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Inleiding

Bier, een jointje, sterkedrank, gamen, … 
 maken allemaal deel uit van de leefwereld van 
jongeren. Vrienden drinken, gamen of blowen, 
of jongeren experimenteren er zelf mee. De 
meeste jongeren ervaren hun gedrag niet als 
zorgwekkend of als een probleem. Bezorgd
heid komt meestal van de omgeving: ouders, 
leerkrachten, begeleiders, … die de jonge
re  dagelijks zien. Bezorgdheid groeit als het 
welzijn van de jongere of zijn ontwikkelings
kansen in het gedrang komen. Als hulpverlener 
wil je ingrijpen om het middelengebruik of het 
gamen te doen stoppen, te verminderen of de 
impact ervan zoveel mogelijk te beperken. 

Daarbij duiken heel wat vragen op: Hoe begin 
ik hieraan? Hoe maak ik het gebruik be
spreekbaar? Hoe zorgwekkend is het? Wil de 
 jongere wel iets aan zijn gebruik of zijn gamen 
 veranderen? Hoe kan ik een verschil maken?

Deze inspiratiebox wil jeugdhulpverleners 
hierbij ondersteunen. Je vindt hier gespreks
methodieken die gekaderd worden in een 
begeleidingsproces rond middelengebruik of 
gamen1. 

Als jeugdhulpverlener in de integrale jeugdhulp 
heb je beroepsgeheim. Vanuit dit beroeps
geheim kan je voor jongeren een kader 
 creëren dat vertrouwen en veiligheid biedt om 
rond middelengebruik te werken. De gespreks
methodieken in deze map gaan uit van een 
dergelijk vertrouwelijk kader en richten zich 
expliciet tot jeugdhulpverleners gebonden aan 
het beroepsgeheim2.

1 Gokken en tabak komen niet aan bod in deze inspiratiebox. Voor info over gokken verwijzen we naar  
www.druglijn.be, voor info over tabak verwijzen we naar www.gezondleven.be.

2 Meer info over beroepsgeheim vind je op www.tzitemzo.be, www.jeugdrecht.be en in de publicatie ‘Alcohol en 
drugs in de bijzondere jeugdzorg. Juridische handvatten’ (gratis downloadbaar op www.vad.be). 

3 Het begeleidingsproces wordt beschreven in termen van middelengebruik, maar is ook toepasbaar voor gamen.
4 Prochaska, J. O. & DiClemente, C C. (1983). Stages and processes of selfchange of smoking: Towards an 
integrative model of change. Journal of consulting and Clinical Psychology, 51, 390 395.

Om de leesbaarheid te verhogen, benoemen 
we de jongere steeds als een ‘hij’, in plaats 
van te spreken van ‘hij of zij’. Uiteraard zijn de 
methodieken in deze map even goed bruikbaar 
voor jongens als meisjes.

De inspiratiebox bestaat uit drie delen. In een 
eerste deel worden de  verschillende stappen 
in het begeleiden van jongeren rond middelen
gebruik beschreven3, aangevuld met concrete 
gesprekstips. Afhankelijk van de dienst waar 
je werkt en je functie zijn bepaalde stappen 
meer of minder relevant. Een begeleiding rond 
middelengebruik maakt doorgaans ook deel uit 
van een ruimere begeleiding, omdat het voor 
heel wat  jongeren maar één van de problemen 
is waar ze mee kampen. 

In een tweede deel worden de stadia van 
gedragsverandering beschreven volgens het 
transtheoretisch model van Prochaska en 
 Diclemente4.

In het derde deel reikt de inspiratiebox 
 methodieken aan die je kan gebruiken als je 
met jongeren wil praten over (vermoedelijke) 
middelen problemen of problemen met gamen. 
De methodieken zijn ingedeeld volgens de 
stappen in een begeleidingsproces. Ze helpen 
je om op een eenvoudige manier aandacht te 
besteden aan alcohol, drugs of gamen. Per 
 methodiek wordt met een icoontje aan geduid 
voor welke thema’s je de methodiek kan 
gebruiken. Bij  sommige  methodieken horen 
werkbladen voor de  jongere. Je kan steeds 
nieuwe werkbladen afdrukken aangezien  
deze inspiratiebox gratis downloadbaar is  
op www.vad.be.

 << Terug  
 naar  
 start 
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Bij de selectie van de methodieken hanteerden we volgende criteria:

•  De methodieken zijn flexibel inzetbaar: ze laten toe dat je het begeleidingstraject vorm geeft 
op maat van de jongere.

•  De methodieken zijn erop gericht om zoveel mogelijk inbreng van de jongere zelf te laten 
 komen. Ze faciliteren het werken met wat de jongere zelf aanbrengt.

•  De methodieken zijn een middel om de interactie tussen hulpverlener en jongere te onder
steunen,  geen doel op zich. Zo wordt er gewerkt met werkbladen die toelaten de vraag stelling 
en/of de input van de jongere te visualiseren.

•  Bij heel wat methodieken kan je ook ouders, andere vertrouwensfiguren of begeleiders 
 betrekken, hetzij door de methodieken samen te doen, hetzij door hen apart input te vragen. 
Betrokkenheid van de context brengt vaak extra inzichten of kan de dialoog openen of verdiepen. 

•  De methodieken zijn kort.

•  De methodieken veronderstellen weinig of geen voorkennis van de hulpverlener over 
middelen gebruik. Waar nodig reiken ze informatie aan of nodigen ze uit om als hulpverlener 
 samen met de jongere op zoek te gaan naar informatie.

Naast de methodieken die hier gepresenteerd worden, zijn er heel wat  dagelijkse aanleidingen 
om met jongeren in gesprek te gaan over middelengebruik of gamen. Denk maar aan films, een 
nieuwsbericht, een voorval in de omgeving van de jongere, … Hoe meer middelen gebruik en gamen 
een ‘normaal’ onderwerp zijn, hoe makkelijker het bespreekbaar zal zijn als er zich daadwerkelijk 
 problemen voordoen.

Ook op het youtubekanaal van VAD vind je heel wat filmpjes die een aanknopingspunt voor een 
 gesprek kunnen zijn of de voor gestelde gespreksmethodieken verder kunnen stofferen. (Ga naar 
YouTube en zoek op het trefwoord ‘VAD kanaal’) 

 Een alcohol- en drugbeleid als kader 
Het voorkomen, begeleiden en beperken van problemen door middelen gebruik of gamen kan niet 
opgevangen worden door één iemand alleen. Het is het meest effectief wanneer je als jeugdhulp
verlener kan terug vallen op een coherente en gemeenschappelijke aanpak in de dienst waar je 
werkt. Een dergelijke aanpak wordt uitgewerkt in een alcohol en drugbeleid op maat van  
de dienst. 

Visie Zorg en  
begeleiding

Regels en 
afspraken

Omgevings- 
interventies 

Educatie

Een alcohol en drugbeleid is een samen hangend geheel 
van afspraken over hoe de dienst omgaat met middelen
gebruik en gamen. Het beleid vertrekt vanuit de visie 
op de thematiek die geconcretiseerd wordt in de pijlers 
‘Regels en afspraken’, ‘Zorg en begeleiding’, ‘Educatie’  
en ‘Omgevings interventies’. 

Deze inspiratiebox met gespreksmethodieken voor 
jeugdhulpverleners kadert in de pijler ‘Zorg en 
 be geleiding’ van een alcohol en drugbeleid in de 
 bijzondere jeugdzorg, in onderwijs (CLB) en in het  
CAW. Meer info over het uit werken van een alcohol  
en  drug beleid in deze settings en de bijhorende  
onder steunende  methodieken vind je op 
www.vad.be/preventieenhulpverlening  
(doorklikken naar de juiste setting).

 << Terug  
 naar  
 start 

https://www.youtube.com/channel/UCZtyfsZBAUM0ifSzkxUGcqg/featured
http://www.vad.be/preventie-en-hulpverlening
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 Meer info voor jongeren? 

Ben je zelf of samen met een jongere op zoek naar correcte informatie dan is  
www.druglijn.be de aangewezen website:

•  Het online ‘Drugs ABC’ geeft informatie per middel: alcohol, cannabis, cocaïne, 
 heroïne, xtc, GHB, gamen, gokken, ketamine, lsd en tripmiddelen, speed, …  

•  Je vindt er ook productinfo voor anderstaligen: Frans, Engels, Arabisch, Pasjtoe, 
Albanees en Farsi. 

•  Je vindt er de kennis en de zelftests die verder in deze inspiratiebox aan bod komen.

•  Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem vinden er informatie, tips 
en advies en een tool die je ook als hulpverlener samen met hen kan inzetten in 
de  begeleiding. Je vindt die tool via ‘Bezorgd om iemand’, en dan ‘Als je vader of 
 moeder gebruikt.’

Maak jongeren zeker duidelijk dat ze De DrugLijn op allerlei manieren kunnen contac
teren  chat, mail, Skype, telefoon  voor concrete informatie, een eerste advies, hulp 
of preventie. Misschien is het probleem met jou als hulpverlener moeilijk bespreekbaar, 
maar kan de jongere de stap al wel zetten naar een anoniem contact met De DrugLijn. 
Heel wat bekendmakingsmateriaal van De DrugLijn kan je gratis bestellen via  
www.druglijn.be. 

Wil je meer info over alcohol en andere partydrugs op evenementen, festivals en 
clubs? Bekijk de info op Safe ‘n sound.

Zijn er vragen over NPS (Nieuwe psychoactieve stoffen) of wens je meer info, hulp
middelen en aanwijzingen om het gebruik hiervan zo veilig mogelijk te houden? Ga 
naar be.mindyourtrip.eu, een Europees project en online interventie dat zich richt op 
jongeren van 1425 jaar.  

 << Terug  
 naar  
 start 

http://www.druglijn.be
https://safensound.be/
http://be.mindyourtrip.eu
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 Meer info voor jezelf als hulpverlener? 

Op www.vad.be/materialen vind je een breed gamma van informatie, gaande van 
 foldermateriaal tot dossiers voor professionelen.

Wil je naast het begeleiden van jongeren ook preventief aan de slag, dan vind je op 
www.vad.be/materialen een overzicht van educatief materiaal om met jongeren en 
hun ouders te werken.

Vorming
•  Voor vorming over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gamen en 

 gokken kan je terecht bij het regionale CGGpreventiewerk tabak, alcohol en drugs. 
Contactgegevens en meer info over hun aanbod vind je op www.vad.be/preven
tieenhulpverlening.

•  Over heel wat thema’s kan je ook online vormingsmodules van VAD volgen, denk 
maar aan ‘De invloed van Mens, Middel en Milieu op druggebruik en drugproblemen’, 
‘Productinfo: Alcohol’, ‘Productinfo: Stimulantia en empathogenen’, … Meer info op 
www.vad.be/opleidingen.

•  Specifiek over motiverende gespreksvoering is er het online vormingstraject  
‘Het huis’, ook op www.vad.be.

  
Wil je op de hoogte blijven van het nieuwste aanbod van VAD, schrijf je dan in op onze 
nieuwsbrieven: www.vad.be/contact/nieuwsbrieven.

 << Terug  
 naar  
 start 

http://www.vad.be/materialen
http://www.vad.be/preventie-en-hulpverlening
http://www.vad.be/preventie-en-hulpverlening
http://www.vad.be/opleidingen
http://www.vad.be
http://www.vad.be/contact/nieuwsbrieven
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1
 Het begeleidingsproces  
 bij middelenproblemen 

 << Terug  
 naar  
 start 
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Jongeren begeleiden bij (vermoedelijke) middelenproblemen5 is een proces dat bestaat uit 
 verschillende stappen. Een eerste stap is het opmerken van mogelijke middelenproblemen. Een 
tweede is het aankaarten van het thema middelengebruik en het inschatten van de ernst en 
de nood aan specifieke begeleiding. Een derde is het werken aan verandering. Je versterkt de 
motivatie van de jongere om het middelengebruik te veranderen en ondersteunt de verandering. 
Een laatste mogelijke stap is het ondersteunen van een jongere tijdens of na externe alcohol of 
drughulpverlening (al dan niet op jouw doorverwijzing).

Dit specifieke begeleidingsproces kadert steeds in een ruimere begeleiding op verschillende levens
domeinen. Je bouwt hierbij verder op je contact met de jongere.

5 Waar we spreken over middelenproblemen, bedoelen we ook steeds problemen met gamen.

Relatie aangaan

Begeleiding op verschillende levensdomeinen

Figuur: Het begeleidingsproces bij middelenproblemen in het ruimer kader van contact met en begeleiding van de cliënt

De verschillende stappen bouwen verder op elkaar. Dit wil niet zeggen dat dit proces altijd zo recht
lijnig verloopt en ook niet dat je bij elke jongere al die stappen zet. Welke stappen je zet, hangt 
af van verschillende factoren, zoals de ernst van de problematiek van de jongere, welke stappen 
eventueel al door andere hulpverleners zijn gezet en de rol of opdracht van de organisatie waar 
je werkt. Keuzes maak je zoveel  mogelijk samen met de jongere, binnen de mogelijkheden van je 
organisatie. Je probeert ook steeds de ouders of  andere vertrouwenspersonen van de jongere te 
betrekken.

Om de verschillende stappen in het begeleidingsproces bij middelenproblemen concreet vorm te 
geven, kan je gebruik maken van de gespreksmethodieken in deze inspiratiebox. Per stap in het 
proces vind je verschillende mogelijkheden. Per methodiek wordt de doelstelling en aanpak voorge
steld en het materiaal dat je er eventueel bij nodig hebt.

 Opmerken 
 Aankaarten  

 &  
 inschatten 

Belang van (willen)  
en vertrouwen  

in (kunnen)  
verandering  

vergroten

 Werken  
 aan  

 verandering Ondersteuning
tijdens/na 
externe 

hulpverlening

 << Terug  
 naar  
 start 
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 1. Opmerken 

Een eerste belangrijke stap is het opmerken van middelengebruik. Mogelijk merk je dit zelf of 
 signaleren collega’s, doorverwijzers, leerkrachten, andere jongeren, … dit. 
Drugbezit, onder invloed zijn, … zijn duidelijke signalen van gebruik. Maar vaak zijn de signalen 
niet zo eenduidig. Een drugprobleem kan zich ook uiten in spijbelen, sociaal gedrag (bijvoorbeeld 
agressie, zich isoleren), emoties en welbevinden (bijvoorbeeld prikkelbaarheid, sterke stemmings
schommelingen), … Bovendien kunnen dezelfde signalen op uiteenlopende problemen wijzen: 
 relatie, adolescentie, school, drugproblemen, … Signalen verschillen bovendien van persoon  
tot persoon. 

Mogelijke signalen zijn:

  objecten die met gebruik te maken hebben

  verandering van uiterlijk of gewicht, er bleek uitzien, vermoeidheid, meer of net minder slapen, 
niet helder zijn

  impulsief gedrag, sterke stemmingswisselingen, agressie

  zich slecht voelen als men niet gebruikt of drinkt

  stiekem/overmatig drinken wanneer de controle wegvalt

  aan niks anders meer kunnen denken dan aan kopen en gebruiken

  stoere verhalen vertellen over gebruik van zichzelf of anderen

  veranderd gedrag tegenover familie, vrienden en omgeving

  slechte schoolresultaten

  niet meer naar school gaan, niet komen opdagen op afspraken

  verandering van vriendenkring, contacten met mensen die veel drinken of drugs gebruiken

  problemen met politie en justitie 

  problemen met geld

  bezittingen die verdwijnen (verkocht of geruild worden)

  …

Tijdig opmerken dat een jongere  middelen 
gebruikt is van belang om risico’s in een 
vroeg stadium in te schatten. Het stelt je in 
de  mogelijkheid om snel te anticiperen op 
 mogelijke problemen. Hoe vroeger je optreedt 
bij middelenproblemen, hoe meer verandering 
mogelijk is. Bij een beginnende problematiek 
heb je meer handelingsmogelijkheden en  
is een meer gespecialiseerde aanpak vaak  
niet nodig. 

Ook al zijn de signalen die je opmerkt niet 
eenduidig, Wacht dus niet om het gesprek aan 
te gaan tot je zekerheid hebt. Ook vermoedens 
kan je ter sprake brengen vanuit bezorgdheid 
om het welzijn van de jongere. 

Door middelengebruik systematisch te 
 bevragen en niet af te wachten tot je duidelijke 
signalen krijgt, kan je riskant of problematisch 
gebruik sneller opmerken. Je kan dit doen door 
het vragen naar middelengebruik systematisch 
in te bouwen in je (eerste) contacten met  
de jongere.

 << Terug  
 naar  
 start 
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 2. Inschatten 

 3. Werken aan verandering 

Om te kunnen inschatten in welke mate er 
nood is aan begeleiding rond het middelen
gebruik, maak je een ernstinschatting. Je 
 probeert in een gesprek een beeld te krijgen 
van wat, hoe vaak en hoeveel een jongere 
 gebruikt en in welke mate het gebruik een 
impact heeft op verschillende levensdomei
nen. Hiervoor bieden we diverse gespreks
methodieken aan (zie p. 23). Hou ook rekening 
met  persoonlijke factoren en omgevings
factoren, die een jongere extra kwetsbaar 
kunnen  maken voor (de negatieve gevolgen 
van) gebruik. Denk bijvoorbeeld aan fysieke 
 gezondheidsproblemen, psychische problemen, 
een verstandelijke beperking, middelengebruik 
van belangrijke anderen zoals bijvoorbeeld  
de ouders.

Aan de hand van screeningsinstrumenten kan 
je middelengebruik op een gestandaardiseerde 
manier inschatten. Het kan ook een hulpmid
del zijn om het thema aan te kaarten. Je kan 
het screeningsinstrument introduceren als een 
hulpmiddel voor de jongere om meer inzicht 
te krijgen in zijn middelengebruik en de mate 
waarin er risico’s aan verbonden zijn. Voorbeel
den van screeningsinstrumenten voor jongeren 
zijn de CRAFFT, de SEMJ en de CVAT 2.0  
(zie p. 35).

Schat je het gebruik als nietriskant in, dan 
kan je dit bevestigen en een preventieve bood
schap geven. Is het middelengebruik riskant of 
problematisch, dan ga je over naar de volgen
de stap, werken aan verandering.

Als de jongere ervoor openstaat, kan je het middelengebruik diepgaander bespreken. Je probeert 
hierbij de motivatie om iets aan het middelengebruik te doen (minderen of stoppen) te vergroten. 
Ook met jongeren die niet of minder gemotiveerd zijn om iets aan hun (experimenteel) gebruik te 
veranderen, kan je het gesprek aangaan. Als het (nog) niet haalbaar is om het middelengebruik 
te veranderen, dan kan je de jongere motiveren om de risico’s ervan te beperken en zijn levens
kwaliteit te verbeteren. Veranderen hoeft immers niet gelijk te staan aan stoppen met gebruiken. 
Ook jongeren aan het denken zetten over zichzelf en hun gedrag is al heel wat. Wat de jongere 
uiteindelijk doet, beslist hij zelf.

Motiveren doe je door in te zetten op twee zaken:
•  Willen (vergroten van het probleembesef/het belang van verandering vergroten)  

Enerzijds geef je de jongere meer inzicht in zijn gebruik en de risico’s of problemen die  ermee 
 samenhangen. Je doet dit onder meer door psychoeducatie in te zetten, het geven van 
 informatie op maat, ...   
Anderzijds onderzoek je met de jongere in welke mate het gebruik al dan niet matcht met wat hij 
belangrijk vindt en wil bereiken (zijn waarden en doelen). Zo stimuleer je hem om de keuze te 
maken om zijn gedrag te veranderen.

•  Kunnen (versterken van het vertrouwen dat hij kan veranderen)  
Enkel het willen veranderen is onvoldoende om dat ook daadwerkelijk te doen. De jongere moet 
ook het gevoel hebben dat hij ertoe in staat is. Want wanneer jongeren een lage zelfwaarde 
hebben en het gevoel hebben dat ze niet competent genoeg zijn, kunnen dit blokkades vormen. 
Daarom ga je op zoek naar de sterktes en competenties die verandering mogelijk maken.

 << Terug  
 naar  
 start 
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 4. Doorverwijzen naar en ondersteuning  
 tijdens of na externe hulpverlening 

Als de jongere klaar is om de stap te zetten, 
dan ga je samen de beslissing concretiseren 
en de verandering voorbereiden. Je maakt 
samen een veranderplan met concrete en 
haalbare stappen. Dit betekent niet dat je zelf 
met een veranderplan op de proppen komt 
of  kantenklare oplossingen biedt. Je neemt 
samen met de jongere beslissingen over de te 
nemen stappen en manier van aanpak. Je kan 
de jongere zelf verder begeleiden en samen 
een veranderplan met zeer concrete en haal
bare stappen naar verandering opstellen. Of 
je kan samen met de jongere tot het besluit 
komen dat ondersteuning door een externe 
dienst het meest aangewezen is. 

Je kan als hulpverlener een beroep doen op 
een alcohol- en drugspecifieke dienst voor 
 advies bij de begeleiding van jongeren met 
middelenproblemen. Contactgegevens vind je 
op www.vad.be/doorverwijsgids. 

Ook wanneer de door jou genomen stappen 
niet het beoogde effect hebben, kan je een 
beroep doen op een externe dienst om de 
begeleiding verder te zetten (doorverwijzing). 
Hierbij blijf je een rol spelen door de jongere 
tijdens en na de externe begeleiding te onder
steunen en op te volgen.

Soms is het eigen aanbod ontoereikend of 
niet het meest gepaste voor de jongere. Dan 
is doorverwijzing naar een andere (meer 
 specifieke) dienst aangewezen. Dit kan voor 
een aspect van de begeleiding, bijvoorbeeld 
de ontwenning, of voor een volledig behandel
traject. Begeleiding door de alcohol en drug
hulpverlening kan naast de eigen begeleiding 
lopen. Hoe beter je de werking van de dien
sten in de regio kent, hoe beter je de door
verwijzing kan laten aansluiten bij de noden en 
mogelijkheden van de jongere. 

Ondersteun de jongere om de stap te zetten 
naar de nieuwe dienst. Het kan erg waar
devol zijn om de jongere te blijven onder
steunen tijdens externe hulpverlening. Je 
kan bijvoorbeeld met de jongere bespreken 
hoe hij wat hij leert in een alcohol of drug
behandeling  integreert in zijn dagelijks leven 
en de  motivatie om vol te houden versterken. 
Duidelijke samenwerkingsafspraken met de 
andere dienst bevorderen de continuïteit van 
de hulpverlening. 

Voor doorverwijsadressen kan je contact opnemen met De DrugLijn  
(zie www.druglijn.be voor de verschillende contactmogelijkheden) of de doorverwijsgids raadplegen 
op www.vad.be/doorverwijsgids.

Een interessant aanbod voor jongeren zijn de vroeginterventiegroepen die in verschillende regio’s 
worden georganiseerd. Dit aanbod richt zich tot jongeren (en hun ouders) die riskant of beginnend 
problematisch gebruiken. Er wordt gewerkt aan probleeminzicht, motivatie en gedragsverandering. 
Ook dit aanbod vind je terug via de doorverwijsgids op www.vad.be/doorverwijsgids.

Ook na een externe begeleiding kan je een 
belangrijke rol spelen om de jongere te 
 helpen vol te houden. Jongeren die stop
pen of minderen, hervallen vaak weer in hun 
oude gebruikspatroon. Herval hoort bij het 
 veranderingsproces. Stress en emoties zijn 

vaak een uitlokkende factor voor herval.  
Een goede ondersteuning op de verschillende 
levensgebieden van de jongere (huisvesting, 
relaties, financies, werk, …) helpt om herval  
te vermijden. 

 << Terug  
 naar  
 start 

http://www.druglijn.be
http://www.vad.be/doorverwijsgids
http://www.vad.be/doorverwijsgids
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De mogelijkheden die je hebt om jongeren tijdens of na een externe begeleiding te ondersteunen, 
zijn uiteraard afhankelijk van de dienst waar je werkt en zullen verschillend zijn voor bijvoorbeeld 
CLB, bijzondere jeugdzorg, JAC, …

Middelengebruik is vaak een gevoelig thema. 
Jongeren kunnen terughoudend zijn om over 
hun middelengebruik te praten. Ze zijn het 
misschien niet gewoon om hier op een open 
manier over te praten met een volwassene, of 
misschien verwachten ze sancties. Belangrijk is 
dus de manier waarop je het ter sprake brengt. 

Je kan je vraag naar het middelengebruik van 
de jongere kaderen in een ruimer gesprek 
over gezondheid, zich goed voelen (welzijn) 
of vrijetijdsbesteding. Heb je signalen van 
 middelenproblemen opgemerkt, benoem 
deze dan concreet en vertel dat je je zorgen 
maakt. Op die manier geef je de jongere het 
signaal dat hij bij jou terechtkan met vragen 
of  bekommernissen zonder veroordeeld te 
worden. Ook het duidelijk verwoorden van het 
doel van het gesprek, bevordert de openheid. 
Je roept de jongere niet op het matje, maar je 
wil samen met de jongere kijken of er reden 
tot bezorgdheid is. 

De basishouding waarmee je met een  jongere 
in gesprek gaat, is bepalend voor het  verdere 
verloop van het begeleidingsproces. Voelt 
de jongere zich als persoon aanvaard en 
niet veroordeeld  hoewel zijn gedrag niet 
goed gekeurd wordt – dan zal hij meer open
staan voor een gesprek. Een motiveren
de  interactiestijl is het meest effectief. Een 
 moraliserende of veroordelende houding is dat 
niet. Dit lokt immers weerstand uit en je dreigt 
in een wellesnietesdiscussie te komen. De 
jongere zal in de verdediging gaan omdat hij 
zich beschuldigd voelt. 

Wederzijds vertrouwen en respect is de 
 basis. Vraag aan de jongere hoe hij zelf kijkt 
naar zijn gebruik en neem zijn insteek als 
 vertrekpunt. Heb hierbij waardering voor 
wat de jongere tot nu toe heeft geleerd en 
 ervaren. Dit betekent dat je de jongere zo 
onbevooroordeeld en open mogelijk tegemoet 
treedt. Doelstelling is dat de jongere aan het 
woord is en zijn verhaal doet en dat hij zich 

 begrepen,  geaccepteerd en gewaardeerd 
voelt. Als hulpverlener probeer je vanuit het 
 perspectief van de jongere naar de situatie 
te kijken: aansluiten, accuraat luisteren, zijn 
situatie begrijpen, zijn hierbij de kernwoorden. 
Zo  stimuleer je hem om zelf na te denken over 
zijn  functioneren en eventueel probleembesef 
te verwoorden.

Concreet gaat het over het zo positief  mogelijk 
waarderen van de inzet, antwoorden en 
vaardig heden van de jongere. Vertrek vanuit 
het verhaal van de jongere en luister actief om 
de boodschap zo volledig mogelijk te bevatten. 
Wanneer een jongere iets vertelt, vertrek je 
niet vanuit de vraag ‘ben ik het hiermee eens?’ 
maar sta je stil bij ‘is het mij duidelijk wat hij 
hiermee bedoelt’? Doorvragen doe je niet om 
jongeren vast te pinnen op logische redeneer
fouten, wel om te verstaan welke betekenis het 
drinken of blowen voor de jongere heeft.

Geef duidelijk aan waar de grenzen van 
 vertrouwelijkheid liggen voor jou. Maak van 
bij de start duidelijk wat je voor jezelf kan 
houden in functie van je beroepsgeheim 
(vermeld ook het gedeeld beroepsgeheim) en 
dat je niet  zomaar informatie kan door geven 
aan  anderen. Dit kan voor de jongere erg 
 belangrijk zijn.

 Hoe praat ik met jongeren over middelengebruik? 

 << Terug  
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 start 
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Motiverende gespreksvoering biedt een  concrete leidraad  
voor het versterken van de motivatie van cliënten.

Op www.vad.be/hethuis/ kan je kennismaken met  
de belangrijkste principes van  motiverende gespreksvoering.  

Op zoek naar een vorming over motiverende 
gespreksvoering? Contacteer een regionale 
CGGpreventiewerker tabak, alcohol en drugs 
via www.vad.be/preventieenhulpverlening.

Motiverende gespreksvoering is een cliënt
gerichte en directieve gespreksstijl die de 
 motivatie voor gedragsverandering bevordert. 
Motiverende gespreksvoering is cliënt gericht 
omdat ze gericht is op de actuele zorgen 
en belangen van de jongere. De hulp  ver
lener helpt de jongere om zijn  ambivalente 
 gevoelens (gemengde gevoelens, twijfels en 
vragen) rond verandering te verkennen. Het 
principe van onvoorwaardelijke  acceptatie 
houdt in dat de hulpverlener de waarden, 
 doelen en het tempo van de jongere aanvaardt 

 Do’s bij een gesprek:

  Open, eerlijk en nieuwsgierig de ander willen begrijpen

  Wees je bewust van jouw onbewuste vooroordelen

  Zie niet de jongere als het probleem, sta wel stil bij zijn functioneren 

  Heb oog voor de realiteit, de motieven voor en de voordelen van gebruik

  Focus op mogelijkheden en verwezenlijkingen van de jongere

  Maak keuzes samen met de jongere en niet in plaats van de jongere

  Geef de grenzen van vertrouwelijkheid mee, wat kan je voor jezelf houden, wanneer is dit niet 
meer mogelijk? 

  Wees transparant over jouw bedoelingen

  Sluit een gesprek altijd positief af, bijvoorbeeld bekrachtig de jongere voor zijn aanwezigheid, 
voor het delen van zijn verhaal, wat getuigt van moed en openheid, voor het feit dat hij iets wil 
doen aan zijn situatie en de kracht die hiervan uitgaat. 

en het ‘probleemgedrag’ niet moraliserend 
tegemoet treedt. 

Tegelijk is motiverende gespreksvoering 
 directief, want ze stuurt doelbewust aan op 
het oplossen van ambivalentie, in de richting 
van verandering. Dit betekent niet dat de 
hulpverlener de redenen om te veranderen 
 opdringt. Hij onderzoekt samen met de  jongere 
zijn waarden en doelen en waar ze in tegen
spraak zijn met zijn gedrag. Op die manier 
wordt interne motivatie opgebouwd.
De hulpverlener bouwt aan een relatie 
die gebaseerd is op samenwerking, eigen 
 verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheden 
wat betreft gedrag. 

 Hoe werk ik aan motivatie en gedragsverandering  
 met een jongere? 

 << Terug  
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 start 
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http://www.vad.be/preventie-en-hulpverlening
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2
 De stadia van  

 gedragsverandering 
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Het ‘gebrek aan motivatie’ van jongeren om 
iets aan hun middelengebruik te doen, kan je 
als hulpverlener een gevoel van machteloos
heid bezorgen. Vaak wordt dit gezien als een 
gebrek aan inzicht of wilskracht of als ‘niet 
willen meewerken’ in de begeleiding. 
Gedragsverandering gebeurt echter niet van 
vandaag op morgen. Het is een lang pro
ces. Het Model van verandering of Trans
theoretisch model van de Amerikaanse 
psycho logen Prochaska en Diclemente (1983) 
toont er belangrijke kenmerken van. Hun 
model (zie figuur) beschrijft het hele traject 
dat een  persoon tijdens een veranderings
proces doorloopt, van voor het moment dat 
hij zijn  probleem onderkent tot en met de 
 gestabiliseerde hantering ervan. Hoe lang 
iemand in een stadium zit, kan erg verschil

len. Meestal doorloopt iemand dit proces 
 verschillende keren, hij kan ook op elk moment 
terugkeren naar een vorig stadium. Dit model 
is dus geen vast stramien dat bij iedereen op 
dezelfde manier verloopt. 

Als hulpverlener is het belangrijk om in te 
 spelen op het stadium van verandering  waarin 
een jongere zich bevindt. Een jongere die 
bijvoorbeeld in de voorbeschouwingsfase zit 
en zijn gebruik nog absoluut geen probleem 
vindt, zal niet openstaan voor adviezen om 
zijn gebruik te verminderen.  Met deze  jongere 
werk je aan het bespreekbaar maken van zijn 
gebruik en aan probleembesef en  inzicht. 
 Eenmaal een jongere beslist heeft om zijn 
 gedrag te veranderen, zijn advies en onder
steuning dan weer wel op hun plaats.

 << Terug  
 naar  
 start 
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 Stadium 1: voorbeschouwing (niet weten) 

In dit stadium ziet de jongere zijn eigen gedrag en zijn middelengebruik niet als een probleem. 
Hij overweegt dan ook geen gedragsverandering. Anderen uit zijn omgeving zoals ouders, leer
krachten, begeleiders, … vinden vaak wel dat er problemen zijn en dat verandering noodzakelijk is. 
Deze druk vanuit de omgeving wordt door de jongere vaak als lastig ervaren. 

Robbe is 16. Hij gaat ‘s avonds vaak weg en doet zijn eigen ding. Zijn ouders hebben het gevoel 
dat ze geen vat meer op hem hebben. Robbe gaat volgens hen te veel zijn eigen weg. Ze hebben 
vaak ruzie omdat Robbe te veel uitgaat en niet helpt in het huishouden. Ook zijn school resultaten 
gaan achteruit en op school krijgt hij opmerkingen van verschillende leerkrachten. Wanneer  Robbe 
een joint rookt aan het station wordt dit opgemerkt door de politie en wordt hij opgepakt. Dit 
is voor zijn ouders de druppel die de emmer doet overlopen. Robbe ontkent zijn gebruik echter 
 tegenover zijn ouders en de politie.

 Stadium 2: beschouwing (nadenken, zich zorgen maken) 

In dit stadium wordt iemand zich bewust van een mogelijk probleem. Naast oog voor de voor delen, 
krijgt de jongere oog voor de nadelen van het gebruik. Hij heeft als het ware twee  stemmetjes 
in zijn hoofd. Enerzijds is er een stem die stelt “ik heb geen probleem, ik kan dus rustig verder 
gebruiken” en die argumenten geeft om niet te veranderen; anderzijds is er een stem die zich 
afvraagt of de problemen die hij ervaart, zoals sancties, zich niet kunnen concentreren, … te 
 maken zouden kunnen hebben met het gebruik. Die stem draagt argumenten aan voor verande
ring. Dit noemen we ambivalentie, de jongere ervaart een innerlijke onrust. Wanneer de jongere 
al de  aspecten van zijn situatie in overweging neemt en een balans opmaakt, kan één kant van de 
 ambivalentie gaan doorwegen.

Robbe krijgt steeds meer sancties op school en heeft problemen om zich te concentreren. Ook thuis 
is de situatie er niet op verbeterd. Zijn ouders hebben zijn vrijheden ingeperkt, zo mag hij maar 
één keer per maand meer uitgaan en controleren ze wat hij doet in zijn vrije tijd en met wie hij op-
trekt. Robbe rookt nog steeds joints, maar hij vraagt zich af of dit wel alle last en ruzies waard is. 

 Stadium 3: beslissen 

Vanuit het opmaken van de balans van voor en nadelen kan de jongere twee mogelijke beslis
singen nemen. Ofwel beslist hij om (nog) niets te veranderen aan zijn middelengebruik. Hij vindt 
dat het allemaal nog meevalt. Daardoor keert hij terug naar de voorbeschouwingsfase, dit is een 
tussentijdse uitgang.
De andere mogelijkheid is dat hij concludeert dat het gebruik in die mate een probleem is dat hij 
er iets aan moet veranderen. Eens men beslist heeft om te veranderen, moet nog concreet worden 
wat men precies wil veranderen, bijvoorbeeld stoppen, minder gebruiken, niet meer ‘s morgens 
gebruiken, … Daarnaast dient nog beslist te worden op welke manier men de verandering wil berei
ken: alleen, met de hulp van een vertrouwenspersoon, in de alcohol en drughulpverlening, …

Omdat hij niet wil blijven zitten en zijn vrienden uit de klas niet wil verliezen besluit Robbe om 
 tijdens de schooldagen geen joints meer te roken. Hij neemt zich voor enkel nog in de weekends  
te blowen. 

 << Terug  
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 start 
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 Stadium 4: actieve verandering (actie, uitvoeren) 

In deze fase probeert de jongere daadwerkelijk zijn gedrag en zijn gebruik te veranderen. Pas in dit 
stadium worden veranderingen in het gedrag zichtbaar voor de omgeving.

Robbe probeert geen joints meer te roken op schooldagen. Hij merkt dat het niet zo eenvoudig is 
om hier van de ene op de andere dag mee te stoppen. Na verloop van tijd lukt het hem beter. Op 
school kan hij zich beter concentreren en haalt hij goede resultaten. Ook zijn omgeving merkt dit 
op en hij krijgt positieve opmerkingen van verschillende leerkrachten. Thuis gaat het ook beter. 

 Stadium 5: consolidatie (volhouden) 

De jongere gaat de bereikte veranderingen in het dagelijks leven integreren.

Robbe rookt al enkele weken geen joints meer op schooldagen. Hij wordt hierin  aangemoedigd 
door zijn ouders en ook zijn leerkrachten geven positieve opmerkingen over zijn gedrag en 
 schoolresultaten.

 Stadium 6: terugval 

Terugval is de terugkeer naar het oude gedragspatroon. Terugval maakt wezenlijk deel uit van 
het gedragsveranderingsproces, het hoort erbij. Een uitschuiver leidt niet per se tot een volledige 
 mislukking. Daarom is het belangrijk om terugval als een ervaring met leermogelijkheden te zien: 
men kan leren moeilijke situaties te vermijden of beter op te vangen.

Tijdens de examens heeft Robbe het lastig. Hij heeft stress en ervaart redelijk wat druk. Hij slaapt 
slecht. Om makkelijker in slaap te geraken rookt hij een joint ’s avonds. (= uitschuiver) 
Robbe had enkele barslechte examens. Het ziet ernaar uit dat hij toch zijn jaar zal moeten 
 overdoen. Hij geeft er de brui aan en begint terug regelmatig joints te roken, ook in de week.  
(= terugval in het oude gedragspatroon) 
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 Gespreksmethodieken 
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middelengebruik gamen
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AANKAARTEN &  
INSCHATTEN

 

 

 Mijn levenslijn en middelengebruik (deel 1) 

 CRAFFT: screeningsinstrument middelengebruik 

 Zelftesten DrugLijn 

 Mijn netwerk en middelengebruik (deel 1) 

 SEM-J: screeningsinstrument middelengebruik 

 Dagboek van middelengebruik 

 MMM-inschatting 

 Mijn tijd en gamen 

 C-VAT versie 2.0: screeningsinstrument gamen 

 Dagboek van online en offline activiteiten 

1    Inschatten van de plaats  
die middelengebruik inneemt

2    Inschatten  
van gebruik of gamen

 >> p.26 

 >> p.27 

 >> p.31 

 >> p.35 

 >> p.39 

 >> p.40 

 >> p.43 

 >> p.44 

 >> p.53 

 >> p.57 
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1. Inschatten van  
de plaats die middelen-
gebruik inneemt

TIP

 Mijn levenslijn en middelengebruik  
 (deel 1) 

Stap in het begeleidingsproces
Aankaarten en inschatten

Doel
De jongere kan inschatten welke plaats middelengebruik in zijn leven inneemt. 

Materiaal 
• Papier, tekenmateriaal 
• Tijdschriften, schaar, lijm 

Aan de slag

 STAP 1: 
De jongere brengt belangrijke gebeurtenissen in zijn leven in kaart
Je legt aan de jongere uit dat je je leven kan voorstellen als een weg van geboorte tot waar je nu 
staat. Op deze weg kan je de belangrijke gebeurtenissen een plaats geven. Denk aan:  geboorte 
van broer of zus, school, 16 jaar worden, 18 jaar worden, scheiding ouders, behalen rijbewijs, 
 eerste lief, verhuis, contact met hulpverlening, geplaatst worden, overlijdens, verlies van  vrienden 
of nieuwe vrienden, … Vraag naar de levensdomeinen die de jongere niet spontaan ter sprake 
brengt. Laat de jongere starten met de grote ijkpunten en ga gaandeweg meer in detail. Je kan  
de jongere laten tekenen of werken met beelden uit tijdschriften.

 STAP 2: 
Exploreer het middelengebruik doorheen de levensloop  
• Eerste gebruik: wanneer, waarom, met wie, …? 
• Hoe evolueerde het gebruik, wanneer gebruikte je meer, wanneer gebruikte je minder, …?
• Welke gevolgen had het gebruik op je leven? 
• Ben je ook andere middelen gaan gebruiken?
• Heb je geprobeerd te stoppen of te minderen en hoe ging dat?

Laat de jongere dit aanvullen op de levenslijn.

Als de jongere al eerder een levenslijn maakte, kan je hierop verder werken en focussen  
op middelengebruik. 

 << Methodieken  
 voor aankaarten  
 en inschatten 
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TIP

 Mijn netwerk en middelengebruik  
 (deel 1) 

Stap in het begeleidingsproces
Aankaarten en inschatten

Doel
De jongere kan inschatten welke plaats middelengebruik in zijn netwerk inneemt. 

Materiaal 
• Werkblad ‘Netwerkcirkels’  
• Eventueel visualisatiemateriaal zoals duplo, afbeeldingen, … 

Aan de slag

 STAP 1: 
De jongere brengt zijn netwerk in kaart
De jongere noteert zijn naam in het midden van de netwerkcirkel. De cirkels errond vult hij met 
mensen die belangrijk zijn voor hem of haar. De belangrijkste personen staan in de binnenste 
cirkel. Mensen die minder belangrijk zijn, staan verder van de jongere af, in de buitenste cirkels. 
De afstand tussen de jongere en de persoon op papier zegt iets over de afstand in het echte leven. 
Geef de jongere ruimte om personen te verplaatsen gedurende het gesprek. 
• Wie is belangrijk voor jou en waarom? 
• Wie zet je in de buitenste cirkels en waarom?
• Wie zie je regelmatig?
• Wie zijn steunfiguren, bij wie kan je terecht?
• Met wie heb je een minder goed contact en waarom?

 STAP 2: 
Exploreer het middelengebruik in het netwerk van de jongere  
Vraag welke personen een link hebben met het middelengebruik van de jongere. Hoe meer 
 personen een link hebben met gebruik en hoe minder contacten er zijn los van het gebruik, hoe 
meer risico’s. Het is een indicator dat het leven van de jongere in het teken van het middelen
gebruik komt te staan. 
• Hoe staan de mensen in je netwerk tegenover je gebruik?
• Welke personen in je netwerk gebruiken ook?
• Met wie gebruik je samen?
• Wie gebruikt er niet?
• Welke invloed heeft middelengebruik op je contacten met de personen in je netwerk?

Als de jongere al eerder zijn netwerk in kaart bracht, kan je hierop verder werken en 
 focussen op middelengebruik. 

 << Methodieken  
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 Werkblad ‘Netwerkcirkels’ 
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Stap in het begeleidingsproces
Aankaarten en inschatten

Doel
De jongere kan inschatten welke plaats gamen in zijn dagelijks leven inneemt. 

Materiaal 
Werkblad ‘Mijn tijd en gamen’ 

Aan de slag

De jongere brengt zijn tijdsbesteding op weekbasis in kaart. Hij verdeelt de voor hem relevante 
levensdomeinen over de cirkel op basis van de tijd die hij er wekelijks aan besteedt. 
Levensdomeinen die veel tijd in beslag nemen, krijgen een groot stuk, domeinen die weinig  
tijd vragen een klein stuk. Je kan dit illustreren met een voorbeeld. Als blijkt dat de jongere  
veel tijd besteedt aan één levensdomein, bekijk je samen welke andere activiteiten daarvoor  
moeten wijken.

Bespreek het werkblad ‘Mijn tijd en gamen’ via volgende vragen: 
• Welke levensdomeinen nemen veel tijd en ruimte in, welke niet?
• Welke levensdomeinen ontbreken, bijvoorbeeld sport, jeugdbeweging, …?
• Hoeveel tijd en ruimte neemt gamen in, in verhouding met andere levensdomeinen? 
• Is gamen in balans met andere vrijetijdsbestedingen? Waarom wel of waarom niet? 
• Hoe komt het dat bepaalde levensdomeinen meer tijd en ruimte innemen (bijvoorbeeld gamen)?
• Zijn er zaken die je vroeger wel deed, maar nu niet meer? 

•  Toon interesse in het hoe en het waarom van het gamen van de jongere: wat speel je,  
hoe wordt de game gespeeld, wat vind je er leuk aan, waar ben je goed in, …  
Een open en positieve houding zal de bespreekbaarheid ten goede komen. 

•  De jongere kan ook aan zijn ouders, een vertrouwenspersoon of een begeleider vragen  
om dezelfde oefening te maken over zijn tijdsbesteding. Een eventueel verschillende 
 inschatting kan aanknopingspunten geven voor verder gesprek.  

TIPS

 Mijn tijd en gamen 
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Tijdens één week (= 168u) besteed je tijd aan verschillende levensdomeinen. Duid in de cirkel aan 
hoe jij je tijd verdeelt over verschillende levensdomeinen gedurende een week. 

Denk aan: school/werk  vrienden  familie  lief  sport  TV  hobby  uitgaan  gamen  jeugd
beweging  … Als je aan iets veel tijd besteedt, dan zal dit een groot stuk van de taart innemen.

 Werkblad ‘Mijn tijd en gamen’ 
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2. Inschatten  
van gebruik of gamen

Stap in het begeleidingsproces
Aankaarten en inschatten

Doel
• Screenen van middelengebruik bij jongeren van 1218 jaar.
•  Met de bijhorende kortdurende interventie zet je de jongere aan het denken over zijn gebruik, 

wordt hij gemotiveerd om niet te gebruiken of verantwoordelijk met middelen om te gaan, en zijn 
zelfvertrouwen wordt versterkt.

Materiaal 
Werkblad CRAFFT

Aan de slag1

De CRAFFT is een korte gevalideerde tool waarmee je kan nagaan of een gesprek over middelen
gebruik met de jongere aangewezen is. Het eerste deel van de CRAFFT bestaat uit drie  inleidende 
vragen, waarbij het middelengebruik van de laatste twaalf maanden bevraagd wordt (Deel A). 
Blijkt hieruit dat de jongere nog helemaal geen middelen gebruikt? Dan wordt er enkel nog 
 gecheckt of hij er ook over waakt om nooit met een chauffeur onder invloed mee te rijden, waarna 
de  screening beëindigd wordt. 

Blijkt uit deel A dat de jongere wel al alcohol of andere middelen gebruikt, dan wordt er over
gegaan naar deel B. Dit bevat zes bijkomende ja/neevragen die peilen naar risicogedrag of 
 negatieve ervaringen met middelengebruik. Als hulpverlener kan je op basis van die CRAFFTscore 
een inschatting maken (%) van het risico op een stoornis in middelengebruik (DSM5). 
Dit wordt visueel weergegeven in de grafiek na de vragen. Deze toont het verband tussen het 
aantal positieve antwoorden op deel B van de CRAFFT, en het risico op een middelenprobleem. 
Concreet: van alle jongeren die één keer ‘ja’ antwoorden op de zes vragen uit deel B, is er bij 32% 
sprake van een stoornis in middelengebruik, bij hen die twee keer ‘ja’ antwoorden, is dat 64%, 
enzovoort.

Ingeval van een positief resultaat reikt de CRAFFT ook enkele gespreksonderwerpen aan, op basis 
waarvan je als hulpverlener een kortdurende interventie kan opbouwen. Die onderwerpen zijn 
erop gericht de jongere over zijn gebruik te laten nadenken, te motiveren om niet te gebruiken of 
 verantwoordelijk met middelen om te gaan en het zelfvertrouwen van de jongere te versterken.

 CRAFFT 

1© John R. Knight, MD, Boston Children’s Hospital, 2016. Alle rechten voorbehouden.  
Gereproduceerd met toelating. Voor meer informatie, contacteer ceasar@childrens.harvard.edu
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CRAFFT- VRAGENLIJST (versie 2.0)
Mondeling of schriftelijk af te nemen door de hulpverlener
‘Gelieve de vragen eerlijk te beantwoorden. Ik zal je antwoorden vertrouwelijk behandelen.’

 Deel A 

Gedurende de VOORBIJE 12 MAANDEN, op hoeveel dagen heb je…
1.  …meer dan enkele slokjes bier, wijn of een andere drank die alcohol bevat,  gedronken? 

Nooit? Schrijf dan ‘0’.                                               Aantal dagen:

2.  …een of andere vorm van cannabis (marihuana, wiet, hasj of in voedsel)  
of ‘synthetische cannabis’ (zoals K2 of Spice) gebruikt? 

Nooit? Schrijf dan ‘0’.     Aantal dagen:

3.  …iets anders gebruikt om high te worden (zoals andere illegale drugs,  voorgeschreven of vrij 
verkrijgbare medicijnen of iets dat je kan snuiven of inhaleren)?   

Nooit? Schrijf dan ‘0’.     Aantal dagen: 

 Deel B 

4.  Heb je ooit in een AUTO gereden die bestuurd werd door iemand (jijzelf of  iemand anders)  
die ‘high’ was of die alcohol of drugs had gebruikt? 

Neen  ❍  Ja  ❍    

5.  Gebruik je ooit alcohol of drugs om je te ONTSPANNEN, om je beter te voelen of om erbij  
te horen? 

Neen  ❍  Ja  ❍    

6.  Gebruik je ooit alcohol of drugs in je eentje of als je ALLEEN bent?  

Neen  ❍  Ja  ❍  

7.  VERGEET je ooit dingen die je deed terwijl je alcohol of drugs gebruikte?  

Neen  ❍  Ja  ❍  

8.  Hebben je FAMILIE of je VRIENDEN je ooit gezegd dat je moet minderen met drinken of  
drugs gebruiken? 

Neen  ❍  Ja  ❍  

9.  Ben je ooit in MOEILIJKHEDEN geraakt terwijl je alcohol of drugs gebruikte? 

Neen  ❍  Ja  ❍ 

*Twee of meer ‘JA’antwoorden suggereren een probleem en nood aan korte interventie.  
zie achterkant voor verdere instructies

Antwoordde de cliënt ‘0’ op alle vragen van deel A?

Ja »  BEANTWOORD VRAAG 4 EN STOP DAN 

Nee »  BEANTWOORD DAN ALLE VRAGEN VAN DEEL B*

 Werkblad ‘CRAFFT’ 



38 | "Praten over alcohol, drugs en gamen"

CRAFFT-score
1.  Toon je cliënt zijn/haar score op de grafiek en bespreek het risico op een  alcohol  

of drugprobleem. 

Percentage met een stoornis in middelengebruik (DSM5) volgens CRAFFTscore*

2. Gebruik deze gespreksonderwerpen voor de kortdurende interventie.
1.  Bekijk de screeningsresultaten  

Voor elk ‘jaantwoord’: “Kan je me daarover iets meer vertellen?”

2.  Adviseer om niet te gebruiken 
“Als je huisarts (verpleegkundige/ gezondheidswerker), raad ik je aan om geen alcohol, 
cannabis of andere drugs te gebruiken.  
Dat kan namelijk: 1) je hersenontwikkeling schaden; 2) je leervermogen en  geheugen 
beïnvloeden, en 3) je in gênante en gevaarlijke situaties brengen.”

3.  Geef advies over risico’s in het verkeer 
“Verkeersongelukken zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij jonge mensen.  Bespreek met 
je ouders/voogd een plan zodat je steeds veilig thuis geraakt.”

4.  Lok uitspraken/inzichten uit die motiverend werken 
Stel je cliënt één van volgende vragen: 
•   Bij nietgebruikers: “Als iemand je vraagt waarom je niet drinkt of geen andere drugs 

gebruikt, wat zou je dan zeggen?” 
•   Bij gebruikers: “Wat zouden voordelen kunnen zijn van geen alcohol of drugs  

te gebruiken?”

5.  Versterk het zelfvertrouwen 
“Ik ben er zeker van dat je verantwoord om kan gaan met alcohol en/of drugs.  
Het vraagt misschien wat werk, maar je zal je er uiteindelijk veel beter bij voelen.”

© John R. Knight, MD, Boston Children’s Hospital, 2016. Alle rechten voorbehouden. Gereproduceerd met toelating. 
Voor meer informatie, contacteer ceasar@childrens.harvard.edu
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*Bron data: Mitchell SG, Kelly SM, Gryczynski J, Myers CP, O’Grady KE, Kirk AS, & Schwartz RP. (2014). The CRAFFT cutpoints 
and DSM5 criteria for alcohol and other drugs: a reevaluation and  reexamination. Substance Abuse, 35(4), 376–80.
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Stap in het begeleidingsproces
Aankaarten en inschatten

Doel
Inschatten van het middelengebruik van een jongere en de nood aan verdere alcohol en drugspe
cifieke begeleiding. 

Materiaal 
Surf naar www.vad.be, en zoek bij ‘Materialen’ op ‘SEMJ’.

Aan de slag

De SEMJ is een online screeningsinstrument. Op www.vad.be kan je een testversie bekijken. De 
antwoorden die je ingeeft worden niet opgeslagen. Gebruik de werkversie voor een effectieve 
 afname. Bereid de afname voor aan de hand van de handleiding die je vindt op de startpagina 
van de SEMJ. Deze bevat praktische richtlijnen voor de voorbereiding van de afname, de afname 
zelf en de bespreking van de resultaten. 

De SEMJ bestaat uit 40 vragen, gegroepeerd in 5 schalen: 

•  Probleemernst: gaat na in welke mate de jongere betrokken is bij drugs en druggebruik en 
geeft een globale meting van de ernst van het middelenprobleem

•  Onwaarschijnlijkheid en defensiviteit: gaat na in welke mate de antwoorden van de jongere 
 betrouwbaar zijn (overdrijving of sociaal wenselijke antwoorden)

•  Psychosociale indicatoren: kijkt naar persoonlijke problemen (emotioneel, cognitief, fysiek, …)  
die geassocieerd kunnen zijn met druggebruik

•  Gebruiksgeschiedenis: bekijkt de gebruiksfrequentie van alcohol, cannabis en andere drugs

 SEM-J  
Individueel Screeningsinstrument Ervaringen met Middelengebruik voor Jongeren
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Stap in het begeleidingsproces
Aankaarten en inschatten

Doel
Indicatie van problematisch gamen

Materiaal 
Werkblad ‘CVAT versie 2.0’

Aan de slag2

De CVAT versie 2.0 is een Nederlandse screeningslijst die een indicatie geeft van proble matisch 
gamen. De CVAT bestaat uit drie introductievragen over het gebruik van games en negen 
 kernvragen over symptomen van gedragsverslaving. Hierdoor sluit dit instrument volledig aan op 
de voorgestelde symptomen in de DSM5. Een score van vijf of meer van de negen items geeft  
een vermoeden van gameverslaving. Daarnaast bevat de CVAT twee optionele vragen en een 
 aantal aanbevelingen met betrekking tot het inventariseren van eventuele comorbide proble
men die  bijdragen aan een vollediger diagnostisch beeld. De CVAT wordt door de hulpverlener 
 afgenomen in de vorm van een interview, geen zelfrapportage. 

 C-VAT versie 2.0 

2 Clinical Video game Addiction Test (Van Rooij, Schoenmakers & van de Mheen, 2014
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 Werkblad ‘C-VAT versie 2.0’ 
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Stap in het begeleidingsproces
Aankaarten en inschatten

Doel
De jongere krijgt een beeld van zijn middelengebruik of gamegedrag, en de bijhorende risico’s. 

Materiaal 
www.druglijn.be/testjezelf

Aan de slag

Op www.druglijn.be/testjezelf vind je zelftesten voor minderjarigen over alcohol, cannabis en 
gamen. Deze bestaan uit een 10 à 15tal vragen en geven gebruikers een inschatting van de 
risico’s van hun gebruik en een eerste advies. Jongeren kunnen zelfstandig aan de slag met deze 
zelf testen, maar ze kunnen ook een handig hulpmiddel zijn om in te zetten tijdens een begeleiding. 
Door samen met de jongere de zelftest te doorlopen, krijg je een zicht op hoe riskant zijn gebruik 
is. Via de zelftesten vindt de jongere ook de weg naar www.druglijn.be, waar hij een schat aan 
informatie vindt over de verschillende middelen en de diverse contactmogelijkheden met  
De DrugLijn.

 Zelftesten DrugLijn 
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 Dagboek van middelengebruik 

Stap in het begeleidingsproces
Aankaarten en inschatten

Doel
De jongere brengt zijn middelengebruik in kaart.  

Materiaal 
• Werkblad ‘Mijn gebruik’ en ‘Dagboek van mijn gebruik’ (algemeen)
• Werkblad ‘Mijn alcoholgebruik’ en ‘Dagboek van mijn alcoholgebruik’  
• Werkblad ‘Mijn druggebruik’ en ‘Dagboek van mijn druggebruik’

Aan de slag

 STAP 1: 
Opdracht dagboek
Vraag aan de jongere om zijn huidige gebruik gedurende een week bij te houden. De jongere vult 
per dag in of hij in contact gekomen is met het middel, of hij zin heeft gehad en of hij gebruikt 
heeft, waar, met wie en hoeveel. Het is niet zo belangrijk dat de jongere dit strikt waarheidsge
trouw invult, wel dat hij nadenkt over zijn gebruik.

Voorbeeld 

 STAP 2: 
Dagboek bespreken  
Na een week bespreek je het dagboek. Bevestig inspanningen van de jongere voor het  
invullen ervan.
• Wat valt je op? 
• Komt het overeen met je gebruik in andere weken? 
• Wanneer gebruik je wel/niet? 
• Vraag naar momenten van gebruik: tijdens het alleen thuis zijn, voor het slapengaan, … 
• Samen of alleen: hangt het gebruik samen met het afspreken met bepaalde vrienden? 
• Vraag hoe de jongere zich voelt op zo’n moment.
• Wat ging er aan het gebruik vooraf? 
• Wat? Hoeveel? Hoe stopt het?
•  Zijn er de voorbije week momenten geweest dat je aan het drinken of gebruiken was zonder dat 

je erbij nadacht, als vanzelf?
• In welke mate is het een gewoonte geworden? 
• Hoeveel geld geef je er aan uit? Wat zou je in de plaats kunnen doen met dit geld?

Maandag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je gebruikt? JA/NEE
Hoeveel: ’s avonds 1 xtc-pil
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Aan de hand van onderstaande tips kan je samen met de jongere zijn gebruik  
verder analyseren.

•  Hoe groot is de plaats van het gebruik in het leven van de jongere? In welke mate kan hij 
de functies van het gebruik nog op andere manieren invullen (bijvoorbeeld: ontspanning, 
sociaal contact in plaats van gebruiken)?

•  Zet de momenten waarop de jongere niet of minder gebruikt in de verf. Vraag naar 
 uitzonderingen: Wanneer is het gebruik minder? Wat doe je dan anders? Wat kan je doen 
om dat weer te laten gebeuren? Wie of wat kan je daarbij helpen?

•  Vraag door naar de redenen hiervoor. Waardoor heeft hij op sommige momenten geen 
nood aan gebruiken? Wat helpt om niet te gebruiken? 

Momenten, plaatsen, vrienden waarmee niet gebruikt wordt, brengen je op het spoor van mogelijk
heden om het gebruik in de hand te houden en van hulpbronnen voor verandering.

Laat de jongere zelf conclusies trekken, help hem door bepaalde vragen te stellen: Wat is de rode 
draad, welk patroon zit er in je gebruik? Bijvoorbeeld: ‘Ik merk dat ik altijd drink als ik een ruzie 
gehad heb.’; ‘De drang is soms zo groot dat ik aan niks anders meer kan denken.’ Help hem om zo 
de link te leggen tussen zijn problemen en het gebruik. 

TIPS

 << Terug  
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 start 

 << Methodieken  
 voor aankaarten  
 en inschatten 



46 | "Praten over alcohol, drugs en gamen"



47 | "Praten over alcohol, drugs en gamen"

Mijn gebruik 

Ik gebruik  ..........................................................................................................................

Ik koop deze drug ...............................................................................  keer per week/maand.

Het kost:  ............................................................................................................................

Ik haal het bij:  ....................................................................................................................

Waar gebruik ik?

□ Thuis
□ Op straat
□ Als ik uitga, op café, na de voetbal, op een fuif, …
□ Bij iemand anders thuis
□ …

Samen of alleen?

□ Alleen
□ Samen met  ......................................................................................................................

Wanneer gebruik ik wel/niet? Zet een kruisje

MIJN DAG Wel Niet

Opstaan

…

Middageten

…

Avondeten

…

Slapen

…

 Werkblad ‘Mijn gebruik’ (algemeen) 
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Maandag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je gebruikt?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Woensdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je gebruikt?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Vrijdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je gebruikt?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Zondag

Ben je ermee in contact  
gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je gebruikt?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Dinsdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je gebruikt?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Donderdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je gebruikt?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Zaterdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je gebruikt?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Dagboek van mijn gebruik

Schrijf iedere dag op wat je gebruikt.

Voorbeeld Maandag

Ben je ermee in 
contact gekomen JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je gebruikt?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel: ’s avonds 1 xtc-pil

 Werkblad  

 ‘Dagboek van mijn gebruik’ (algemeen) 
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Mijn alcoholgebruik

Ik drink:  .............................................................................................................................

Zoveel alcohol koop ik per week:  ...........................................................................................

Het kost:  ............................................................................................................................

Ik haal het bij:  ....................................................................................................................

Waar drink ik?

□ Thuis

□ Op straat

□ Als ik uitga, op café, na de voetbal, op een fuif, …

□ Bij iemand anders thuis

□ …

Samen of alleen?

□ Alleen

□ Samen met  ......................................................................................................................

Wanneer drink ik wel/niet? Zet een kruisje

MIJN DAG Wel Niet

Opstaan

…

Middageten

…

Avondeten

…

Slapen

…

 Werkblad ‘Mijn alcoholgebruik’ 
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Maandag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je  
gedronken?

JA/NEE
Hoeveel:

Woensdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je  
gedronken?

JA/NEE
Hoeveel:

Vrijdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je  
gedronken?

JA/NEE
Hoeveel:

Zondag

Ben je ermee in contact  
gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je gedronken? JA/NEE
Hoeveel:

Dinsdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je  
gedronken?

JA/NEE
Hoeveel:

Donderdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je  
gedronken?

JA/NEE
Hoeveel:

Zaterdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je  
gedronken?

JA/NEE
Hoeveel:

Dagboek van mijn alcoholgebruik

Schrijf iedere dag op wat je drinkt.

Voorbeeld Maandag

Ben je ermee in 
contact gekomen JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je  
gedronken?

JA/NEE

Hoeveel:  Ik heb thuis 2 cocktails gedronken, en op de fuif  
nog 4 pinten..

 Werkblad  

 ‘Dagboek van mijn alcoholgebruik’ 
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Mijn cannabisgebruik

Ik blow: hasj/wiet:  ..............................................................................................................

Ik  koop ……………… keer per week/maand cannabis.

Het kost:  ............................................................................................................................

Ik haal het bij:  ....................................................................................................................

Waar blow ik?

□ Thuis

□ Op straat

□ Als ik uitga, op café, na de voetbal, op een fuif, …

□ Bij iemand anders thuis

□ …

Samen of alleen?

□ Alleen

□ Samen met  ......................................................................................................................

Wanneer blow ik wel/niet? Zet een kruisje

MIJN DAG Wel Niet

Opstaan

…

Middageten

…

Avondeten

…

Slapen

…

 Werkblad ‘Mijn cannabisgebruik’ 
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Maandag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je geblowd?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Woensdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je geblowd?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Vrijdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je geblowd?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Zondag

Ben je ermee in contact  
gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je geblowd?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Dinsdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je geblowd?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Donderdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je geblowd?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Zaterdag

Ben je ermee in 
contact gekomen?

JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je geblowd?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel:

Dagboek van mijn cannabisgebruik

Schrijf iedere dag op wat je gebruikt.

Voorbeeld Maandag

Ben je ermee in 
contact gekomen JA/NEE

Heb je zin gehad? JA/NEE

Heb je geblowd?
Waar? Hoeveel?

JA/NEE
Hoeveel: ’s ochtends 1 joint na 
het opstaan ’s avonds 3 joints 
thuis

 Werkblad  

 ‘Dagboek van mijn cannabisgebruik’ 
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3  Geïnspireerd op ‘Zelfregistratie activiteiten online-offline’, In: Raskin, K., Wijgaerts, F., De Bock, M. (2014) Hulpverlening aan 
problematische gamers. Wegwijzer. Brussel: VAD.

 Dagboek van online en offline 
 activiteiten 

Stap in het begeleidingsproces
Aankaarten en inschatten

Doel
De jongere brengt zijn online en offline activiteiten in kaart.  

Materiaal 
Werkblad ‘Dagboek van online en offline activiteiten’

Aan de slag3

 STAP 1: 
Opdracht dagboek
Vraag aan de jongere om gedurende een week zijn online activiteiten (virtual life) en offline activi
teiten (real life) bij te houden. De jongere vult per dag in welke online en welke offline activiteiten 
hij gedaan heeft, hoeveel tijd hij eraan besteed heeft en hoe hij zich daar bij voelde. Bekijk met de 
jongere op welk moment van de dag hij het dagboek kan invullen.

 STAP 2: 
Dagboek bespreken  
Na een week bespreek je het dagboek. Bevestig de inspanningen van de jongere voor het invullen 
ervan.

• Wat valt je op?

• Komt het overeen met je gamegedrag in andere weken?

•  Wanneer game je wel/niet? 

 Zit er een patroon in het gamen? Welke dagen, tijdstippen, aanleiding, … 

 Samen of alleen? Met online of offline vrienden? 

 Hoe is de verhouding tussen online en offline activiteiten? 

 Wat vind je leuke activiteiten online en offline? 

 Wanneer kies je voor gamen, wanneer voor offline activiteiten? 

 Hoe voel je je bij online en offline activiteiten? 

 Wanneer of waarom stop je met gamen?

Bij problematisch gamegedrag zijn er vooral (bevredigende) online activiteiten ten koste van (ver
plichte) offline activiteiten.
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Dag (datum): …....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....…....

Offline/Online Duur (uren of minuten) Activiteit Hoe voelde  
ik mij?

 Werkblad  

 ‘Dagboek van online en offline activiteiten’ 
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Stap in het begeleidingsproces
Aankaarten en inschatten

Doel
Aan de hand van vragen, gebaseerd op het MensMiddelMilieumodel, krijg je een zicht op wat, 
hoe vaak en hoeveel een jongere gebruikt, hoe riskant zijn gebruik is en in welke mate het een 
impact heeft op verschillende levensdomeinen. 

Materiaal 
Werkblad ‘MensMiddelMilieu’

Aan de slag

Of iemand problemen krijgt met alcohol of druggebruik hangt af van een veelheid aan 
 beïnvloedende factoren en de interactie daartussen. Deze factoren kunnen in drie grote  groepen 
ingedeeld worden: mens, middel, milieu. Onderstaande vragen peilen naar de drie groepen 
 beïnvloedende factoren.

Probeer in gesprek een antwoord te krijgen op onderstaande vragen. Je hoeft ze niet een voor  
een te stellen, je kan er beter doorheen je gesprek een antwoord op proberen te vinden. Je 
 bevindingen kan je (samen met de jongere) noteren op het werkblad ‘MensMiddelMilieu’.
Daarna geef je weer hoe jij het gebruik van de jongere inschat, maar vraag eveneens naar zijn 
mening. Hoe reageert hij? Zitten jullie op dezelfde golflengte? Bekijk samen hoe jullie hier verder 
rond kunnen werken. 

 MENS: Persoonlijke factoren 

•  Wat is zijn mening over zijn gebruik? Wat zijn zijn verwachtingen? 

•  Wat zijn zijn waarden en normen (bv. wat is zijn idee over het gebruik van leeftijdsgenoten)?

Positief staan tegenover alcohol- of druggebruik vormt een risicofactor.

•  Waarom gebruikt hij? 

•  Op welke momenten gebruikt hij?

Gebruikt de jongere uit positieve overwegingen (voor de gezelligheid, omdat het leuk is) of 
uit negatieve overwegingen (om problemen te vergeten, uit eenzaamheid of verveling, om 
 rustiger te worden, om goed te kunnen functioneren). Gebruik uit negatieve overwegingen 
weegt  zwaarder door als risicofactor.

•  Hoe is zijn zelfvertrouwen en zijn vertrouwen in anderen? Hoe is zijn weerbaarheid? Heeft hij 
psychische problemen? 

Psychische problemen zijn een risicofactor. Vaak gebruiken mensen met (psychische) 
 problemen drugs om hun last te verminderen.  

•  Hoe oud is hij? Hoe oud was hij toen het gebruik begon? 

•  Hoe is zijn fysieke conditie? Heeft hij gezondheidsproblemen? 

Hoe jonger de beginleeftijd, hoe risicovoller. Moeilijkheden met impulscontrole en  weinig 
rekening houden met langetermijngevolgen brengt meer risico mee. Ook geslacht en 
 lichaamsbouw zijn bepalend. Als het lichaam bijvoorbeeld snel alcohol afbreekt en  tolerantie 
ontwikkelt (meer nodig om hetzelfde effect te verkrijgen), is er een groter risico op 
 alcoholproblemen. 

 MMM-inschatting 

 << Terug  
 naar  
 start 

 << Methodieken  
 voor aankaarten  
 en inschatten 



58 | "Praten over alcohol, drugs en gamen"

 MIDDEL: Middelgebonden factoren 

•  Om welk product gaat het? Hoe werkt het in op de hersenen? Hoe verslavend werkt het? 

•  Hoeveel en hoe vaak gebruikt hij?

Sommige middelen (zoals alcohol, heroïne, slaap- en kalmeringsmiddelen) brengen bij het 
stoppen ontwenningsverschijnselen mee. Dit kan ervoor zorgen dat men sneller opnieuw 
gaat gebruiken. Hoe langer en frequenter iemand gebruikt, hoe groter de risico’s en de 
impact op z’n functioneren zullen zijn. Langdurig gebruik zorgt voor een verandering in de 
werking van het beloningssysteem in de hersenen, waardoor de drang steeds sterker wordt 
en de controle over het gebruik minder. 

•  Hoe neemt hij de drug in (roken, injecteren, slikken, snuiven, …)? 

De manier van gebruiken kan risico’s met zich meebrengen. Zo is er het risico op infecties bij 
injecteren of het risico op longkanker bij roken.

•  Welke kost gaat ermee gepaard? 

 MILIEU: Omgevingsfactoren 

•  Zijn er familieleden of vrienden die ook gebruiken? 

•  Wat is eventueel de invloed van zijn cultuur of herkomstland op zijn gebruik?

•  Waar en wanneer gebruikt hij? Het gaat om de directe, concrete omgeving. 

•  Gebruikt hij/zij alleen of samen met anderen? 

Familieleden of vrienden die gebruiken of een cultuur of herkomstland waarin gebruik vaak 
voorkomt of die er positief tegenover staat, vormen een risicofactor. Deze beïnvloeden mee 
of iets al dan niet als problematisch wordt gezien. 

•  Hoe is zijn relatie met andere jongeren in de leefgroep, de klas of gezinsleden? 

•  Hoe is zijn relatie met leerkrachten of begeleiders?  

Betrokkenheid van ouders, vrienden, hulpverleners, vertrouwenspersonen is belangrijk 
en kan een beschermende factor zijn. Weinig betrokkenheid, weinig begrenzing en weinig 
 toezicht vormen een risicofactor.
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 Middel:

 Milieu:

 Mens: 

Middel

Milieu

Mens

 Werkblad ‘Mens-Middel-Milieu’ 



60 | "Praten over alcohol, drugs en gamen"



61 | "Praten over alcohol, drugs en gamen"



62 | "Praten over alcohol, drugs en gamen"

 << Terug  
 naar  
 start 

 << Methodieken  
 voor aankaarten  
 en inschatten 

WERKEN AAN VERANDERING
 

 

 

 

 

 Kennistesten DrugLijn 

 Alternatieven voor middelengebruik of gamen 

 Voor- en nadelenbalans 

 De trappenvraag: waar wil je naartoe? 

 Kwaliteitenspel 

 Welke middelen ken ik? 

 BackPAC 

 Waarom gebruik ik? 

 De wondervraag: wat wil je? 

 Een positieve bril 

 Mijn levenslijn en middelengebruik (deel 2) 

 Feit of fabel? 

 Mijn netwerk en middelengebruik (deel 2) 

 Iedereen drinkt, iedereen blowt? 

 Mijn rem 

 Een actieplan maken 

3     Op een neutrale manier info geven om probleeminzicht te vergroten

7     Actieve verandering van middelengebruik of gamen

4     Inzicht krijgen in eigen gebruik of gamen

5     Het belang van verandering vergroten

6     Versterken van (zelf)vertrouwen

 >> p.64 

 >> p.140 

 >> p.65 

 >> p.143 

 >> p.81 

 >> p.149 

 >> p.94 

 >> p.109 

 >> p.117 

 >> p.93 

 >> p.153 

 >> p.161 

 >> p.105 

 >> p.139 

 >> p.113 

 >> p.135 
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3. Op een neutrale manier 
info geven om probleem-
inzicht te vergroten

Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (probleeminzicht vergroten)

Doel
De jongere test zijn kennis over een bepaald middel. Via de feedback op zijn antwoorden krijgt hij 
op een neutrale manier correcte informatie. 

Materiaal 
www.druglijn.be/testjezelf

Aan de slag

Op www.druglijn.be/testjezelf vind je kennistesten over onder andere alcohol, cannabis en gamen. 
De testen bestaan uit tien à vijftien vragen. Jongeren kunnen zelfstandig aan de slag met de ken
nistesten, maar ze kunnen ook een handig hulpmiddel zijn om in te zetten tijdens een begeleiding. 
Jongeren stellen zich soms op als expert ter zake en gaan ervan uit dat een hulpverlener niet veel 
weet over middelengebruik. Er leven echter ook veel misvattingen over middelen(gebruik) bij jon
geren. Samen kan je info opzoeken en/of een kennistest doen. Je krijgt meteen neutrale, correcte 
info, die toelaat verkeerde denkbeelden te doorprikken. 

Nood aan extra achtergrondinformatie? Check Drugs ABC op www.druglijn.be. TIP

Ouders of andere vertrouwensfiguren zijn vaak niet vertrouwd met alcohol, illegale drugs 
of gamen. Ook voor hen kan informatie interessant zijn. Je kan hen bij de werkvormen in 
deze rubriek betrekken of op een andere manier informatie verschaffen. Denk daarbij zeker 
ook aan www.druglijn.be of aan de reeks ‘Meest gestelde vragen’folders die je gratis kan 
 downloaden of bestellen op www.vad.be. Een aantal van deze folders richten zich specifiek 
tot (anderstalige) ouders.

TIP

 Kennistesten DrugLijn 
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Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (probleeminzicht vergroten)

Doel
Je brengt samen met de jongere zijn kennis over middelen in kaart en geeft correcte informatie.

Materiaal 
Kaartjes met foto’s van middelen

Aan de slag

Toon de kaartjes met de middelen één voor één aan de jongere of selecteer vooraf de kaartjes met 
middelen waarvan je weet dat de jongere ze gebruikt. 

Toon je de kaartjes met middelen één voor één, start dan met sigaretten. Iedereen herkent dit 
en het is een sociaal geaccepteerd middel. Op die manier is het gemakkelijk om het gesprek te 
beginnen. Vraag: Ken je dit middel? Wat is dit? Zo krijg je de benamingen te horen die de jongere 
gebruikt. Maak een stapeltje met de middelen die hij kent en een met degene die hij niet kent. 

Ook wanneer je de kaartjes vooraf selecteert, vraag je: Ken je dit middel? Wat is dit? Vraag aan de 
jongere of hij nog andere middelen gebruikt en/of waar hij meer info over wil. 

Noteer daarna de naam van elk middel op een blad of kleef de foto’s erop. Vraag de jongere wat 
hij over elk gekend middel weet. Schrijf zijn antwoorden op en maak een mindmap per  middel. 
Bevestig de jongere als hij correcte informatie geeft. Vraag wat hij meer wil weten over het  middel 
in kwestie en geef hem bijkomende informatie. Vermijd discussie als hij foutieve  informatie geeft. 
Zoek in dat geval meer informatie op via www.druglijn.be of in de productfolders ‘Wat je moet 
 weten over alcohol/hasj en wiet/gamen’, ‘Alcohol/Hasj en wiet...zonder boe of bah’ of de 
 informatiebrochure ‘Drink, drank, dronk’. Op www.druglijn.be is ook anderstalige info beschik
baar en anderstalige folders kan je gratis downloaden of bestellen via www.vad.be.

Als de jongere informatie geeft over een middel vanuit zijn eigen ervaring (bijvoorbeeld hoe hij het 
effect ervaart), erken dan zijn beleving. Als de jongere een effect beschrijft dat niet lijkt te kloppen 
met wat je weet over dat middel, vraag dan door. Vermijd in discussie te gaan. Zoek dan liever 
samen objectieve informatie op, ook al ken je zelf het antwoord al.

•  Ga niet dieper in op middelen die de jongere niet kent. Vooral bij  sensatiezoekende, 
 impulsieve jongeren kan je nieuwsgierigheid uitlokken. Geef anderzijds ook niet te 
 weinig informatie. Jongeren doen dan beroep op minder betrouwbare informatiebronnen 
 (vrienden, internet, …). 

•  Nood aan extra achtergrondinformatie? Check Drugs ABC op www.druglijn.be. 

TIPS

 Welke middelen ken ik? 
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 Kaartjes met middelen 1/7 
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Sigaret

Alcohol
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 Kaartjes met middelen 2/7 
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Hasj en wiet

Xtc
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 Kaartjes met middelen 3/7 
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Speed

Cocaïne
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 Kaartjes met middelen 4/7 
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Paddo’s

Lsd
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 Kaartjes met middelen 5/7 
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Heroïne

GHB
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Lachgas 

 Kaartjes met middelen 6/7 
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Gamen

Lachgas
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 Kaartjes met middelen 7/7 
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Slaap- en kalmeringsmiddelen
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Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (probleeminzicht vergroten)

Doel
Verkeerde denkbeelden doorprikken. Objectieve informatie geven over (de evolutie van) middelen
problemen, en over minderen of stoppen met gebruik of gamen.

Materiaal 
Kaartjes ‘Feit of fabel’

Aan de slag

Laat de jongere de kaartjes met de stellingen bekijken. Vraag de jongere om er een stelling uit te 
pikken die volgens hem zeker klopt en vraag hem waarom. Neem samen de info op de achterkant 
van het kaartje door. Als er nood is aan meer info, kan je verder op zoek gaan via de suggesties die 
op het kaartje worden gegeven. Ga niet in discussie, maar laat de info voor zich spreken. 

 Feit of fabel? 
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Alleen losers worden  
verslaafd, mij zal het  

 niet overkomen.

 Stoppen met gebruik  
is een kwestie  
van karakter.

 Kaartjes ‘Feit of fabel’ 1/5 

 FEIT  of  FABEL 

 FEIT  of  FABEL 
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 Alleen losers worden verslaafd,  
 mij zal het niet overkomen. 

 FABEL: 
Of iemand al dan niet verslaafd wordt, hangt af van verschillende factoren. Deze  factoren 
hebben te maken met de persoon die gebruikt, het middel en de omgeving. Dit is het 
MensMiddelMilieumodel. 

Extra info: Het MMMmodel is een multifactorieel verklaringsmodel dat stelt dat alcohol of 
druggebruik het gevolg is van een aantal factoren, die elkaar ook onderling beïnvloeden. Het 
gaat om een combinatie van eigenschappen van een persoon, de kenmerken van de drug 
op zich en van de omgeving. Deze drie factoren en de interactie ertussen beïnvloeden het 
alcohol of druggebruik, de evolutie in het gebruik en of iemand al dan niet problematisch zal 
gebruiken of verslaafd wordt. De Mensfactoren staan voor de kenmerken van de gebruiker 
(bijvoorbeeld persoonlijkheid, relaties, geslacht, leeftijd, kennis, …), het Middel staat onder 
andere voor de hoeveelheid drugs die iemand gebruikt, de soort drug en de wijze van gebruik 
en het Milieu staat voor de context van de gebruiker (bijvoorbeeld gezin, vrienden, school, 
cultuur, …). Meer info over dit model vind je in ‘De invloed van Mens, Middel en Milieu (MMM) 
op druggebruik en drugproblemen. Psychoeducatie over het MMMmodel voor cliënten en 
hun naastbetrokkenen’ (VAD, 2018). Dit pakket kan je bestellen of gratis downloaden op 
www.vad.be.

 Stoppen met gebruik is een kwestie van karakter.

 FABEL: 
De meeste jongeren die gamen doen dat gewoon voor het plezier en gamen dus recreatief. 
Ze hebben daarnaast nog heel wat andere hobby’s en vrienden. Het gamen blijft voor hen 
ontspanning, net als andere hobby’s. Helaas raakt bij een kleine groep kinderen en jongeren 
de balans tussen gamen en andere activiteiten grondig verstoord. Bij hen is er sprake van 
problematisch gamen. 

Extra info: Hoe vaak iemand gamet is niet voldoende om vast te stellen of iemand ook echt 
een probleem heeft. Er zijn nog andere signalen die kunnen wijzen op problematisch gamen. 
School, werk, gezin, vrienden en/of vroegere hobby’s worden verwaarloosd of komen onder 
druk te staan. Bij verveling wordt automatisch naar gamen gegrepen, men is slechtgezind 
en prikkelbaar als er niet kan gegamed worden, bij problemen of conflicten vlucht men weg 
in het spel. De kans bestaat dat wie problematisch gamet zich meer en meer afzondert en 
geïsoleerd geraakt. Het dag en nachtritme vervaagt en de persoonlijke verzorging wordt 
verwaarloosd. 
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 Lange tijd veel alcohol  
of drugs gebruiken is  
erger dan een enkele  

keer te veel gebruiken.

 Gamen kan  
niet problematisch  

worden.

 Kaartjes ‘Feit of fabel’ 2/5 
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 Lange tijd veel alcohol of drugs gebruiken is erger dan  
 een enkele keer te veel gebruiken.

 FABEL: 
Zowel eenmalig als langdurig gebruik van alcohol of drugs is schadelijk voor je gezondheid. 

Extra info: Chronisch gebruik of langdurig overmatig gebruik kan leiden tot ernstige fysieke, 
psychische en sociale schade en heeft een weerslag op verschillende terreinen  (bijvoorbeeld 
problemen op school, op het werk, financiële problemen, …). Het kan bovendien tot 
 afhankelijkheid of verslaving leiden. 
Maar eenmalig overmatig gebruik kan ook ernstige gevolgen hebben. Denk maar aan  
de risico’s van alcohol of druggebruik in het verkeer of tijdens de zwangerschap.

 Gamen kan niet problematisch worden. 

 FABEL: 
Stoppen met gebruik is niet enkel een kwestie van karakter. Het is eerder een gevecht dat je 
aangaat met het gevoel niet zonder drank of drugs te kunnen, of met mensen in je omgeving 
die blijven gebruiken. Ook het soort drug dat je gebruikt, de hoeveelheid en hoelang je al 
gebruikt, bepalen mee hoe lastig het is om te stoppen. 

Extra info: Bij het stoppen of minderen kunnen vervelende afkickverschijnselen voor komen. 
Dit maakt stoppen of minderen vaak extra moeilijk waardoor sommigen hier zo hard  tegenop 
zien dat ze liever blijven gebruiken. Ga zelf maar eens na hoe moeilijk het is om te  stoppen 
met slechte gewoontes. Bovendien leidt overmatig druggebruik tot veranderingen in de 
 werking van het beloningssysteem in de hersenen. Daardoor wordt de drang naar het  middel 
steeds sterker en tegelijk worden iemands controlerende capaciteiten verzwakt.
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 Online games die je 
 met veel mensen speelt zijn  

het meest verslavend. 

 Alcohol- en/of druggebruik  
is een persoonlijke keuze,  

niemand anders ondervindt 
daar nadeel van. 
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 Online games die je met veel mensen speelt zijn het  
 meest verslavend. 

 FEIT: 
Problematisch gamen komt vaker voor bij spelers van online multiplayer games, dan van 
videogames die je alleen speelt.  

Extra info: Bij online multiplayer games hoor je vaak bij een groep (clan) die op jou  
rekent om een bepaalde queeste te voltooien. Deze online games kennen geen einde, 
 waardoor je ze kan blijven doorspelen. Bovendien kan je in deze games vaak een ander 
personage  aannemen in de vorm van een avatar. Je bouwt een imago op en krijgt erkenning 
voor je prestaties. 

 Alcohol- en/of druggebruik is een persoonlijke keuze,  
 niemand anders ondervindt daar nadeel van. 

 FABEL: 
Alcohol of drugs gebruiken mag dan een persoonlijke keuze zijn, het is zeker niet zonder 
 gevolgen voor anderen. 

Extra info: Onder invloed van middelen doe je wel eens dingen die je anders niet zou doen. 
Daardoor kunnen er ruzies of conflicten ontstaan in de vriendengroep. Agressie of vecht-
partijen kunnen een gevolg zijn. Andere voorbeelden zijn seksuele contacten waar je nadien 
spijt van hebt, je onder invloed van alcohol of drugs in het verkeer begeven, ... In deze 
 situaties breng je niet alleen jezelf in de problemen of in gevaar, maar ook anderen. Ook  
heel wat risicovolle situaties in het uitgaansleven hebben met middelengebruik te maken.
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 Rijden onder invloed  
van cannabis is minder  

gevaarlijk dan rijden  
onder invloed van alcohol. 

 Studeren en cannabis  
 roken gaan goed 

samen.

 Kaartjes ‘Feit of fabel’ 4/5 
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 Rijden onder invloed van cannabis is minder gevaarlijk  
 dan rijden onder invloed van alcohol. 

 FABEL: 
Zowel rijden onder invloed van cannabis als rijden onder invloed van alcohol is gevaarlijk. 
Niet alleen voor jezelf trouwens, je brengt er ook anderen mee in gevaar. In de eerste plaats 
je passagiers, maar zeker ook andere (zwakke) weggebruikers.  

Extra info: Chauffeurs onder invloed van cannabis lopen dubbel zoveel risico om een   
ongeval te veroorzaken als nuchtere chauffeurs. In combinatie met alcohol wordt het  
risico nog  groter. Heb je nog niet lang je rijbewijs? Dan hebben alcohol en drugs nog meer 
invloed. Het besturen van een wagen is nog niet geautomatiseerd, je hebt al je concentratie 
nodig.  Middelen die de concentratie verminderen zijn daarom extra gevaarlijk.

 Studeren en cannabis roken gaan goed samen. 

 FABEL: 
Nee, je denkt dat het goed gaat, maar je onthoudt moeilijker wat je leert. 

Extra info: Studeren en blowen gaan niet samen. Je concentreren na cannabisgebruik is 
moeilijk. Door te blowen onthoud je minder goed en neem je informatie minder goed op. 
Nochtans krijgen veel gebruikers de indruk dat alles veel vlotter gaat, maar dat is schijn. 
Cannabis heeft een rechtstreekse negatieve invloed op je kortetermijngeheugen, waardoor 
je slechter presteert (bijvoorbeeld op school). Na het stoppen met gebruiken kunnen deze 
problemen nog een hele tijd aanhouden.  
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 Een joint is minder 
schadelijk voor je 
 gezondheid dan  

een gewone sigaret.

 De hersenen ontwikkelen 
zich tot 24 jaar, als je 

voor die tijd overmatig 
alcohol of drugs gebruikt, 
kan dat je ontwikkeling  

 ernstig schaden.

 Kaartjes ‘Feit of fabel’ 5/5 
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 Een joint is minder schadelijk voor je gezondheid dan  
 een gewone sigaret.

 FABEL: 
Je hoort wel eens zeggen dat een joint gezond is. Cannabis is tenslotte een plantje, een 
 natuurproduct. Dat klopt echter niet. Een joint is zelfs schadelijker dan een gewone sigaret  
en wel om verschillende redenen. 

Extra info: Cannabisgebruikers hebben de gewoonte om dieper te inhaleren en de rook 
 langer vast te houden dan bij gewone sigaretten. Ze gaan ervan uit dat dat nodig is om de 
THC goed op te nemen.
Dat klopt niet echt: THC wordt binnen twee à drie seconden voor 95% via de longen in het 
bloed opgenomen. Door dieper te inhaleren en de rook langer binnen te houden komt er 
 enkel meer teer en meer koolstofmonoxide in de longen terecht.
Het teergehalte van een joint is twee tot drie keer hoger dan bij een sigaret omdat er minder 
filtering is. Zelfs wie cannabis puur rookt (zonder tabak) krijgt meer teer binnen dan bij een 
sigaret. Wanneer je de rook dan ook nog eens diep gaat inhaleren en lang vasthouden, zorgt 
dat voor een neerslag van teer in de longen die vier tot vijf keer groter is dan bij een sigaret. 
Hetzelfde geldt trouwens als je cannabis rookt met een pijp.

 De hersenen ontwikkelen zich tot 24 jaar, als je voor  
 die tijd overmatig alcohol of drugs gebruikt, kan dat  
 je ontwikkeling ernstig schaden. 

 FEIT: 
De risico’s van alcohol of druggebruik hangen nauw samen met je leeftijd. Hoe jonger je 
bent als je met alcohol of drugs begint, hoe groter de kans dat je later meer drinkt of drugs 
gebruikt. En hoe groter de kans op problemen in de toekomst (bijvoorbeeld verslaving of 
afhankelijkheid).  

Extra info: Dit komt omdat de adolescentie een kritische periode is waarin je hersenen  
nog volop in ontwikkeling zijn en zo gevoeliger zijn voor schade door alcohol of  
druggebruik. Kortom, jongeren die vroeg beginnen met middelengebruik hebben meer  
kans om afhankelijk te raken, en kunnen ook sneller afhankelijk of verslaafd worden. 
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Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (probleeminzicht vergroten)

Doel
De jongere corrigeert zijn perceptie dat iedereen middelen gebruikt, door correcte informatie over 
gebruik en de normen rond gebruik bij leeftijdsgenoten. 

Materiaal 
http://idib.vad.be

Aan de slag

‘Iedereen drinkt, iedereen blowt?’ is een online interventie voor kortadvies om met jongeren 
 individueel te werken rond alcohol en/of cannabis. Nadat je geslacht, leeftijd en thema (alcohol 
of cannabis) hebt aangeduid, doorloop je samen met de jongere de opeenvolgende vragen en 
 bijhorende feedback. 

Met vier korte vragen wordt bij de jongere gepeild naar zijn eigen alcohol en/of cannabisgebruik 
en naar zijn perceptie van het gebruik van zijn leeftijdsgenoten. De jongere krijgt onmiddellijk 
 objectieve feedback over het gebruik van zijn leeftijdsgenoten (gebaseerd op de recentste cijfers 
van de VADLeerlingenbevraging), met als doel zijn perceptie te corrigeren indien nodig. 

Door correcte informatie over het gebruik en de normen rond gebruik bij leeftijdsgenoten van 
 hetzelfde geslacht wordt het eigen gedrag in een ander daglicht geplaatst. Hierdoor wordt het 
 gedrag van de jongere bekrachtigd of bijgestuurd. Dit draagt bij tot zijn motivatie om gebruik  
te stoppen of te verminderen, of om nietgebruik vol te houden. 

Op de startpagina vind je als hulpverlener een link naar de handleiding en de printversie  
van de tool.

 Iedereen drinkt, iedereen blowt? 
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4. Inzicht krijgen in  
eigen gebruik of gamen

TIPS

 Voor- en nadelenbalans 

Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (inzicht in eigen gebruik of gamegedrag vergroten)

Doel
•  De jongere krijgt een zicht op de voor en nadelen van zijn gebruik/gamegedrag.
•  Ambivalente gevoelens (twijfels en vragen) van de jongere rond zijn gebruik/gamegedrag worden 

zichtbaar en bespreekbaar. 

Materiaal 
•  Werkblad ‘Voor en nadelen van gebruik’
•  Werkblad ‘Voor en nadelen van gamen’
•  Kaartjes met voor en nadelen

Aan de slag

 STAP 1: 
Vraag naar de voordelen van het middelengebruik/gamegedrag
Laat de jongere voordelen van zijn gebruik/gamegedrag noteren in de linkerkolom van het 
 werkblad, of laat hem kaartjes selecteren die op hem van toepassing zijn. Er zijn ook blanco 
 kaartjes voorzien die de jongere zelf kan invullen.

Onderstaande categorieën kunnen inspiratie bieden.
•  Lichaam: geen pijn voelen, fit en actief zijn, goed kunnen slapen
•  Gevoel: vrolijk, grappig, rustig, relaxed, fijn, niet boos, niet verdrietig, stoer, dingen om je  

heen anders zien
•  Relaties: gemakkelijk praten met anderen, samen lachen, gezellig, ik hoor erbij
•  Werk/school: ik voel me fijner op mijn werk of school, ik kan mijn (school)werk beter doen
•  Maatschappelijke situatie: ik doe mee, ik doe net als anderen

•  De voordelen erkennen (de redenen om niet te veranderen), creëert openheid om ook bij 
de nadelen stil te staan.

•  Maak geen interpretaties of correcties; werk met wat de jongere ervaart.

•  Als de jongere iets beschrijft wat niet lijkt te kloppen met wat je weet over dat middel of 
over gamen, vraag dan door en vermijd discussie. Bijvoorbeeld een jongere zegt dat hij 
beter slaapt als hij iedere avond voor het slapengaan cannabis rookt. Vraag dan door wat 
nog zou kunnen helpen om beter te slapen (rustige activiteit voor het slapengaan, geen 
beeldschermtijd een halfuur voor het slapengaan, …).

•  Ga samen met de jongere op zoek naar productinformatie en corrigeer zijn beeld aan de 
hand van objectieve informatie (online, folders, …).Vermijd in discussie te gaan.
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TIPS

 Stap 2: 
Vraag naar de nadelen van het middelengebruik/gamegedrag
Stel voor om over te gaan naar het bespreken van de nadelen: welke problemen krijg je door 
 gebruik/gamen, wat kan er mis gaan als je hebt gebruikt/als je gamet, waar maak jij je zorgen om? 
Laat de jongere de nadelen van zijn gebruik/gamegedrag noteren in de rechterkolom of laat hem 
de kaartjes selecteren die op hem van toepassing zijn. Als je met de kaartjes werkt, hou er dan 
 rekening mee dat sommige voor en nadelen typisch zijn voor hetzij middelengebruik, hetzij 
 gamen. Eventueel kan je daar vooraf al op selecteren. 

Onderstaande categorieën kunnen inspiratie bieden.
•  Lichaam: hoofdpijn, moeheid, misselijkheid, dingen vergeten, hart klopt snel, geïrriteerde ogen, 

slechte conditie, slaapproblemen, je ziek voelen, duizelig
•  Gevoel: down, verdrietig, bang, boos, dingen kapot willen maken, veel willen eten, paniek, 

 stemmen horen, psychotisch worden, in de war raken, gefrustreerd, prikkelbaar of rusteloos zijn
•  Relaties met vrienden, gezinsleden, familie: ruzie krijgen, dingen doen waar je spijt van krijgt, 

mensen die boos worden
•  Werk/school: te laat komen op je werk of school, te moe zijn om te werken of studeren, niet 

 opdagen, ruzie met collega’s of vriend(inn)en
•  Geld: schulden, noodzakelijke dingen niet kunnen kopen, dealer niet kunnen betalen, bedreigd 

worden door de dealer
•  Maatschappelijke situatie: ik hoor er niet bij

Eventueel kan je nog een onderscheid maken tussen nu (de kortetermijngevolgen) en binnen een 
jaar (de langetermijngevolgen). 

•  Maak geen interpretaties en geef erkenning aan de last die de nadelen met zich meebrengen.

• Geef erkenning aan het gevoel van ambivalentie, wat volstrekt normaal is.

• Reflecteer over de nadelen, vraag door en vat samen.

• Als de jongere zelf geen nadelen ziet, vraag dan naar reacties uit zijn omgeving.
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TIPS

 Stap 3: 
Vat de voor en nadelen samen. 
Erken de voordelen (argumenten tegen verandering), maar geef meer gewicht aan de nadelen 
 (uitingen van belang van verandering). Op die manier versterk je de motivatie van de jongere 
om zijn gebruik of gamegedrag te veranderen. Begin je samenvatting met de argumenten tegen 
 verandering (voordelen) en eindig met de argumenten voor verandering (nadelen). 

 Stap 4: 
Zoeken naar alternatieven voor gebruik. 
De voordelen geven weer wat de (bewuste of onbewuste) motieven van de jongere zijn om te 
 gebruiken of te gamen. Ga samen met de jongere op zoek naar alternatieve manieren om  hieraan 
tegemoet te komen. Wil hij bijvoorbeeld verveling tegengaan, ga dan op zoek naar een dag
besteding. Wil hij ontspannen, sociale contacten aangaan, … zoek dan samen naar gezondere en 
haalbare alternatieven. Mogelijk dient de jongere hiervoor (sociale) vaardigheden te ontwikkelen. 
Alternatieven zoeken doe je in kleine haalbare stappen, met focus op wat de jongere al in huis heeft 
qua vaardigheden en mogelijkheden. 

•  Je kan het gesprek ook uitbreiden door niet alleen te vragen naar de voor en nadelen voor 
de jongere zelf, maar ook voor zijn omgeving.

•  Je kan deze oefening ook voorleggen aan ouders of andere vertrouwensfiguren en met de 
jongere bespreken. De inbreng van de context geeft vaak bijkomende inzichten aan de 
jongere en kan dialoog openen of verdiepen.
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Voordelen van GEBRUIK Nadelen van GEBRUIK

 Werkblad  
 ‘Voor- en nadelen van gebruik’ 
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Voordelen van GAMEN Nadelen van GAMEN

 Werkblad  
 ‘Voor- en nadelen van gamen’ 
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het smaakt lekker

vrolijk

stoer

mijn vrienden kijken 
naar mij op

fijnere seks

geen pijn voelen

grappig

dingen om je heen  
anders zien

ik hoor erbij

ik voel me fijner  
op school

fit/actief zijn

relaxt

gemakkelijk praten  
met anderen

langer wakker blijven

lekker slapen

fijn

gezellig  
samen lachen

beter omgaan  
met stress

dingen kapot maken veel willen eten

 Kaartjes VOOR- & nadelen 1/3 
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ongezond

overdag slapen  
‘s nachts wakker

onrustig

agressief worden

te laat komen op het werk/  
te laat komen bij vrienden

paniek

schuldig voelen/  
spijt hebben

ruzie krijgen te moe zijn om  
te werken

ongeval 

stemmen horen

schamen

liegen

Wat?

Hoe?

Waarom?

Zou ik?

leugenleugen

ruzie met  
leerkrachten

hoofdpijn

niet kunnen  
concentreren

moe

kost veel geld

misselijkschulden

Rekening

 Kaartjes VOOR- & nadelen 2/3 
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down hart klopt snel

verdrietig

rode ogen

bang

dingen vergeten

slecht zien boos

een andere identiteit 
aannemen 

weinig eetlust creatiever worden

leren snel beslissingen 
te nemen

leren samenwerken

weinig sociaal contact  
in real life

bezorgd

leren doorzetten 

verwaarlozen  
van hobby’s 

Boem

Boem

B
o

e
m
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TIP

4  Geïnspireerd op Drug, drugger, drugst (CGGZ Brussel – Primavera), In: Claessens, J. & Raskin, K. (2008). Vroeginterventie 
met jonge druggebruikers. Brussel: VAD.

 Waarom gebruik ik? 

Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (inzicht in eigen gebruik vergroten)

Doel
•  De jongere staat stil bij zijn motieven om te gebruiken  
•  De jongere krijgt inzicht in de evolutie van gebruik naar afhankelijkheid

Materiaal 
Werkblad ‘Waarom gebruik ik?’

Aan de slag4

 STAP 1: 
Leg uit dat tijden en mensen veranderen. Ook de keuzes die de jongere maakt. De redenen 
 waarom hij nu gebruikt, kunnen anders zijn dan vroeger (toen hij ermee begon, of meer of  minder 
gebruikte, of een ander middel gebruikte, …). Geef de jongere het werkblad met de lijst met 
 redenen waarom iemand gebruikt. De jongere kruist de redenen aan (of vult andere redenen 
aan) waarom hij nu gebruikt. In de tweede kolom duidt hij aan om welke redenen hij 
begonnen is. Ook hier kan hij andere redenen aanvullen.

Als de jongere meerdere middelen gebruikt, bijvoorbeeld alcohol en cannabis, dan spreek 
je bij het begin van het gesprek af over welk middel je het hebt. Dit kan het middel zijn dat 
de jongere het meest gebruikt, het middel waardoor hij het meeste problemen ondervindt, 
het middel dat het makkelijkst bespreekbaar is, … In de loop van het gesprek kan je door
vragen of zijn redenen om dit middel te gebruiken dezelfde zijn als om een ander middel te 
gebruiken. Zonee, wat zijn de verschillen? Je kan jongeren eventueel een apart werkblad per 
middel laten invullen.

 STAP 2: 
Bespreek de verschillen tussen vroeger en nu.
Welke verschillen zie je? Of het nu gaat om een eerste sigaret, pintje of joint, bij de start zijn de 
meeste jongeren vooral nieuwsgierig en willen ze meedoen met vrienden. Sommigen stoppen al 
snel, anderen kiezen om te blijven gebruiken. Hun motieven zullen dan sowieso anders zijn. 

 STAP 3: 
Vervolgens bespreek je het onderscheid tussen positieve en negatieve motieven en ga je 
samen op zoek naar alternatieven voor gebruik. 
Laat de jongere de positieve (bijvoorbeeld gezelligheid) en negatieve motieven (bijvoorbeeld om 
problemen te vergeten) van elkaar onderscheiden met een symbool (+ of ) of een kleur. Bij de 
bespreking kan dit gelinkt worden aan de evolutie van gebruik naar afhankelijkheid: negatieve 
 motieven gaan meer en meer overheersen naarmate iemand meer afhankelijk/verslaafd is.
Ga samen met de jongere op zoek naar alternatieve manieren om tegemoet te komen aan de 
 redenen waarom hij gebruikt. Wil hij bijvoorbeeld verveling tegen gaan, ga dan op zoek naar een 
dagbesteding. Wil hij ontspannen, sociale contacten aangaan, … zoek dan samen naar  gezondere 
en haalbare alternatieven. Alternatieven zoeken doe je in kleine stappen, met focus op wat de 
 jongere al in huis heeft qua vaardigheden en mogelijkheden.
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Redenen om DRUGS/ALCOHOL te gebruiken Nu In begin

Uit verveling

Uit nieuwsgierigheid

Om niet aan mijn problemen te denken

Om de dagelijkse sleur te breken

Om in mijn eigen wereld te zijn

Om erbij te horen

Om rustig te worden

Uit goesting

Omdat het lekker smaakt

Omdat ik moeilijk zonder kan

Om mijzelf moed te geven

Om wakker te blijven

Om de gezelligheid

Uit gewoonte

 Werkblad ‘Waarom gebruik ik’ 
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5. Het belang van  
verandering vergroten

 De trappenvraag: waar wil je naartoe? 

Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (het belang van verandering vergroten) 

Doel
De jongere staat stil bij wat hij belangrijk vindt en wat hij wil. 

Materiaal 
Werkblad ‘Trap’

Aan de slag

Deze methodiek werkt met een schaalvraag gevisualiseerd door een trap. Bovenaan de trap is de 
gewenste situatie voor de jongere. Onderaan de trap is het tegenovergestelde, de ongewenste 
 situatie, wanneer het helemaal niet goed gaat. Noteer dit eventueel op het werkblad.

 STAP 1: 
Vraag aan de jongere hoe zijn leven er zou uitzien wanneer hij bovenaan de trap staat. Wat doet 
hij dan? Wat is de gewenste situatie? Vraag door om dit zo concreet mogelijk te maken. Geef 
de jongere voldoende tijd en vermijd om als hulpverlener te veel zelf in te vullen.
Voorbeelden van gewenste situaties: ik wil op eigen benen staan, ik wil een diploma, ik wil een 
beter contact met mijn familie, …

 STAP 2: 
Hoe is de huidige situatie? Vraag de jongere om aan te geven waar hij nu op de trap staat. 

•  Wat is de huidige situatie?

•  Hoe gaat het nu? 

•  Wat is er nu al aanwezig van de gewenste situatie? 

Ga niet in discussie over de plaats die hij aanduidt en aanvaard deze. Bevestig de dingen die nu 
al goed gaan, de sterktes van de jongere en zijn inspanningen om met moeilijkheden om te gaan. 
Wat zijn sterktes en krachten? Denk aan krachten in de persoon zelf, maar ook aan krachten in zijn 
omgeving (familie, vrienden, ...). 

Hoe heb je het klaargespeeld om op deze plaats te staan? 
•  Wat doe je anders dan toen je nog lager op de trap stond? 

•  Wat heb je gedaan om hier te komen? 

•  Met wie heb je dit gedaan? 
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Als de jongere het moeilijk heeft om zijn sterktes en krachten te verwoorden, vraag dan naar 
 positieve uitzonderingen op het probleem.
•  Wanneer is het probleem minder? 

•  Wanneer voel je je beter?  

•  Wat is er dan anders?  

Vraag ook waar anderen hem op de trap zouden plaatsen (ouders, vrienden, hulpverleners, …)  
en waarom. Wat zien zij dat goed loopt? 

Soms gaat het om kleine verwezenlijkingen. Zaken waar de jongere en de hulpverlener vaak niet 
aan denken als ‘successen’. Belangrijk is de bril op te zetten van wat er wel lukt, wat goed/beter 
gaat, welke inspanning de jongere levert, wat al een stapje in de goede richting is, …

 STAP 3: 
Vraag naar wat er moet gebeuren om dichter bij de gewenste situatie te komen. 
Vraag naar wat de jongere kan doen om een trede te stijgen op de trap en wie of wat hij daarvoor 
nodig heeft. Vraag wat dit betekent voor het middelengebruik of het gamen. 
Welke verandering in het middelengebruik of het gamen is nodig om dichter bij het doel  
(de gewenste situatie) te komen?

Je kan het gesprek afronden met één of meerdere concrete, haalbare stappen die de jongere kan 
zetten om een trapje te stijgen, om dichter bij de gewenste situatie te komen. Spreek af wanneer 
jullie hier samen op terugkomen.
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Plaats jezelf op één van de treden van deze trap.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Werkblad ‘Trap’ 
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TIP

 De wondervraag: wat wil je? 

Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (het belang van verandering vergroten)

Doel
De jongere staat stil bij wat hij wil en hoe hij zijn toekomst ziet.  

Materiaal 
Werkblad ‘De wondervraag’

Aan de slag

 STAP 1: 
De jongere stelt zich de gewenste situatie voor. De aandacht verschuift van het probleem naar 
een positief toekomstperspectief. Met de wondervraag verplaats je het perspectief van het 
 probleem naar de oplossing. Je daagt de jongere uit om buiten de bestaande kaders na te  denken 
over wat hij wil. De wondervraag is toekomstgericht en daagt positief denken en creativiteit uit. 

Stel, je gaat vannacht slapen. Terwijl je slaapt gebeurt er een wonder. Door dat wonder zijn al je 
problemen weg. Je weet eerst niet dat het gebeurd is, want je sliep.
•  Wat merk je dan als eerste als je ’s morgens wakker wordt? 
•  Hoe ziet jouw wereld er dan uit? 
•  Wat doe jij dan anders? 
•  Wat zien jouw vrienden/familie dan aan je?

Sommige jongeren vinden het moeilijk om zich te verplaatsen naar een toekomst zonder 
problemen. Het is belangrijk dat de vraag eenvoudig gesteld wordt. Stel een van onderstaande  
 alternatieve wondervragen of leg de jongere kaartjes voor met deze vragen. Laat de jongere zelf 
een vraag kiezen. 
•  Stel dat je probleem er niet meer is of minder. Wat is er dan anders voor jou? Wat doe je dan 

anders?
•  Stel dat je probleem er niet meer is of minder. Wie ziet dat eerst?
•  We kijken een maand verder, hoe ziet je leven er dan uit? 
•  Wat is er leuk aan als morgen je probleem weg zou zijn? 
•  Wat is je doel? Wat wil je bereiken? Zijn er nog andere manieren om er te komen? 
•  Hoe zie ik dat je jouw doel bereikt hebt? 
•  Hoe ziet jouw ideale dag, jouw superdag eruit? 
•  Wat wil je in de plaats van je probleem? 
•  Als het beter met je gaat, wie helpt je daarbij?

 STAP 2: 
Maak de invulling van de gewenste situatie concreet door dieper in te gaan op wat de 
jongere vertelt. Bijvoorbeeld: ‘Ok, dan voel je je beter. Wat doe je dan? Wat doe je als je je iets 
beter voelt?’ Vraag naar de positieve formulering van veranderingen. Wat is er wel in plaats van 
wat is er niet.

Een valkuil is een onrealistisch ideaal te voeden wat op termijn tot een gevoel van mislukking 
leidt en het zelfbeeld ondermijnt. Help de jongere met het vertalen van zijn ideaalbeeld naar 
meerdere haalbare doelen door deze te concretiseren.
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Je gaat vannacht slapen 
en er gebeurt een wonder…

Door dat wonder is het probleem  
verdwenen of (bijna) weg

Wat is er morgen dan veranderd?

Wat is er nog veranderd?

Wat doe jij zelf anders?

Wat merken anderen dat er anders  
is bij jou?

Wondervraag

 Werkblad ‘De wondervraag’ 
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6. Versterken  
van (zelf)vertrouwen

 Kwaliteitenspel 

Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (versterken van vertrouwen) 

Doel
De jongere krijgt inzicht in zijn eigen kwaliteiten. Zo groeit zijn vertrouwen in zichzelf en in zijn 
kwaliteiten en mogelijkheden om iets aan zijn gebruik of zijn gamen te veranderen. 

Materiaal 
Twee sets van dezelfde kaarten met kwaliteiten in verschillende kleuren

Aan de slag

 STAP 1: 
Start met het overlopen van alle kwaliteitenkaartjes. Wat betekenen de woorden?  
Leg uit dat het om positieve eigenschappen gaat en dat iedereen die heeft. Maak eventueel een 
selectie van kaartjes.

 STAP 2: 
Laat de jongere drie kwaliteiten kiezen die bij zichzelf passen. Die legt hij omgekeerd  
voor zich neer. Er zijn ook blancokaartjes voorzien waarop bijkomende  kwaliteiten kunnen 
 geformuleerd worden.

 STAP 3: 
Kies als hulpverlener ook drie kwaliteiten die passen bij de jongere. Gebruik hiervoor  
de tweede set kaarten in de andere kleur. Je vertelt waarom je die gekozen hebt. Zorg ervoor dat 
de jongere begrijpt waarom hij ze gekregen heeft. 

 STAP 4: 
Je kan ook mensen uit de omgeving (bijvoorbeeld familie, ouders, vertrouwenspersonen, andere 
begeleiders, …) vragen om kaartjes uit te zoeken met de kwaliteiten van de jongere. 

 STAP 5: 
De jongere laat zien welke kaartjes hij voor zichzelf gekozen had. Kijk samen naar de 
 overeenkomsten en verschillen. Versterk de positieve uitingen van de jongere door te reflecteren 
en door te vragen (bijvoorbeeld door naar voorbeelden te vragen). 

Je kan de link naar middelengebruik of gamen leggen door met de jongere te bespreken welke 
kwaliteiten zullen/kunnen helpen om zijn middelengebruik of zijn gamegedrag te veranderen. 
 Bijvoorbeeld een jongere die erg sociaal is, zal het makkelijker hebben om een andere vrienden
kring uit te bouwen waarin middelengebruik of gamen geen rol speelt.
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makkelijke prater

eerlijk

geeft niet snel op

vrolijk

vriendelijk

hard werkend

komt voor zichzelf op

handig

kan dingen  
goed uitleggen

grappig

maakt  
veel complimenten

beleefd

 Kwaliteitenspel 1/8 
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makkelijke prater

eerlijk

geeft niet snel op

vrolijk

vriendelijk

hard werkend

komt voor zichzelf op

handig

kan dingen  
goed uitleggen

grappig

maakt  
veel complimenten

beleefd

 Kwaliteitenspel 2/8 
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creatief

gul

helpt graag anderen

heeft veel ideeën

rustig

goede luisteraar

geduldig

heeft interesse 
in anderen

leert van zijn fouten

houdt zich  
aan afspraken

nieuwsgierig

praat duidelijk

 Kwaliteitenspel 3/8 
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creatief

gul

helpt graag anderen

heeft veel ideeën

rustig
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optimistisch

duidelijk

bescheiden

lief

kan goed nee zeggen

komt altijd op tijd

kan goed  
om hulp vragen

netjes

flexibel

moedig

goede zelfkennis

zelfstandig

 Kwaliteitenspel 5/8 
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optimistisch

duidelijk

bescheiden

lief

kan goed nee zeggen

komt altijd op tijd

kan goed  
om hulp vragen

netjes

flexibel

moedig

goede zelfkennis

zelfstandig
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veel zelfvertrouwen

enthousiast

betrouwbaar

maakt makkelijk  
keuzes

spontaan

serieus

zorgzaam

direct

beleefd

durft fouten  
te maken

……………………

 Kwaliteitenspel 7/8 
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veel zelfvertrouwen

enthousiast

betrouwbaar

maakt makkelijk  
keuzes

spontaan

serieus

zorgzaam

direct

beleefd

durft fouten  
te maken

……………………
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Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (versterken van vertrouwen) 

Doel
De jongere leert oog te hebben voor positieve gebeurtenissen en gevoelens.   

Materiaal 
Werkblad ‘Een positieve bril’ 

Aan de slag5

Jongeren met een negatief zelfbeeld en met negatieve verwachtingen over wat hen zal over komen, 
zijn geneigd om de werkelijkheid als negatief te percipiëren. Met deze oefening probeer je de 
 jongere op een andere manier naar zijn werkelijkheid te leren kijken.

Laat de jongere gedurende een week het werkblad ‘Een positieve bril’ invullen. 

Enkele tips die je de jongere kan meegeven:  
•  Verlaag je eisen: kijk niet alleen naar het eindresultaat, maar ook naar je inzet. 
•  Deel grote feiten op in kleine: welke tussenstappen heb je gezet om tot een positief eindresultaat 

te komen? 
•  Hou rekening met omstandigheden: bijvoorbeeld als je hoofdpijn hebt en je gaat toch naar 

school, dan kan je misschien niet zo goed opletten, maar je hebt toch de moeite gedaan om naar 
school te gaan. 

•  Herhaling is belangrijk: je mag gerust elke dag eenzelfde positief gedrag noteren, volgehouden 
inspanning is belangrijk.

•  Maak het persoonlijk: kijk naar je eigen aandeel in een positieve gebeurtenis. 
•  Voel je vrij om positief te zijn over jezelf. Ga het niet minimaliseren, of beschouw het niet als 

stoefen.
•  Kijk ook eens de andere kant op: heb aandacht voor alle levensgebieden en niet alleen naar 

 degene waar verwacht wordt dat je positief presteert. 
•  Let op dingen die je moeilijk vindt: bijvoorbeeld je vindt het moeilijk om op een afgesproken uur 

te stoppen met gamen. Elke keer je dit toch doet, mag je noteren als iets positiefs. 

 
Bespreek met de jongere zijn ingevulde werkblad en probeer een vertaling te maken naar 
 eigenschappen. Bijvoorbeeld ‘ik help mijn jongere broer met zijn huiswerk’ wordt ‘ik ben een 
 zorgzaam persoon’.

Aanvullend kan je dezelfde vraag voorleggen aan ouders, vertrouwensfiguren of begeleiders. 
De vraag kan dan verruimd worden naar wat de jongere deed dat de contextfiguur een goed 
gevoel gaf.

5  Geïnspireerd op ‘Witboek: zoeken van bewijzen’, In: Raskin, K., Wijgaerts, F., De Bock, M. (2014) Hulpverlening aan 
 problematische gamers. Wegwijzer. Brussel: VAD.

TIP

 Een positieve bril 
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 start 
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 verandering 
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Wat deed ik vandaag goed? Wat gaf me een goed gevoel?

Maandag Ik ben op tijd opgestaan. Dat mijn vriend(in) me vandaag een 
compliment gaf.

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 Werkblad ‘Een positieve bril’ 
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 Mijn levenslijn en middelengebruik  
 (deel 2) 

Deze methodiek bouwt verder op het werken met de levenslijn (deel 1) op p. 26

Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (versterken van vertrouwen)

Doel
De jongere krijgt inzicht in zijn eigen levenslijn. Zo groeit zijn vertrouwen in zichzelf en zijn 
 kwaliteiten en mogelijkheden om iets aan zijn gebruik te veranderen.

Materiaal 
De levenslijn die de jongere tijdens een eerder gesprek heeft uitgetekend. 

Aan de slag

 STAP 3: 
Tijdens een eerder gesprek tekende de jongere zijn levenslijn en werd besproken welke plaats 
 middelengebruik van zichzelf en anderen in zijn leven inneemt. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan 
op het afwisselen van positieve en negatieve situaties/perioden.

Welke aspecten/kenmerken van de jongere zelf (sterktes, kwaliteiten, beperkingen, …), welke 
personen in de omgeving of welke levensomstandigheden spelen daarbij een rol? Geef taal aan 
de jongere en help hem dergelijke veranderingen te benoemen. Kantelmomenten uit het verleden 
geven informatie over wat de jongere nodig heeft om uit minder goede momenten te geraken. Ze 
tonen over welke probleemoplossende strategieën de jongere beschikt. 

•  Hoe komt het dat het hier niet goed ging met jou? 
•  Wanneer ging het beter?
•  Wat/wie heeft jou daarbij geholpen?
•  Welke stappen heb je zelf ondernomen toen het niet goed ging? 

 STAP 4: 
Gebruik de levenslijn ook om te praten over de dromen van de jongere. 
Wat wil hij bereiken? Vraag eerst naar perioden in het verleden waar het goed ging. Hieruit kan je 
zaken halen die hij goed kan, mogelijkheden die in hemzelf liggen, positieve eigenschappen,…  
Dit helpt om doelen te stellen in de toekomst. Zie ook de oefening ‘Trappenvraag/Wondervraag’  
op p. 111 & 115

 << Terug  
 naar  
 start 
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7. Actieve verandering  
van middelengebruik  
of gamen

Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (actieve verandering van middelengebruik of gamen) 

Doel
De jongere denkt na over alternatieven voor gebruik of gamen en hoe hij meer controle  
krijgt hierop.

Materiaal 
Werkblad ‘Alternatieven voor middelengebruik of gamen’

Aan de slag

Toon de vijf manieren om anders om te gaan met gebruik of gamen aan de hand van het werkblad. 
Vraag aan de jongere om voor elke manier minstens één voorbeeld te geven dat van toepassing is 
op de eigen situatie.

 Alternatieven voor middelengebruik  
 of gamen 
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 start 
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7. Actieve verandering  
van middelengebruik  
of gamen ALTERNATIEVEN

Soms kan je je gebruik of gamen voor  
een ander, gezonder gedrag 
 inruilen. Bijvoorbeeld gaan hard
lopen in plaats van voor TV te liggen. 
 Waarvoor zou jij je gebruik of gamen 
kunnen inruilen? 

Sommige dingen kan je niet 
 tegelijkertijd doen. Zo kan je 
 bijvoorbeeld niet tegelijk zwemmen en 
op de computer spelen. Bedenk voor 
jouw situatie iets waardoor je niet met 
je gebruik of gamen bezig kan zijn. 

Soms kan je je gebruik voor iets 
 minder schadelijks inruilen. 
 Bijvoorbeeld een kauwgom in plaats  
van een sigaret, frisdrank in plaats  
van alcohol, … Heb jij voor jouw situa
tie ook zo’n oplossing? 

Een manier om minder afhankelijk te 
raken, is uitstellen wat je wilde gaan 
doen. Bijvoorbeeld als je een  sigaret 
wil opsteken, dit telkens opnieuw 
tien minuten uitstellen. Hoe zou deze 
 uitstelstrategie in jouw situatie te 
 gebruiken zijn? 

Een beloning voor jezelf in het 
 vooruitzicht stellen, kan je helpen  
om een bepaald gedrag minder te  
gaan doen. Wat zou zo’n beloning  
voor jou kunnen zijn? Wat zou je  
willen doen en met wie? 

Het geld dat je uitgeeft aan je gebruik 
of gamen kan je sparen of inruilen 
voor iets leuks. Wat zou je met dit 
geld kunnen kopen? Wat zou je met  
het geld willen doen? 

 Werkblad  
 ‘Alternatieven voor middelengebruik  
 of gamen’ 
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 BackPAC 

Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (actieve verandering van middelengebruik)

Doel
•  De jongere leert omgaan met mogelijke situaties rond alcohol of cannabis. 
•  De jongere leert automatische gedragingen kennen, deze uit te dagen en alternatieven aan te 

wenden. 

Materiaal 
BackPAC is een individuele interventie, bestaande uit twee gesprekken, voor jongeren van  
12 tot 15 jaar die alcohol en/of cannabis gebruiken. De interventie focust op jongeren met 
 specifieke  persoonlijkheidstypes. Het sensatiezoekend, impulsief, angstgevoelig en negatief 
 denkend  persoonlijkheidstype hangen samen met een verhoogd risico op middelenproblemen.  
Doel is  jongeren inzicht te geven in hun persoonlijkheid en de manier waarop ze omgaan met 
moeilijke situaties.

Hier beschrijven we een korte versie van BackPAC om te gebruiken tijdens één gesprek. De 
 volledige versie van BackPAC kan je gratis downloaden of bestellen op www.vad.be. Voor de korte 
versie heb je nodig:

•  Twee filmpjes op www.vad.be (ga naar ‘materialen’ en zoek op trefwoord ‘BackPAC’).  
De filmpjes die je nodig hebt zijn:

  Inleiding Angstgevoelig/Negatieve gedachten

  Inleiding Sensatiezoekend/Impulsief
Je kan de filmpjes downloaden of via YouTube bekijken. 

•  Werkblad ‘Gedachtenpicto’s’ en ‘Gevoelenspicto’s’ 

Aan de slag

 STAP 1: 
Toon de twee inleidende filmpjes en vraag in welk filmpje de jongere zichzelf het best herkent. 
Geef info over het type persoonlijkheid dat bij dat filmpje aansluit, de uitleg is hierbij belangrijker 
dan de naam van het type persoonlijkheid.

•  Angstgevoelignegatieve gedachten: Je bent waarschijnlijk iemand die zich vaak gespannen voelt 
en eerder gevoelig is voor angst. Je ziet de dingen niet altijd positief in en je hebt soms wel eens 
negatieve gedachten. 

•  Sensatiezoekendimpulsief: Je bent waarschijnlijk iemand die vaak dingen doet zonder eerst goed 
na te denken, je reageert meteen. Je houdt van spannende dingen en je zoekt nieuwe sensaties 
op. 

•  Dit betekent niet dat je je altijd zo zal gedragen, maar in bepaalde situaties zal je sneller 
 sensatiezoekendimpulsief of angstignegatief denkend reageren. Dit is helemaal niet fout, het 
gebeurt spontaan, zonder erbij stil te staan. 

•  Misschien is je alcohol of cannabisgebruik wel een manier om met je angstigenegatieve 
 gedachten om te gaan of net een manier om aan je drang naar spanning te voldoen.

 << Terug  
 naar  
 start 

 << Methodieken  
 voor Werken aan  

 verandering 
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 STAP 2: 
Analyseer samen het gedrag van de jongere in het filmpje. 
Hoe ziet de gebeurtenis eruit? Gebruik de pictogrammen. 

•  Wat zijn z’n gedachten?  

•  Wat zijn z’n gevoelens?  

•  Wat is z’n gedrag?  

 STAP 3: 
Doe nu hetzelfde voor de situatie waarin de jongere het laatst gebruikte. Analyseer de gevolgen 
van z’n laatste gebruik.  

•  Wanneer was het dat je de laatste keer blowde? Hoe zag de gebeurtenis eruit? Kan je me iets 
vertellen over de situatie? Welke gedachten had je toen? Hoe voelde je je? Je gedrag was dat  
je mee ging blowen?

•  Wat waren de gevolgen? Er waren waarschijnlijk leuke gevolgen, leuke effecten? Heb je ook 
 minder leuke effecten ervaren? Misschien de dag erna?

 STAP 4: 
Leg de jongere uit dat de gebeurtenis vast staat, die heb je niet zelf in de hand en kan je dus 
niet zelf wijzigen. Maar aan de gedachten, gevoelens en het gedrag kan de jongere wel iets doen. 
Door zich hiervan meer bewust te worden en erbij stil te staan, kan hij deze automatische reacties 
 herkennen en vervolgens aanpakken.

•  Angstgevoelignegatief denkend: rood worden, bang zijn, hartkloppingen voelen, gespannen 
 voelen, krop in de keel. 

•  Impulsiefsensatiezoekend: plotse energieopstoot, onrustig, gespannen gevoel, hart klopt sneller, 
adrenaline door je lijf OF verveling, zin in spanning. 

•  Wat zal er gebeuren als je toch niet ingaat op de aangeboden joint? Hoe kan je reageren op 
je vrienden die aandringen? Hoe kan je je gedachten verzetten als je veel zin hebt in alcohol? 
 Bedenk verschillende reacties. 

  Op voorhand oefenen om ‘neen’ te zeggen.

  Op voorhand argumenten bedenken om niet te hoeven blowen (“Ik voelde me de vorige keer 
echt niet goed achteraf, ik zal deze overslaan”, “Ik wil morgen fris zijn voor mijn studentenjob”.)
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Mijn ouders gaan 
kwaad zijn

Ze gaan mij  
uitlachen

Ik wil me amuseren

Ik ga flauwvallen

Niet nadenken

Het is hier saai

Ik ga moeten  
overgeven

Ik wil dit nu  
meteen doen

Ik wil erbij horen

NU

 Werkblad ‘GEDACHTENPICTO’S’ 
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 Werkblad ‘GEVOELENSPICTO’S’ 
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Deze methodiek bouwt verder op het werken met de netwerkcirkels op deel 1, p. 27.

Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (actieve verandering van middelengebruik)  

Doel
De jongere gaat na op wie hij een beroep kan doen om hem te ondersteunen bij het minderen of 
stoppen met middelengebruik.

Materiaal 
•  Het werkblad ‘Netwerkcirkels’ waarmee de jongere tijdens een eerder gesprek heeft gewerkt
•  Kaartjes met steunthema’s 

Aan de slag

Tijdens een eerder gesprek bracht de jongere in kaart hoe zijn netwerk eruitziet en welke rol 
middelengebruik daarin speelt. Tijdens dit gesprek wordt in kaart gebracht welke steun de jongere 
krijgt. De jongere legt de kaartjes van mogelijke thema’s bij de personen in zijn netwerk neer.  
De thema’s zijn: geld, vriendschap, liefde, ruzie, politie, alcohol, drugs, familie, … 

•  Bij wie kan je terecht als er iets scheelt?

•  Met wie praat je het liefst over [thema op een kaartje]?

•  Wie kan je helpen als je een probleem hebt met [thema op een kaartje]? 

•  Hoe helpt die persoon jou?

•  Wie heb je graag/niet graag? 

•  Met welke problemen zou je zeker bij die persoon langs gaan?

•  Over welke problemen kan je niet goed praten? Waarvoor kan je geen hulp vragen? 

•  Wat wil je veranderen in je netwerk?

•  Met wie zou je meer contact willen? 

•  Welke steun heb je meer nodig? Wie kan je die geven? 

•  Welke steun heb je minder nodig? Van wie?

•  Wie zoek ik beter minder op, wie kan ik beter vermijden?

•  Bedenk twee dingen die je kan doen om je netwerk te veranderen. 

 Mijn netwerk en middelengebruik  
 (deel 2) 
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geld

plezier

medicatie

gokken

rekeningen betalen

ruzie

politie

gamen

vriendschap

familie

alcohol

hobby’s

liefde

huis/thuis 

drugs

 Steunthema’s 

¤ ¤

¤

¤ ¤

¤ ¤ ¤ ¤
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Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (actieve verandering van middelengebruik of gamen)

Doel
De jongere krijgt meer inzicht in zijn eigen gebruiks of gedragspatroon, en wanneer dit uit  
de hand loopt.    

Materiaal 
• Signaalkaartjes
• Werkblad ‘Mijn rem’

Aan de slag

De jongere antwoordt op de vragen: 

• Waaraan kan ik merken dat mijn gebruik/gamen uit de hand loopt?

• Wat merkt mijn omgeving op, wat signaleren zij? 

Als je met de signaalkaartjes werkt, maak je best vooraf een selectie in functie van het thema van 
het gesprek (middelengebruik of gamen). Niet alle signalen zijn voor beide thema’s van toepassing.
 
De jongere weet nu dat het op zo’n moment tijd is om ‘aan de rem te trekken’.
Bespreek met de jongere hoe hij dat zal doen en op welke hulpbronnen hij daarbij een beroep kan 
doen. Ook ouders of andere vertrouwenspersonen kan je hierbij betrekken.

 Mijn rem 
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slaapproblemen 

problemen  
op school/job 

niet gebruiken hou ik 
niet vol 

vergeetachtig 

onverschillig 

geld gaat op  
aan drugs of gamen

geen interesse meer  
in dingen 

prikkelbaar/agressief 
weet niet meer  

wanneer ik en hoeveel  
ik gebruikte/dronk 

geheimhouden van  
gebruik tegenover  

vrienden 

vrienden maken zich 
zorgen

verward gevoel 

verdrietig

dosis verhogen om  
hetzelfde effect  

te bekomen 

spijbelen 

geen/weinig sociale  
contacten meer

geen huiswerk maken 

hobby’s verwaarlozen

slecht presteren  
op school/job altijd moe zijn

¤ ¤

¤

SCHOOL

 Signaalkaartjes 1/2 
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…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

ruzie met ouders

…………………

………………… …………………

…………………

verminderde hygiëne 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

……………………………………

 Signaalkaartjes 2/2 
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Hoe trek ik aan de rem?

Hoe kan ik voorkomen dat mijn  
gebruik/gamen uit de hand loopt?

Wat doe ik?

Wie kan mij daarbij helpen?

Op wie kan ik een beroep doen?

 Werkblad ‘Mijn rem’ 
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Stap in het begeleidingsproces
Werken aan verandering (actieve verandering van middelengebruik of gamen)

Doel
De jongere werkt een concreet, haalbaar plan uit om zijn gebruik of gamegedrag te minderen of 
te stoppen. Deze methodiek staat niet op zich, maar kan gekoppeld worden aan alle  methodieken 
uit deel 5 ‘Actieve verandering van middelengebruik of gamen’. De doelstelling wordt dan ook 
 geconcretiseerd op maat van de keuzes die de jongere maakt.    

Materiaal 
Werkblad ‘Actieplan’

Aan de slag

Heel wat van voorgaande gespreksmethodieken bereiden jongeren voor op gedragsverandering: 
er wordt nagedacht over alternatieven, hulpbronnen, … Toch zal gedragsverandering niet vanzelf 
gaan, het is goed om een concreet plan van aanpak te maken.

De jongere krijgt een werkblad en denkt na over de opdracht. Het is belangrijk de jongere te laten 
stilstaan bij problemen of barrières waarop hij kan stuiten, hoe hij hiermee om kan gaan en wie 
hem hierbij kan helpen. 

Bedoeling: een concreet voornemen maken, waardoor je wat je geleerd hebt, kan gaan toepassen 
in je leven. Wat je wil veranderen, moet iets zijn waarin je, mogelijk met veel inspanning, kunt 
slagen. Vertrek vanuit het motto: “Gun jezelf een succes!”.  

Wees ook realistisch en bereid de jongere erop voor dat het ook kan misgaan. Een terugval in  
de oude gewoonte die hij wou veranderen is echter geen mislukking, maar een leermoment.  
Een ervaring waarop verder gebouwd kan worden. 

Heb ook aandacht voor het ‘vieren’ van bereikte doelstellingen. Laat de jongere nadenken over  
een beloning wanneer hij een doelstelling uit het actieplan bereikt. 

 Een actieplan maken 

 << Terug  
 naar  
 start 

 << Methodieken  
 voor Werken aan  

 verandering 



162 | "Praten over alcohol, drugs en gamen"



163 | "Praten over alcohol, drugs en gamen"

Mijn doel is… 

Om dat te bereiken zal  
ik achtereenvolgens 
 volgende stappen zetten… 

Daarvoor moet ik het 
 volgende doen… 

Daarvoor moeten mijn 
 familie, leerkrachten, 
begeleiders en/of vrienden 
het volgende doen… 

Ik kan ervoor zorgen dat 
ze dat doen door… 

Wie en wat kan mij  
daar verder bij helpen  
of steunen?

Hoe zorg ik ervoor dat  
ik die steun of hulp krijg?

Wie of wat kan voor mij 
een belemmering worden?

Hoe neem ik die 
 belemmering weg of 
 verminder ik ze?

 Werkblad ‘Actieplan’ 
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