelijk bedrinken. Maar waaraan? Aan wijn, poëzie of 

deugd, net wat U wilt. Maar bedrink U.” Zo schreef Charles 

Baudelaire in ‘Het Spleen van Parijs’ begrijpend over de be-

hoefte van de mens om aan de dagelijkse realiteit te ontsnap-

pen. Roesmiddelen brengen troost en verzachting, maar zouden 

ook de creativiteit bevorderen en de waarneming verscherpen. 

Niet zelden moet men hier echter voor betalen met een onge-

zonde afhankelijkheid. Verslaving is dan ook zowel een inte-

ressant literair als medisch onderwerp en vormde dit jaar het 

centrale thema op het symposium Literatuur en geneeskunde 

van VU medisch centrum in Amsterdam. Het symposium was 

opgebouwd rond het boek ‘Aan de ketting’, waarin een aantal 

beschouwende essays zijn opgenomen over verslaving, alsook 

essays over beelden van diverse vormen van afhankelijkheid 

in romans, fi lms en poëzie. Verschillende auteurs kwamen hun 

essay voorstellen, afgewisseld met gedichten over afhankelijk-

heid, voorgelezen door Aafke de Groot. 

Jellie Brouwer, journalist, had het in ‘Hoe geluk zich vergist in 

ongeluk’ over ‘De helaasheid der dingen’ van Dimitri Verhulst. 

In haar titel refereert ze aan wat ze zelf de mooiste zin in het 

boek vindt: “De aanwezigen bedronken zich geduldig naar dat 

niveau waarop geluk en ongeluk zich in elkaar vergissen.” Ze 

toonde ook beelden uit het boek ‘Belgicum’ van fotograaf Stefan 

Vanfl eteren. Wat schrijver en fotograaf gemeenschappelijk heb-

ben, is dat ze weten dat de gelukzaligheid teweeggebracht door 

drank of welk middel dan ook, vluchtig is, niet echt. Maar bij 

beiden is er ook begrip voor de vlucht. De verslaafde duikt 

weg in de vergissing omdat het er uit ziet als geluk: 

de vergissing als troost. Het blijkt echter om een 

schuilplaats zonder dak te gaan. 

Arko Oderwald, medisch fi losoof aan VU medisch centrum, ver-

kende in ‘Vogel is dood’ de relatie tussen jazz en druggebruik. 

Hij had het dan vooral over de muzikanten die bebop speelden, 

de jazz die rond 1945 tot bloei kwam. Uit het boek ‘Jazz and 

Death’ zou kunnen worden opgemaakt dat het spelen van jazz 

de kans op afhankelijkheid van heroïne en ook van cocaïne en 

alcohol, vrijwel honderd procent maakte. Maar de werkelijk-

heid was veel complexer, aldus Oderwald. De maatschappelijke 

werkelijkheid bestond uit een uitzichtloos bestaan van de zwar-

ten in de getto’s na de oorlog, rassensegregatie, agressieve en 

jachtige muziek die als uitlaatklep diende en waarin heroïne 

(en cocaïne) wonderbaarlijk goed paste. Ook Charlie Parker, ook 

wel ‘Bird’ genoemd, was verslaafd aan heroïne. Na zijn dood 

ontstonden heel wat mythen rond zijn persoon. Volgens Oder-

wald was de mooiste mythevorming de graffi ti die in 1955 de 

dag na zijn dood in New York verscheen op de muren: “Bird 

lives!” En omdat we in 2008 nog over hem praten en naar hem 

luisteren is dat natuurlijk ook zo, maar tegelijkertijd was de kop 

van een Franse krant die dag toch ietsje feitelijker: “Le Bird 

n’est plus”. Hij was na 34 jaar in alle opzichten, ook ten aanzien 

van zijn creativiteit, opgebrand door heroïne. 

Stefan Brijs hield de slotlezing: ‘Het geduld van de papaver’. In 

zijn titel verwijst hij naar het boek ‘Opium’ van Jean Cocteau. 

“Het geduld van de papaver”, zo schreef Cocteau. “Wie eens 

geschoven heeft zal het weer doen. Het opium weet te wach-

ten.” Maar de tijden zijn gelukkig veranderd, aldus Brijs. Van-

daag kunnen verslaafden – als ze dat willen – zich na hun ont-

wenningskuur verder laten behandelen in een therapeutische 

gemeenschap. Stefan Brijs draaide enkele dagen en nachten 

mee in de detoxafdeling en de therapeutische gemeenschap 

van Katarsis en vertelde over zijn ervaringen. 

Rick De Leeuw en Jan Hautekiet verzorgden het intermezzo 

met muziek uit hun theatertournee ‘Het leven is nog nooit zo 

mooi geweest’ en beelden uit de fi lm ‘Christiane F.’ Een boei-

ende, bijwijlen ontroerende en beklijvende namiddag!

Mieke Autrique

Oderwald, A., Neuvel, K. & van Tilburg, W. (red.) 

(2008). Aan de ketting. Verslaving verbeeld. 

Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij.
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Vroeginterventie via groepswerking met jonge druggebruikers | draaiboek

Hoofddoelstelling van een groepswerking is de motivatie tot gedragsverandering van jongeren met riskant middelengebruik te verhogen. 

Het draaiboek geeft geen vast stramien, maar een onderbouwde visie en concrete aandachtspunten voor wie een groepswerking wil ont-

wikkelen. Bekendmaking, intake, samenstellen van het groepsprogramma, afrondend gesprek, samenwerking met ouders en doorverwij-

zers, doorverwijzing en evaluatie komen aan bod. Er wordt ook een hoofdstuk gewijd aan een motiverende begeleidersstijl en het creëren 

van een veilig leerklimaat in de groep. Tot slot bevat het draaiboek heel wat methodieken waaruit de groepsbegeleider kan selecteren op 

maat van de groep en het groepsproces. 
© 2008, bestelcode PUB51, € 10,00

Richtlijnen bij het voorschrijven van benzodiazepines aan illegaledruggebruikers 
Deze richtlijnen zijn bedoeld voor clinici, meer bepaald huisartsen, psychiaters en verslavingsartsen, die in hun praktijk te maken hebben 

met personen met een verslaving aan illegale drugs. Ze bieden een nuttige en praktische leidraad bij het voorschrijven van benzodiaze-

pines en de aanpak van benzodiazepinemisbruik/-afhankelijkheid. Daarnaast geeft deze publicatie ook een overzicht van de beschikbare 

evidentie (en de hiaten) met betrekking tot de aanpak van benzodiazepinemisbruik/-afhankelijkheid bij gebruikers van illegale drugs.

© 2008, bestelcode PUB50, € 2,50

Meest gestelde vragen: Drugs en urinetesting | folder

Hoe wordt urine getest? Welk resultaat kan een urinetest geven? Is een urinetest 100% betrouwbaar? Ik ken de resultaten, wat nu? Biedt 

een urinetest oplossingen bij druggebruik? Is er een alternatief? Deze folder, bedoeld voor ouders, geeft een antwoord.

© 2008 (herziene versie), bestelcode DLF13, € 0,40

Meest gestelde vragen: Mijn kinderen en drugs. Als ze maar clean zijn | folder

Kan ik gebruik herkennen? Hoe reageer ik als ouder? Kan ik erger voorkomen? Waarom gebruikt mijn kind? Mijn kind ziet geen probleem 

in zijn gebruik, wat dan? Deze folder, bedoeld voor ouders, geeft een antwoord.

© 2008 (herziene versie), bestelcode DLF03, € 0,40

Drugs etc. I infopakket  

Promotie! Het volledige info- en trainingspakket ‘Drugs etc.’ tijdelijk voor slechts €18!

Ter gelegenheid van de lancering van het nieuwe kaartspel Drugs etc. (nu in een nieuw handig formaat) start VAD een tijdelijke promotie-

actie. Het volledige pakket Drugs etc. kost nu slechts €18 in plaats van €25!

Het pakket bevat: twaalf folders met beknopte productinformatie, twaalf fact sheets en een cd-rom met uitgebreide productinformatie, 

een brochure met achtergrondinformatie en didactische fi ches met praktische tips voor het geven van productinfosessies (in het onder-

wijs, op het werk, in het jeugdwerk, in de bijzondere jeugdzorg, voor ouders en voor cliënten/patiënten).

Wilt u weten wat het verschil is tussen hasj en weed? Wat de effecten zijn van XTC? Wat de risico’s zijn van alcohol? Hoe smartdrugs er 

uitzien? Bent u op zoek naar materialen om productinformatiesessies te organiseren op maat van verschillende doelgroepen? Bestel dan 

nu het pakket Drugs etc.

© 2003, bestelcode SET16, € 18,00

ETALAGE



Naam organisatie:

(indien u in functie van uw organisatie bestelt)

Naam en voornaam:

Leveringsadres:

Facturatieadres:

(indien verschillend van leveringsadres)

Telefoon:

E-mail:

Datum bestelling:

Handtekening:

De prijzen zijn exclusief verzendingskosten en eventuele verpakkingskosten. De leveringstermijn is ongeveer twee weken. Betaling na 

ontvangst van factuur. TERUGSTUREN NAAR: VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel | F 02 423 03 34 | vad@vad.be

Bestelbon

Naam publicatie Bestelcode Stukprijs (€) Aantal Totaal

© 2008, Vroeginterventie via groepswerking met jonge druggebruikers | 

draaiboek PUB51 € 10,00

© 2008, Richtlijnen bij het voorschrijven van benzodiazepines aan 

illegaledruggebruikers PUB50 € 2,50

© 2008, Recht op antwoord. Informatie voor ouders over kinderen, 

drugs en de wet | brochure (zie artikel p. 7) ALR09 € 2,00

© 2008, Ondersteuningsmap gevangenissen (zie artikel p. 8) PUB49 € 7,50

© 2008, Meest gestelde vragen: Drugs en urinetesting | folder DLF13 € 0,40

© 2008, Meest gestelde vragen: Mijn kinderen en drugs. Als ze maar 

clean zijn | folder DLF03 € 0,40

© 2003, Drugs etc. I infopakket  SET16 € 18,00

Totaal

✁
Voor alle informatie- en hulpvragen over drank, drugs, pillen en gokken.

Via 078 15 10 20: voor een anoniem, objectief en vertrouwelijk gesprek. De beantwoorders 

zitten klaar om naar je verhaal te luisteren, concrete informatie en/of een eerste advies te 

geven. Ze weten ook waar je bij jou in de buurt terechtkan voor drughulp of -preventie.

Ma-vr 10u tot 20u | Vanaf een vast toestel bel je aan voordeeltarief.

Via www.druglijn.be: meer dan tweehonderd pagina’s informatie over drank, drugs,

pillen en gokken. En over De DrugLijn zelf. Je kan ook anoniem je vraag mailen via

www.druglijn.be/contact

Je mail wordt binnen de vijf werkdagen beantwoord.


