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> Drugspreventie,
praten over drugs?

// Editoriaal //
Damien Versele,

In dit nummer

Algemeen directeur

Beste lezer,
Mensen Kansen Groeien

‘Een tiental jeugdtherapeuten wil vanaf 2010 in Antwerpen vrijwillig hulp aanbieden
aan minderjarigen met psychische problemen’. ‘Het is schrijnend dat vrijwilligers de
jeugdzorg moeten redden’. Zo lazen we in onze kwaliteitskranten begin september.
‘Kom over een jaar nog maar eens terug. Dat is wat jongeren en hun familie vaak
te horen krijgen als ze met een acute hulpvraag aankloppen bij een centrum voor
geestelijke gezondheidszorg. De jongste jaren steeg het aantal jongeren dat een
beroep doet op ondersteuning snel, met een derde sinds het jaar 2000’, zo opende
De Standaard op 4 september het debat.
Een noodkreet die andermaal aangeeft dat het voor de eerstelijnshulp aan jongeren
momenteel echt wel dweilen met de kraan open is.
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Het uitbouwen van een goede Preventie vormt hier voor een groot deel het antwoord.
Zeker indien men het probleem structureel wil aanpakken. Preventie is immers optreden vóór de crisis.
De Sleutel is sinds jaar en dag actief op het domein van de preventie. Hierbij gaat
het niet louter over drugs, maar eerder over het kritisch leren nadenken over eigen
gedrag, het begrijpen van sociale invloed op het handelen, het aanleren van sociale
vaardigheden, het zich weerbaar leren opstellen.
Met dit themanummer willen we een state of the art brengen: wat is preventie,
werkt dit en hoe? Dankzij het interview met dr Gregor Burkhart van het gerenommeerde EMCDDA krijgen we een overzicht van welke preventiestrategieën er in Europa
momenteel gebruikt worden en welke hun impact is.
We willen tevens het aanbod van De Sleutel nog beter bekend maken. Onze afdeling Preventie heeft een aanbod op maat van de diverse leeftijden die school lopen.
Met onze vormingen ‘Het gat in de haag’, ‘Contactsleutels’, ‘Unplugged’ richten wij
ons tot leerkrachten van de kleuterklas, de lagere school en de 3 graden binnen het
middelbaar onderwijs. We voorzien interactieve trainingen met ondersteunend en fris
lesmateriaal. Centraal in onze aanpak staat het vormen van de begeleiders zodat die
zelf – binnen hun eigen context - op verantwoorde wijze aan de slag kunnen met hun
kinderen en jongeren. De lespakketten berusten op methodieken waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond. Voor het ontwikkelen en het onderhoud van
de diverse modules werken we samen met diverse Europese instanties. De lessenreeks voor het middelbaar onderwijs wordt financieel ondersteund door de Vlaamse
Gemeenschap.
De Sleutel legt de laatste jaren steeds nadrukkelijker de focus op de problematiek
van de jongeren. Hierbij zien we steeds meer raakvlakken tussen preventiewerk en
hulpverleningswerk. We hebben het dan over selectieve en geïndiceerde preventie,
vroegdetectie, vroeginterventie en kortdurende interventies. Welke lading dekken
deze begrippen, en hoe worden ze in het netwerk van De Sleutel toegepast?
We zetten het voor u op een rijtje.
Met dit nummer willen we u een betere kijk geven op de boeiende wereld van preventie en haar ontzettende mogelijkheden om mee aan de wereld van morgen te helpen
bouwen.
Er is nog veel te doen, maar wat nu reeds gebeurt, mag gezien worden.
Ik wens u alvast veel leesgenot.

// Visie //

PREVENTIESTRATEGIEËN
IN EUROPA

Interview: Johan Jongbloet – johan.jongbloet@hogent.be

Gregor Burkhart is dokter en leidt
al 15 jaar het preventieteam op het
EMCDDA, het Europan Monitoring
Centre for Drugs and Drug Addiction
in Lissabon. Het gerenommeerde
instituut bestudeert in opdracht van
de Europese Unie wat voor drugs
gebruikt worden, hoe, waar en
waarom. Maar het monitort ook de
responsen in Europa op de drugpro
blemen: het beleid, de behandeling
en de preventie. Zodoende heeft
Dr Burkhart een uitstekende kijk
op hoe er in de Europese Unie aan
preventie wordt gedaan.
Johan Jongbloet is een jonge onder
zoeker die voor het departement
Sociaal Agogisch Werk van de Hoge
school Gent het EMCDDA bezocht en
een interview met Dr Burkhart had.

Het EMCDDA classificeert preventie in
vier groepen. Het begint met environmental strategies die gericht zijn op de
samenleving. Het gaat om economische
of culturele aspecten: de invloed van de
wet of de omgeving op de keuze om al
dan niet een drug te gebruiken.
In de volgende drie soorten preventie
richt je je op de doelgroepen zelf. Universele preventie is voor grote groepen,
bijvoorbeeld alle leerlingen van een
school. Je maakt daarvoor geen indeling in grote of kleine risico’s, maar gaat
ervan uit dat iedereen in die groep ongeveer hetzelfde risico loopt.
Dat wordt anders in selectieve preventie:
hier staan risicogroepen centraal. De
reden van dat hogere risico ligt meestal
bij sociale uitsluiting. Jonge delinquenten, leerlingen met schoolproblemen,
schoolafhakers, kinderen in sociaal en

Johan Jongbloet: Geeft u eens een voorbeeld van een environmental strategy?
Gregor Burkhart: Het duidelijkst is de
prijs van alcohol of sigaretten. Maar ook
het klimaat van tolerantie en perceptie
van cannabis. Het is erg belangrijk om
in Europa vergelijkingen te kunnen maken van maatregelen inzake minimumleeftijd, toegelaten reclame, marketing
strategieën... Ze hebben een enorme
impact want poly-druggebruik begint
met jonge mensen die tabak, alcohol en
cannabis binnen een bepaalde culturele
context gebruiken: die middelen hangen
samen en vormen echt een initiatie op
druggebruik. Ingrepen die de context of
omgeving veranderen zijn erg effectief
op het alcohol- en cannabisgedrag van
jongeren.
Wat vindt u zo interessant aan de indeling in universele, selectieve en geïndiceerde preventie?
De indeling die we voorheen gebruikten (primaire, secundaire en tertiaire

preventie1) liep steeds weer stuk op
het onderscheid tussen niet-gebruik,
gebruik en misbruik. Met deze nieuwe
indeling vertrekken we vanuit een duidelijk onderscheid in risico’s. Universele preventie betekent een laag, gelijkaardig risico voor iedereen, selectieve
preventie is een risico voor een sociale
groep, geïndiceerde preventie is een
individueel risico gebaseerd op welbepaalde indicaties.
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economisch kwetsbare gezinnen bijvoorbeeld. Ook jongeren uit kansarme
buurten, en soms ook uit etnische minderheden lopen meer risico op het ontwikkelen van problemen met drugs.
Tenslotte komt de geïndiceerde preventie. Deze vorm van preventie richt zich
op enkelingen die een individueel risico
lopen of waarbij zich extra snel problemen kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld
sommige jongeren met ADHD, met gedragsstoornissen, of sensatiezoekers.
De reden van het individuele verhoogde
risico is overigens voor een goed deel
neurobiologisch bepaald. Een typisch
voorbeeld is de jongere uit een goed
gezin in een goede buurt die toch aan
de drugs raakt omdat hij kampt met een
innerlijk probleem.

Welke verschillen ziet u binnen de EU
in strategieën op school?
Een belangrijk voorbeeld van universele
preventie is het lessenpakket op school
met een gestandaardiseerd protocol,
zoals Unplugged. De inhoud en vorm
van het programma maken deel uit van
een design. Elk deel van de les is als het
ware ingevuld, al zijn ze niet helemaal
afgestemd op de lokale situatie. Daarvoor heeft de leerkracht ruimte om bij
te sturen. De leraar hoeft enkel te weten
wat de componenten van het programma zijn en welke sessies hij moet
geven. Daarvoor krijgt hij een korte,
maar kwalitatief hoogstaande, gefocuste en intensieve training. Omdat elke
leraar verschillende klassen per jaar
kan bereiken, geeft dat het voordeel dat

Niet alle etnische minderheden vormen een
risicogroep. Vaak is etniciteit zelfs een beschermende factor tegen druggebruik omdat
in die gemeenschappen de sociale controle
hoger kan zijn of de families intenser
samenhangen.

(1) Primair: voor mensen zonder problemen
(bijvoorbeeld een mediacampagne). Secundair: voor mensen bij wie het probleem latent
aanwezig is (bijvoorbeeld schadebeperking).
Tertiair: voor mensen die behandeling voor
het probleem krijgen of kregen (bijvoorbeeld
hervalpreventie)
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het programma onmiddellijk op grote
schaal wordt verspreid. Spanje is hierin
de trendsetter. Ook België, Nederland
en Duitsland hebben dergelijke programma’s en sommige nieuwe lidstaten
beginnen hiermee te experimenteren.
Frankrijk heeft ze op haar beurt dan weer
helemaal niet. Hoewel de interesse voor
zulke gestandaardiseerde interventies
gestaag groeit, is het opvallend dat die
programma’s niet de meest gebruikte
zijn in Europa. We vinden er vooral geïmproviseerde ad hoc programma’s.

SLAAGKANS
Bij de Engelse sensation seekers moet je het
programma aan twee jongeren geven om één
geslaagde case te hebben. Bij Unplugged is die
verhouding dertig tegenover drie. Bij preventieve
screening van borstkanker is de verhouding
duizend tegenover één . Bij medicatie tegen hartproblemen is dat driehonderd tegenover één.
Scholen bepalen voor wat preventie
betreft dan zelf wat ze doen en wanneer
ze dat doen. Het grote probleem is echter
dat het bij de overgrote meerderheid van
die zelf ontworpen programma’s voornamelijk draait rond het geven van informatie over illegale drugs en dit is niet
zonder risico. Het gevaar schuilt erin dat
je de interesse opwekt van die jongeren
die voordien helemaal geen interesse
toonden voor illegale drugs. Dat is bijvoorbeeld precies wat de Big American
Cannabis Campaign aanrichtte. De evaluatie toonde aan dat de intentie om drugs
te gebruiken precies bij die leerlingen
die voordien geen interesse voor drugs
toonden, verhoogde. Dat komt voor als je
alleen informatie verspreidt, zonder andere componenten eraan vast te haken.
Hoe doen de EU-lidstaten het met
selectieve preventie?
Individuen uit de kwetsbare doelgroepen hebben vaak minder kansen en
middelen. Selectieve preventie wil
deze jongeren een grotere veerkracht
aanleren door te werken aan de condities die aan de grondslag liggen van
die grotere kwetsbaarheid. Selectieve
preventie focust dus niet op drugs of
alcohol zelf. Kort gezegd gaat het hier

over empowerment en er zijn verschillende interessante voorbeelden in
Europa. België, Hongarije, Roemenië en
Spanje onderscheiden zich wat betreft
preventie bij etnische minderheden.
In Duitsland loopt een gestandaardiseerd trainingsprogramma voor jonge
overtreders dat nu is verspreid over
tien lidstaten. Het mooie is de structuur van dit programma, want het zit
ingebed in het justitieel apparaat.
Stay in school in Ierland bijvoorbeeld
focust op buurten waar veel jongeren
met school stoppen en aan de drugs
raken. Slechts enkele lidstaten hebben
interventies in achtergestelde buurten.
Selectieve preventie verscherpt immers
het spanningsveld tussen interventie
versus stigmatisering. In Portugal gaan
ze heel ver en maken ze kaarten waarop
probleemwijken ingekleurd worden. Het
voordeel is dat de hele gemeenschap
van straathoekwerkers, hulpverleners
en ordediensten inspraak heeft over
het risiconiveau; niet alleen het oordeel
van experts telt dus. Groot-Brittannië
investeert acht miljoen pond per jaar in
drugpreventie voor kwetsbare buurten
die ze in kaart brengen en ook Frankrijk
classificeert zones d’éducation prioritai
res en zorgt voor specifieke interventies
in die kwetsbare wijken. Ik geloof dat
het echter België was dat verklaarde
dat die interventies onmogelijk kunnen
vanwege de stigmatisering die ze in de
hand werken. Stigmatisering is echter
een vervelend argument. Het is niet
tastbaar: er zijn niet veel publicaties
waarin stigma’s gemeten worden.
En wat gebeurt er aan geïndiceerde
preventie?
Die preventiestrategieën leren aan hoe
je beter met jezelf kunt omgaan. Met
je vaardigheden, je tekortkomingen, je
situatie. Er zijn weinig voorbeelden van,
maar ze blijken vaak erg effectief te zijn.
Zo is er een interessante publicatie van
Patricia Conrod over een interventie bij
sensation seekers in Engeland die drinken omdat ze geloven dat alcohol hun
onzekerheid vermindert of hen een beter
gevoel geeft. Van elke twee jongeren uit
die groep die de interventie kregen was

er eentje bij wie het werkte, dus dat is
een erg hoge slaagkans. Een Nederlands
programma Coping Power, focust op
kinderen die duidelijke gedragsproblemen hebben. Het programma betrekt
leerlingen, onderwijzers en ouders in
verschillende intensieve training sessies. De evaluatie is nog niet afgerond
maar het lijkt erop dat ook dit een grote
impact heeft. Coping Power heeft een
evenknie in Galicië. Tot slot zijn er ook
programma’s voor jongeren die in het
ziekenhuis terecht komen omdat ze te
veel gedronken hadden. Ze komen in
contact met een preventiewerker die met
hen korte motivationele interviews doet.
Geïndiceerde preventie leert mensen
hoe ze met hun kwetsbare condities
moeten omgaan. De jongere of zijn ouders moeten aanvaarden dat hij bijvoorbeeld snel opgewonden is: ze moeten
strategieën van impulscontrole aanleren
en inoefenen. Net als bij alle preventie,
gaat het hier al snel helemaal niet meer
over drugs.
Wat is de meest effectieve preventie?
De strategieën vullen elkaar aan. Voor
iemand met een verhoogd risico is er
niets zo effectief als een interventie die
binnen de geïndiceerde preventie kadert.
Een training voor jongeren uit risicogroepen moet de vaardigheden versterken in
het omgaan met uitdagingen die een rol
spelen in hún leven en niet in zaken die
niet aan de orde zijn in hun leefomgeving. Als we het hebben over effectiviteit,
dan is het duidelijk dat geïndiceerde
preventie hoger scoort, maar dat is ook
logisch. Als het risiconiveau hoog is en
de interventie is min of meer effectief,
dan kun je statistisch een grote risicovermindering aantonen. In universele
preventie daarentegen is het algemene risiconiveau veel lager en dan moet je dus
een heel grote groep bereiken om iets
van vermindering aan te tonen. Voor preventie van tabak en alcohol, zijn environ
mental strategies effectiever dan peer to
peer communicatie. Als je de normen en
het culturele klimaat rond een fenomeen
verandert is dat veel effectiever dan directe communicatie omdat jongeren hun
gedrag toch aan de anderen spiegelen.

// Visie //

Dr. Gregor Burkhart op de EMCDDAconferentie in Lissabon, 7 mei 2009

van drank en andere drugs te controleren en het afglijden naar delinquentie te
voorkomen.
Voor de geïndiceerde preventie geldt
hetzelfde. We brengen het destructieve
patroon van het overmatig druggebruik
in verband met wat je anders nog wil
bereiken in je leven: je kunt niet iemand
worden als je ieder weekend je brein
kapot maakt door helemaal plat te gaan.
Ik denk dat dit sleutelaspecten zijn
voor goede preventiecampagnes. Er ligt
echter nog steeds te veel nadruk op de
informatiecomponent rond druggebruik
terwijl dit noch aanlokkelijk, noch nuttig
en zelfs gevaarlijk kan zijn voor de doelgroep van de goedbedoelde preventie.
Wat vindt u van het EU-Dap Unplugged
programma voor de eerste graad van de
middelbare school?
Unplugged heeft het grote voordeel van
wat we noemen het gestandaardiseerde
protocol: met relatief weinig training
weet je hoe je het programma moet
toepassen. Tegelijk leer je wat de essentiële componenten zijn zodat je een en
ander kunt aanpassen aan de specifieke
situatie in de klas. De bijdrage van Un
plugged is dat het gebaseerd is op een
stevig concept en vooral: geëvalueerd.
We kennen het effect van het toepassen
ervan in de klas en als dat positief is,
wat het geval is voor Unplugged, zou ik
overheden aanraden om zo’n programma toe te passen in plaats van ad hoc
uitgewerkte programma’s.
Het mooiste zou zijn als Unplugged op
een grotere schaal werd toegepast, en
geëvalueerd zou worden op een groter
aantal leerlingen. Dan kan de onder-

zoeksmethodiek verder verfijnd worden
om de studie nog sterker te maken. De
evaluatie van Unplugged brengt enkele
zwakke punten aan het licht. Zo heeft
het minder effect op meisjes en het algemeen effect verdwijnt na verloop van
tijd. De samenstelling van de EU-Dap
groep schept de gelegenheid om verder
onderzoek te doen en zo voortdurend
te verbeteren. Andere gelijkaardige
programma’s in het verleden werden
eveneens getest en uitgevoerd maar
daarna niet meer geëvalueerd. Het is
belangrijk dat implementatie blijft samengaan met onderzoek, en dan vooral
in verschillende lidstaten. Het mag geen
commercieel product zijn dat wordt
verkocht zonder de effecten te controleren. Daarnaast is het geweldig dat
het een crosscultureel programma is.
Europeanen hebben immers de misvatting dat alles wat van één cultuur naar
een andere cultuur gaat, niet werkt. We
gebruiken geen Amerikaanse concepten
in onze programma’s, want die lijken
toch zo verschrikkelijk verschillend.
EU-Dap toont echter wel effectiviteit in
verschillende culturele settings. Daarom
is het interessant verder te onderzoeken
wat het dan precies anders maakt. Die
kans mogen we niet laten liggen. Het is
immers de eerste keer dat we kunnen
aantonen dat een concept zowel werkt
in Griekenland als in België, Italië of
Polen. De culturele verschillen spelen
dus niet zo’n grote rol. Het is van belang
om de werking op het terrein te blijven
verbeteren.
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Wat is uw advies voor de verdere uitbouw van selectieve en geïndiceerde
preventie?
Allereerst is het belangrijk om selectieve en geïndiceerde preventie niet
te verwarren met schadebeperking.
Het inwisselen van naalden voor druggebruikers is bijvoorbeeld schadebeperking. Bij de doelgroep die we met
selectieve en geïndiceerde preventie
trachten te bereiken, kunnen we echter
veel fundamentelere resultaten boeken.
Als we weten dat sociale factoren aan
de grondslag liggen van het gedrag,
waaronder dus ook druggebruik, dan
moeten we daaraan werken. Weerstand,
veerkracht en mondigheid verhogen is
dan belangrijker dan informeren over
drugs. Iedereen weet toch dat kinderen
algemeen genomen meer weten over
drugs dan volwassenen? We kunnen
ten hoogste wat mythes corrigeren,
maar meestal zijn dat zelfs culturele
mythes. Ze geloven bijvoorbeeld dat
iedereen drugs gebruikt, wat niet het
geval is. Vooral meisjes geloven dat
iedereen druggebruik accepteert, wat
uiteraard niet zo is. Ze geloven ook dat
er een veel groter percentage mensen
drugs gebruikt dan dat het geval is. Dit
soort misvattingen kun je corrigeren
met strategieën die werken aan sociale
normen of normative belief. Je wijst dan
op de discrepantie tussen perceptie en
werkelijkheid en toont aan wat de meerderheid écht doet.
Op de portaalsite www.eddra.eu kun je
geëvalueerde programma’s in allerlei
maten en gewichten vinden. Bij selectieve preventie zien we dat het belangrijk
is om niet te focussen op het druggebruik zelf, maar om dat gebruik te zien
als één van de vele indicatoren die een
probleem aangeven. Het echte probleem ligt echter onder de oppervlakte
en heeft te maken met hoe mensen
opgroeien, met hun sociale vaardigheden en hun toekomstverwachtingen. De
meest effectieve programma’s focussen
dus op andere factoren dan drugs: het
beter doen op school, in school blijven,
hoe jezelf waarmaken in het leven of in
de (probleem)buurt, etc. Dat zijn essentiële factoren die helpen om het gebruik

DRUGPREVENTIE GAAT NIET OVER DRUGS
Veel mensen willen de nadruk leggen op informatie. Ze denken namelijk dat je drugs neemt
omdat je niet weet dat het riskant kan zijn.
Dat is een verkeerde veronderstelling en goede
preventie houdt dan ook helemaal niet nood
zakelijk informatieverstrekking in.
Strategie
Environmental
Universele preventie
Selectieve preventie
Geïndiceerde preventie

Focus
Perceptie van normen
Sociale vaardigheden
Uit je isolement raken
Controle over jezelf
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Preventie in de praktijk
Tijdens het voorbije schooljaar gaven
de medewerkers van De Sleutel 208
vormingen in middelbare scholen. In
deze bijdrage illustreren we de inzichten van Gregor Burkhart (lees het interview op blz 3) aan de hand van eigen
praktijkvoorbeelden. Zo onderstrepen
we meteen de noodzaak van het voorzien van effectieve preventie in het
secundair onderwijs.

Johan Van de Walle
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Technische scholen Mechelen
In juni gaf de preventiedienst samen
met het dagcentrum workshops voor
leerlingen van het deeltijds onderwijs.
Deze leerlingen van 16 tot 20 blinken
niet uit in schoolse motivatie. Daarentegen horen drugs bij hun leefwereld. Hun
leerkrachten ervaren dag na dag de negatieve gevolgen van gebruik van alcohol en illegale drugs. Daarom doen die
scholen graag een beroep op gespecia
liseerde preventiewerkers. Zij moeten
opboksten tegen een gebrek aan studiemotivatie. Leerlingen gaan vaak in
de aanval als ze gewezen worden op
de kwalijke gevolgen van hun gebruik.
Gregor Burkhart stelt dat er weinig
preventiestrategieën zijn die deze doelgroep kunnen beïnvloeden. Selectieve
preventie wil deze jongeren een grotere
veerkracht aanleren door te werken
aan de condities die aan de grondslag
liggen van die grotere kwetsbaarheid.
Selectieve preventie focust dus niet op
drugs of alcohol zelf. Kort gezegd gaat
het hier over empowerment. Het is de
opdracht van de preventiediensten om
vooral aan deze scholen en leerkrachten
duidelijk te maken dat positieve beïnvloeding en het vormen van de persoonlijkheid van deze leerlingen de belangrijkste handgrepen zijn voor degelijke
preventie. In onze interventies leggen
we ons vooral toe op het beantwoorden
van vragen van de leerlingen. Vaak beperkt zich dat tot het ontkrachten van
mythes rond druggebruik.
Technische school Wetteren
Elk schooljaar worden we door het Technisch Instituut Scheppers te Wetteren

uitgenodigd om workshops te geven voor
de leerlingen van het 2de en 4de jaar. In
het interview met Gregor Burkhart hebben we het over environmental strate
gies. In Vlaanderen spreken we over educatieve en structurele maatregelen. Het
is op deze strategieën dat deze school
hard inzet. Ze doen dit door het creëren
van een veilig kader voor de leerlingen.
Dit bekomen ze doordat de leerkrachten
zeer betrokken zijn bij de leerlingen en
door het rigoureus bewaken van de afgesproken grenzen. Dit beleid heeft tot
gevolg dat het voor een preventiewerker
zeer eenvoudig is om interactieve werkvormen te geven. We kunnen ons tijdens
deze workshops focussen op de interactie van de leerlingen. De universele preventieactiviteiten renderen dus optimaal.
De uitdaging voor de school bestaat erin
dat ze haar eigen leerkrachten zou trainen in het geven van deze preventieactiviteiten. Dit zou de effectiviteit nog ten
goede komen.
Regina Mundi in Genk
Dit voorjaar ondersteunden we samen
met 3 bewoners van de Therapeutische
Gemeenschap Merelbeke een Sleutel
speldag in Genk. Dit project is een
schoolvoorbeeld van universele preventie waar de klemtoon niet ligt op informatieoverdracht maar op het vormen
van een visie op druggebruik uitgaande
van het beluisteren van een getuigenis.
Daarnaast besteden we in dit project
veel aandacht aan het vormen van
een eigen mening. Uiteraard komt het
luik informatie wel aan bod, maar het
heeft zeker niet de hoofdtoon. En zoals
Gregor Burkhart terecht in zijn artikel
aangeeft, het gevaar schuilt erin dat je
de interesse opwekt van die jongeren
die voordien helemaal geen interesse
toonden voor illegale drugs.
Naast het luisteren naar een levensverhaal bestaat een Sleutelspeldag vooral
uit oefeningen die persoonlijke en sociale vaardigheden trainen. Een mening
weergeven, een stelling bespreken,
een reflectie schrijven zijn oefeningen
die op het eerste gezicht niet veel met

drugs te maken hebben. Ze vormen
daarentegen wel de communicatievaardigheid en het reflectievermogen van
de leerling. Op het einde van de Sleutelspeldag geven de leerlingen per klas
in een creatieve verwerking hun mening
over alcohol en drugs weer.
Vormingscentrum Guislain
Tijdens de tweedaagse training Unplugged in september kwamen twaalf
leerkrachten van verschillende scholen
samen om zich te bekwamen in de
preventiemethodieken van Unplugged.
In het interview stelt Gregor Burkhart
een belangrijk voorbeeld van universele
preventie is het lessenpakket op school
met een gestandaardiseerd protocol,
zoals Unplugged. De inhoud en vorm
van het programma maken deel uit van
een design.
Naast het trainen van vaardigheden
staan we tijdens een training stil bij het
opstellen van een drugbeleid op school.
Hier ervaren leerkrachten duidelijk dat
een effectief drugbeleid op drie pijlers
rust: regelgeving, begeleiding en de
structurele en educatieve maatregelen.
De leerkrachten stellen vast dat het
implementeren van een gestandaardiseerd programma zoals Unplugged vele
voordelen biedt.
Technisch instituut Sint-Niklaas
In maart waren we te gast in het
Technisch Instituut Sint-Carolus te
Sint-Niklaas. Deze school implementeert Unplugged zowel voor de 1ste als
voor de 2de graad. Door het trainen
van achttien leerkrachten zorgen ze
voor een maximale implementatie en
een correcte toepassing van lessen.
Leerkrachten krijgen inzicht in de achtergrond van de activiteiten, trainen in
het geven van de lessen en wisselen
ervaringen uit. Ze stellen ook een actieplan op. Deze school bereikt dus de
hoogste standaard in het uitvoeren van
hun drugbeleid. Hier wordt Unplugged
dus op een grotere schaal toegepast,
en geëvalueerd op een groter aantal
leerlingen.

// Trainingen //

Overzicht
vormingen & trainingen
& informatiesessies
DE SLEUTEL

Naast het ontwikkelen van methodieken en didactisch materiaal, bieden we aan scholen en leerkrachten ook trainingen
en vormingen aan. Hieronder vindt u een overzicht van de reeds geplande trainingen, vormingen en info-sessies.
Wenst u zich voor één van deze vormingen in te schrijven, neem dan contact op met Yannick Weyts, 09-231 57 48
of yannick.weyts@fracarita.org.
Het is ook mogelijk om voor uw school, scholengemeenschap, stad een eigen training in te richten. Hebt u interesse of
verdere vragen, neem gerust contact op met ons secretariaat: 09-231 57 48.

24 september

8u 45–16u

Merksem

Introductiedag Unplugged 1ste graad SO

29 september

8u 45–16u

Gent

Introductiedag Unplugged 1ste graad SO

2 oktober

8u 45–16u

Merksem

Introductiedag Unplugged 2de graad SO

5 oktober

8u 45–16u

Gent

Introductiedag Unplugged 2de graad SO

6 oktober

8u 45–16u

Merksem

Workshop drugs and the brain

9 oktober

8u 45–16u

Gent

Workshop drugs and the brain

12 -19 oktober

8u 45–16u

Beveren

Tweedaagse training Unplugged 1ste graad SO

13 oktober

8u 45–16u

Blankenberge

Introductiedag Unplugged 1ste, 2de en 3de graad SO

15 oktober

8u 45–16u

Dendermonde

Introductiedag Unplugged 1ste graad SO

23 oktober

8u 45-16u

Genk

Introductiedag Unplugged 1ste, 2de en 3de graad SO

27 oktober

8u 45-16u

Antwerpen

Introductiedag Contactsleutels Kleuter – en Lager Onderwijs

29 oktober

8u 45-16u

Brussel

Workshop drugs and the brain

10 november

8u 45-16u

Brussel

Introductiedag Unplugged 1ste graad SO

13 november

8u 45-16u

Aalst

Drugbeleid op School – Secundair onderwijs

16 november

8u 45-16u

Gent

Introductiedag Unplugged 1ste graad SO

17 november

8u 45-16u

Brussel

Introductiedag Unplugged 2de graad SO

20 november

8u 45-16u

Gent

Introductiedag Unplugged 2de graad SO

23 november

8u 45-16u

Gent

Workshop drugs and the brain

28 januari 2010

9u-12u

Heverlee

Sociale Vaardigheden voor lagere school

28 januari 2010

13u-16u

Heverlee

Sociale Vaardigheden voor het kleuteronderwijs

23 februari 2010

8u 45-16u

Diest

Introductiedag Unplugged 1ste, 2de en 3de graad

25 februari 2010

9u-12u

Brussel

Sociale Vaardigheden voor de lagere school

23 maart 2010

13u30-16u30

Mechelen

Workshop drugs and the brain

28 april 2010

18u-21u

Hasselt

Workshop drugs and the brain
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// Didactisch materiaal //

aanbod Afdeling Preventie De Sleutel
Kleuterklassen,
eerste en tweede leerjaar
Het gat in de haag, het verhalenboek
voorgelezen door Nolle Versyp. AudioCD met hoesje, 17 tracks.
Middelbaar, derde graad
(eventueel eerder)
Drugs: just say know, infokaartjes
over drugs voor de middelbare school.
Effecten en risico’s staan nuchter
beschreven in een jonge taal en layout met af en toe een accent op extra
gevaren. Inclusief een quiz over cannabis en een getuigenis. 12 Unplugged
kaartjes in een mapje.
Middelbaar, tweede graad
(eventueel later)
Jongens en meisjes:
activiteiten voor de middelbare school met de focus
op genderverschillen. Voor
sommige activiteiten kun je de
groepen splitsen. 8 Unplugged
fiches in een mapje.
Kleuterklassen,
eerste en tweede leerjaar
Het gat in de haag, handleiding. Theoretische achtergrond, methodologie
en gedetailleerde instructies voor 138
activiteiten en vier ouderavonden. Stevig papier, losbladige map, 294 blz.

Middelbaar, eerste graad
Quizkaarten als bijlage bij les 9,
informatie over drugs. Een meerkeuzevraag met mogelijke antwoorden
aan de ene kant, de oplossing met
een beetje uitleg op de andere kant. Je
kunt de kaartjes ook apart gebruiken
als spelvorm.
47 gekartonneerde Unplugged kaarten
in een plastic doosje.
Middelbaar, eerste graad
Handleiding voor de leerkracht,
theoretische achtergrond, methodologie en gedetailleerde instructies
voor 12 lessen die je in één semester
kunt geven. Bijhorend werkboek voor
de leerling met veel illustraties en
invulruimte. Unplugged handleiding
zwartwit 60 blz., Unplugged werkboek kleurendruk 28 blz.
Middelbaar, tweede graad
Handleiding voor de leerkracht,
theoretische achtergrond, methodologie en gedetailleerde instructies
voor 25 lessen waar je een selectie
uit kunt maken om aan een project in
één semester te koppelen. Bijhorend
werkboek voor de leerling met veel
illustraties en invulruimte. Unplugged
project handleiding zwartwit 84 blz.,
Unplugged project werkboek kleurendruk 32 blz.
Lager, tweede & derde graad
Handleiding voor de leerkracht,
theoretische achtergrond, methodologie en gedetailleerde instructies
voor 10 lessen die je in één schooljaar
kunt geven. Bijhorend werkboek voor
de leerling met veel illustraties en
invulruimte. Contactsleutels handleiding zwartwit 66 blz., Contactsleutels
werkboek kleurendruk 28 blz.

Asielzoekers en illegalen
Folders in het Engels, Frans, Russisch,
Tsjechisch, Slowaaks en het Nederlands om te gebruiken in vormingsprogramma’s voor jongeren en volwassenen die onze taal nog niet machtig
zijn. Bijhorende toelichting voor
vrijwilligers of hulpverleners. Searchbrochure 8 blz., toelichting 8 blz.

Kleuter- en lager onderwijs
Bladwijzers met 8 lifeskills als geheugensteuntje en telkens een nieuwe tip
voor de gesprekskring. 12 gekartonneerde Contactsleutels bladwijzers.
Kinderen van verslaafde
ouders
Bobbie, voorleesboekje of leesboekje
voor jonge kinderen die leven in een
omgeving met een alcohol- of andere
drugverslaafde moeder of vader.
Bobbie is een hondje wiens
bazin verslaafd is. Hij vindt
een uitweg samen met zijn
buurhondje in veerkracht en
resiliëntie. Bobbie voorleesboekje 30 blz.
Mensen die werken met
verslaafde ouders en
jonge kinderen
Probleemschets en achtergrond of
good practice voor enkele strategieën in het werken met verslaafde
ouders. Resultaat van een Europese
samenwerking. Geïllustreerd boekje
Verslaafde ouders en hun jonge kind
66 blz.
Kleuterklassen,
eerste en tweede leerjaar
Het gat in de haag verhalenboek. 18
verhalen over groenten in een groentetuin die in hun belevenissen sociale en
persoonlijke vaardigheden verkennen.
Drugpreventie in een vroeg stadium
waar over drugs nog niet gesproken
wordt. De lifeskills die in het verhaal
aan bod komen staan met een icoontje
aangeduid. 18 mooi geïllustreerde verhalen om voor te lezen of later zelf te
laten lezen. Ook voor thuis! Gekartonneerde kaft, geïllustreerd 84 blz.
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// Bestelbon //

Bestelformulier
voor preventiemateriaal
(* verplichte velden)

Leveringsadres

Facturatiegegevens enkel indien
verschillend van leveringsadres

School of organisatie
Ter attentie van mevr/dhr Naam(*)
Ter attentie van mevr/dhr Voornaam(*)
Straat en nummer (*)
Postcode (*)
Plaats (*)
Land
Telefoon (*)
Fax
E-mail (*)

Prijs
CONTACTSLEUTELS voor het basisonderwijs
Het gat in de haag, lesmap voor kleuter en 1ste graad
Het gat in de haag, voorleesboek voor kleuter en 1ste graad en voor thuis
Het gat in de haag, verhalen op een audio-cd voorgelezen door Nolle Versyp
Contactsleutels instappen!, handleiding 3
Contactsleutels instappen!, werkboek 3
Contactsleutels instappen!, handleiding 4
Contactsleutels instappen!, werkboek 4
Contactsleutels instappen!, handleiding 5
Contactsleutels instappen!, werkboek 5
Contactsleutels instappen!, handleiding 6
Contactsleutels instappen!, werkboek 6
Contactsleutels, begeleidersmap voor 2de en 3de graad (versie 2002)
Contactsleutels, themaboek voor de leerling 74 blz. (versie 2000)
Set van 15 kleurige bladwijzers met lifeskills en didactische tips
Unplugged voor het middelbaar onderwijs
Unplugged, handleiding bij 12 lessen voor 1ste graad
Unplugged, werkboek bij 12 lessen voor 1ste graad
Unplugged, kaarten met quizvragen voor 1ste graad
Unplugged, handleiding bij projectdag voor 2de graad
Unplugged, werkboek bij projectdag voor 2de graad
Set met 12 infokaartjes effecten en risico’s van drugs voor 3de graad
Cd-rom met flash-presentatie: invloed van drugs op de hersenen voor 3de graad
Activiteiten met specifieke accenten voor meisjes en jongens, 16 blz.
Schrijf in voor 1 Introductiedag Contactsleutels te Antwerpen op 17/10/2009
Andere uitgaven
ENERGIZE! Activiteiten en spelvormen voor lager en middelbaar onderwijs
SEARCH, preventie voor asielzoekers en vluchtelingen, set folders in 6 talen
OUDERS - Drugs: wat we zeggen, wat we willen zeggen, 32 blz.
Verslaafde ouders en hun jonge kind, uitgave voor professionals
Bobbie, leesboekje voor kinderen van verslaafde ouders
Prijzen zijn onder voorbehoud, geldig op 1 september 2009, inclusief BTW en exclusief verzend- en verpakkingskosten.

€ 66.00
€ 19.00
€ 3.00
€ 10.00
€ 4.00
€ 10.00
€ 4.00
€ 10.00
€ 4.00
€ 10.00
€ 4.00
€ 74.00
€ 6.20
€ 1.00
€ 6.00
€ 3.00
€ 8.00
€ 10.00
€ 3.00
€ 1.00
€ 20.00
€ 1.00
€ 45.00
€ 15.00
€ 1.00
€ 5.00
€ 5.00
€ 3.00

Aantal

Totaal

// Evaluatie //

Feedback op preventie:
het oordeel van de leerkracht en de scholier

Het is niet gemakkelijk in een rapport te vatten hoe een school de preventieprogramma’s toepast, zoals in dit stukje schooltoneel
over Het gat in de haag.

schriftelijke enquêtes
3 140 getrainde leerkrachten basis
onderwijs 1998-1999
Raakvlak met vakken (in volgorde van
belang): wereldoriëntatie, godsdienst,
taal, muzische vorming, lichamelijke
opvoeding
- 75 respondenten passen de basislessen toe, 51 de themalessen, 27 de
drugslessen
- 35 leerkrachten passen elementen uit
de ‘schoolworkshops’ toe
- 52 leerkrachten hebben collega’s die
Contactsleutels toepassen zonder de
training te volgen.
«Door zelf dingen uit te proberen leer
je enorm veel»
3 140 getrainde leerkrachten basis
onderwijs 2007
Verdeeld over 19 scholen en geven les
aan 2.738 leerlingen (144 per school).
Gat in de haag 64 leerkrachten;
Contactsleutels 76.
- 77% heeft een training gevolgd
- 80% brengt het programma zichtbaar
in de schoolbrochure of website
- 67% van de directie geeft impulsen om
het programma te implementeren
- 73% organiseert overleg tussen de
leerkrachten over de programma’s
- 58% vindt dit erg waardevol
«Het onderling contact heeft me
meest deugd gedaan»

Raakvlak met vakken (in volgorde van
belang): wereldoriëntatie, godsdienst,
taal. Gat in de haag wordt toegepast
met een selectie van de activiteiten uit
de lessen. Contactsleutels wordt in de
eerste plaats toegepast met een selectie
van volledige lessen en in tweede instantie met een selectie van activiteiten.
3 47 leerkrachten basis- en middelbaar
onderwijs (2009)
Alle respondenten, op één uit het
lager onderwijs na, implementeren
het programma in 08-09. Navraag bij
vaststelling van een lage respons uit het
middelbaar onderwijs verduidelijkte dat
veel leerkrachten de training in 08-09
hadden gevolgd en de intentie hadden
het programma in 09-10 te implementeren, maar de vragenlijst nu niet invulden.
Ongeveer driekwart van de leerkrachten
informeren hun collega’s over het programma dat ze toepassen, de respondenten uit de kleuter- en eerste graad
spreken zelfs van regelmatig overleg.
De ‘programme adherence’ (trouw aan
de structuur van het programma) is het
hoogste in de eerste graad middelbaar,
het laagste in de kleuter- en eerste
graad lager.
monitoring
3 858 scholieren in Vlaanderen
(48 klassen) component van EU-dap RCT
onderzoek met 7079 scholieren (2005)
- De meeste leerkrachten konden de lessen niet volledig binnen het voorziene
lesuur geven

«Unplugged is praktisch vlot
toepasbaar dankzij de bruikbare en
gevarieerde werkvormen»
- Leerkrachten gaven een hoge subjectieve score aan de interactiviteit, aan
de leerlingenmotivatie en aan hun
eigen zelfvertrouwen bij de lessen.
tevredenheidsmeting
vormingen (2008-2009)
Aan elke vormingsactiviteit is een procesevaluatie verbonden (deelnemersappreciatie). Enkele resultaten uit het
rapport 2008-2009:
• Ouderavonden: 44% gaf een score
van 4/5, 55% een score van 5/5
• Rechtstreekse activiteiten naar leerlingen: werden door niemand negatief
beoordeeld, 84% was tevreden, de
overige deelnemers zelfs zeer tevreden. Vooral de afstemming van het
niveau op de leerlingen.
• Training 3de graad middelbaar onderwijs: door alle deelnemers positief
beoordeeld, 75% uitstekend, vooral
de praktische toepasbaarheid
• Meerdaagse training lager onderwijs:
61% tevreden, 22% voldoende.
• Eendaagse training lager onderwijs:
65% uitstekend, 35% tevreden.
• Eendaagse training middelbaar onderwijs: 65% uitstekend, 35% tevreden.
• De negatieve commentaren in de evaluaties gingen over: aangepastheid en
bruikbaarheid van het materiaal voor
de leeftijdgroep, behoefte aan meer
productinformatie of meer begeleiding
voor een drugbeleid op school.
Meer cijfers en uitleg vindt u tevens in
het rapport van het project ‘lifeskills
trainen’ op www.desleutel.be.

«De trainer zorgde ervoor dat ik me op mijn gemak voelde
tijdens de sessies»

Peer van der Kreeft

In 2008-2009 bereikte De Sleutel met de preventietrainingen meer dan duizend nieuwe leerkrachten en meer dan 36.000 nieuwe leerlingen in het
lager en middelbaar onderwijs. Jaarlijks vragen
we aan wie we bereiken feedback op ons aanbod,
over de manier waarop onze programma’s in
de scholen werden toegepast. Een greep uit de
bevragingen van de laatste tien jaar.

11
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// Visie //

Preventief werken: wat is er prioritair?

12

In de benadering van jongeren moet je balanceren tussen niet stigmatiseren
en ondertussen wel verantwoordelijkheid opnemen

Preventie is optreden vóór de crisis. Daarom laat de leraar zijn
leerlingen in groepjes praten over partydrugs voordat ze in het
uitgaansleven zitten. Daarom zoekt de moeder een manier om
het met haar zoon te hebben over roken en drinken voordat hij
de leeftijd bereikt waarop hij met cannabis in contact komt. Daarom spreekt het vriendengroepje af wie Bob is voor ze uitgaan.
Ouders, opvoeders en leerkrachten zijn vaak terughoudend om
deze onderwerpen aan te snijden als er zich nog geen problemen
voordoen. Je maakt slapende honden wakker, denken ze dan.
Dat is een verkeerde strategie, want als je wacht tot er zich wel
een crisis (een conflict, een overtreding of ruzie) voordoet is het
moeilijk om rustig na te denken en je gedrag te plannen. Dat laatste: rustig nadenken, je intenties vorm geven en je gedrag plannen, is een belangrijke component van gezondheidsopvoeding.

Zo komen we op het terrein waar preventie, vroeginterventie,
opvang en behandeling elkaar raken.
Als we meer aandacht geven aan risicogroepen (wat we doen met
selectieve en geïndiceerde preventie) zijn er twee factoren waar
we rekening mee moeten houden. De eerste factor is de moeilijkheid om de doelgroep waar je je op richt, ook te bereiken.
‘Iedereen bereiken’ is gemakkelijk: dat doe je via de school of via
mediacampagnes. Maar een specifieke risicogroep is moeilijker
te vinden.
Een tweede factor is wat ingewikkelder. Een verscherpte focus op
risico’s brengt een verhoogde screening met zich mee. Nieuwe
preventiestrategieën moeten gericht zijn op training van ouders,
opvoeders of leerkrachten. De training leert onder andere hoe je
een onderscheid moet maken tussen gewoon, ernstig en ernstig
maar voorbijgaand probleemgedrag. Dat onderscheid is nodig
omdat je in je benadering van de jongeren moet balanceren tussen niet stigmatiseren en ondertussen wel verantwoordelijkheid
opnemen. Die balans moet gehanteerd worden door professionele hulpverleners, maar ook door anderen uit de omgeving van
de jongere. Zo komen we bijvoorbeeld voor de keuze te staan om
enerzijds niet te pathologiseren, maar anderzijds behoedzaam te
zijn voor verkeerde inschattingen.
We concluderen dat preventie en vroeginterventie voor risicogroepen specifieke expertise en methodieken nodig hebben.
Dat is op dit moment prioritair in het netwerk van De Sleutel.

Peer van der Kreeft

PREVENTIE DOOR SOCIALE INVLOED

De preventieprogramma’s van De Sleutel zoals Contactsleutels,
Het gat in de haag, Contactsleutels en Unplugged zijn lessen
Het Gat in de Haag, Unplugged en de oudertrainingen vertrekdie
leerkrachten in de kleuterklassen, de lagere school en de
ken van het uitgangspunt dat je je in een preventief stadium
drie
graden
van de middelbare school kunnen geven. Ze verbete
bevindt. Je leert vaardigheden aan, oefent ze in en past ze
ren de sociale invloed die kinderen en jongeren later nodig hebben
toe in je leefwereld. Het is essentieel dat je de tijd en moom
problemen met sigaretten, alcohol, medicijnen en andere drugs
gelijkheid hebt voor zo’n leersituatie. Maar er zijn, zeker
te
voorkomen.
De lessen helpen de school om een onderbouw aan de
in de doelgroepen bij wie het druggebruik misloopt,
leerlingen
te
geven
vanaf een heel jonge leeftijd. De leerkracht leert op
natuurlijk veel omstandigheden waarin het anders is.
een interactieve en didactische manier sociale en persoonlijke vaardig
De crisis is er vaak vóór de preventieve strategie…
heden
aan. Tegelijk werkt de school aan een attitude en een sfeer van steun
De Sleutel, als organisatie die al meer dan vijfenen
veiligheid.
Samen met de leerlingen merkt de leraar gaandeweg dat het
dertig jaar in de verslavingssector werkt, heeft
klimaat
in
de
klas
iets is wat ze kunnen veranderen. Dat zijn ingrediënten van
altijd heel dicht bij drugproblemen in de prakeen preventieve strategie waarvan de effectiviteit wetenschappelijk aangetoond
tijk gestaan. Na de terechte aandacht voor
is.
De Sleutel werkte de materialen samen met Europese instituten uit.
universele preventie (voor iedereen, zonMaar
behalve kwalitatief materiaal is er een solide en praktische vorming van de
der dat er van enig extra risico sprake is)
leerkrachten
nodig. Als de leerkracht interactief met de programma’s aan de slag
leggen we nu ook een sterke nadruk op
moet, heeft hij of zij behoefte aan training en ondersteuning.
selectieve en geïndiceerde preventie
Die
training is het voorwerp van het project ‘lifeskills trainen’ waarvoor De Sleutel bij
(voor kwetsbare groepen en indivihet
Vlaams
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin subsidie aanvroeg die in
duen; zie blz. 14 in dit nummer).
2009 voor de tweede maal toegekend werd.
Info bij yannick.weyts@fracarita.org, 09-2315748 en www.desleutel.be

// Hulpverlening //

Vroegdetectie,
vroeginterventie
en kortdurende interventies

Hulpverleners trachten jongeren aan het
denken te zetten rond hun eigen situatie

Robrecht Keymeulen

Vroegdetectie, vroeginterventie,
kortdurende interventies… het zijn
termen die de laatste jaren meer en
meer gebruikt worden, maar wat is het
onderscheid tussen deze begrippen,
hoe verhouden ze zich tot elkaar en
wat houdt een kortdurende interventie
dan juist in?
Vroegdetectie gaat over het herkennen van signalen die kunnen wijzen
op een beginnend of een bestaand
verslavingsprobleem. De cliënt heeft
zich niet aangemeld in de hulpverlening voor deze mogelijke verslaving,
maar hij heeft een andere klacht,
op somatisch, psychisch of sociaal
gebied. Vroegdetectie is belangrijk
omdat in een vroeg stadium problemen gemakkelijker kunnen verholpen
worden.

Kortdurende interventies lijken hier
wel op, maar hoeven zich niet specifiek te richten op jongeren. Het zijn
directievere interventies, uiteraard
beperkt in aantal en in tijd en die het
oplossen van een concreet en duidelijk te omschrijven probleem beogen.
Vooral dit laatste is een verschil met
vroeginterventie. Bij kortdurende interventie heeft de cliënt een duidelijk
te verwoorden probleembesef, bij

vroeginterventie zal het doel dikwijls
zijn om dergelijk probleembesef te
bekomen. Als we de veranderingscirkel
van Prochaska en DiClemente hanteren
als een verhelderend kader, dan kunnen we vroeginterventie onderbrengen
bij de motivatiefasen en kortdurende
interventie bij de actiefase. De kortdurende interventie is een taakgerichte
vorm van therapie, zeer gestructureerd, uitsluitend gefocust op het
oplossen van de klacht waarvoor de
cliënt hulp zoekt. Bij elke sessie wordt
expliciet nagegaan in welke mate ze
een bijdrage heeft geleverd aan het
bereiken van het therapiedoel. Men
verwacht het uiteindelijke doel in 5 tot
10 sessies te kunnen bereiken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat
kortdurende interventies zeer effectief
zijn. Maar we mogen hierbij niet vergeten dat het gaat over een duidelijk
omschreven probleem, over duidelijke
SMART geformuleerde doelen en om
situaties waarbij er tussen cliënt en
hulpverlener een consensus is over
de wijze waarop het doel kan bereikt
worden. De realisatie van deze voorwaarden zal in vele gevallen heel wat
therapeutisch werk vragen!
Vroegdetectie, vroeginterventie en
kortdurende interventie zijn dus duidelijk van elkaar te onderscheiden
therapeutische activiteiten. Maar ze
kunnen wel op elkaar aansluiten! Het
is denkbaar dat vroegdetectie leidt tot
een verwijzing naar een programma
voor vroeginterventie. En het is
denkbaar dat het resultaat van deze
interventie bij sommige personen tot
een duidelijker probleembesef en een
verstandige keuze zal leiden. Daarna
kunnen ze zich dan engageren om via
enkele weloverwogen therapeutische
contacten hun doel te realiseren.
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Wanneer de signalen die wijzen op
riskant gebruik herkend worden door
het sociale netwerk kan vroeginterventie uitgevoerd worden. Het gaat
hier dan meestal om de groep van
jongere gebruikers. De inhoud van de
vroeginterventie heeft dikwijls een
psycho-educatief karakter. Er wordt
informatie gegeven over effecten en
risico’s van gebruik op de verschillende levensterreinen. Via deze
informatie wordt getracht om een
reflectie bij de jongere te stimuleren
omtrent het eigen gebruikspatroon
en omtrent de motieven om te gebruiken. Dat kan via een groepsdiscussie,
maar er kan uiteraard ook individueel
gewerkt worden. Ook tips om te stoppen of om het gebruik alleszins te
verminderen worden uitgewisseld.
Voorwaarde om vroeginterventie te
kunnen uitvoeren is dat de jongere
bereid is om te praten en dat hij zich
aan de groepsnormen kan houden
indien de interventie in een cursus
wordt gebracht. Van de hulpverlener
wordt verwacht dat hij in staat is om
via het aangebrachte materiaal de
jongere aan het denken te brengen
betreffende zijn persoonlijke situatie.
Met andere woorden: de hulpverlener
moet de verschillende interventies
voor de motivatie-ontwikkeling goed
onder de knie hebben.
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SELECTIEVE EN
GEÏNDICEERDE PREVENTIE
IN HET NETWERK
VAN DE SLEUTEL
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Peer van der Kreeft

De meeste drugpreventieprogramma’s
zijn mainstream en kunnen zo grote
groepen bereiken. Ze zijn wat in het
vakjargon genoemd wordt universele
preventie: voor alle leerlingen van de
school, alle jongeren in de jeugdbeweging, alle bewoners van de stad.
Daarnaast is ook selectieve preventie
nodig: voor kwetsbare groepen. Kinderen, jongeren of volwassenen die
extra risico’s lopen. Ten derde dienen
we ook aan geïndiceerde preventie te
werken: voor kwetsbare individuen
bij wie we individuele indicaties zien
dat hij of zij meer risico loopt dan een
ander om later problemen met legale
of illegale drugs te ontwikkelen.
De grotere aandacht die De Sleutel
geeft aan deze kwetsbare groepen
en individuen betekent een nieuw

werkterrein voor de afdeling preventie, maar ook voor het hele netwerk
met hulpverleners en de organisaties
rondom ons. We geven u enkele praktijkvoorbeelden van dit werkterrein.

RECCER, veerkracht vergroten
voor GES-jongeren als
geïndiceerde preventie
Een risicogroep voor drugproblemen
werd in 2008 door een onderzoek
van de Gentse criminologe prof. Freya
Vander Laenen1 in het voetlicht gezet:
Jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis (GES). Zij toonde in haar
doctoraatsstudie helder de tekortko1 http://www.ggzcongres.be/ggzcongres2008_
M13.2_vanderlaenen.pdf ;
http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/
edoc/e1000/e00597.pdf

mingen van bestaande strategieën
aan, maar gaf ook indicaties van hoe
het wel kan.
De bestaande programma’s van sociale beïnvloeding zijn niet aangepast
aan deze groep. Je kunt niet met
“actief luisteren”, “geven van een
ik-boodschap” of een stappenplannen
voor conflicthantering afkomen met
jongeren die al de grootste moeite
hebben om gewoon mee te stappen in
een groep. De preventiespecialisten
moeten het zelf ook toegeven: aan
deze groep hebben we tot voor kort
te weinig specifieke preventieve aandacht gegeven. CAT-Gent, De Sleutel,
vier Gentse Rotary Clubs en de provincie Oost-Vlaanderen sloegen de
handen in elkaar voor een project dat
de naam kreeg Reccer. Wie een beetje
Gents kent hoort daar een elastiekje
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in, maar het woord refereert naar Resilience Coaching: veerkracht vergroten.
Jongeren met gedrags- en emotionele
stoornissen komen bijna zonder uitzondering uit een omgeving, of hebben een geschiedenis, die bijzondere
eisen stelt aan hun draagkracht. Via
dit project stimuleren we factoren die
in de wetenschappelijke literatuur
als veerkrachtverhogend worden beschreven. Steeds meer blijkt dat deze
factoren een grote preventieve waarde
hebben op vlak van druggerelateerde
problemen.

een beloning voor de leefgroep aan
verbonden en van het geheel wordt
vastgelegd op een DVD. Freya Vander
Laenen zorgt dat het project adequaat
geëvalueerd wordt in deze eerste reeks
try-outs evenals in de tweede reeks
van februari 2010. Het halen van de
einddoelstelling ‘preventie beter doen
aansluiten bij de GES-jongeren’ zal
maar lukken als de methodieken overdraagbaar zijn naar de opvoeders in
de betrokken instellingen, dus ook die
transfert krijgt aandacht in het project.

Participatie is een bijzonder aandachtspunt in het Reccerproject: als
de uitgangssituatie is dat jongeren
geen voeling hebben met wat we in
het verleden aanboden, moeten we
dichter bij hen gaan staan om iets
nieuws uit te werken. Heel vroeg in
de ontwerpfase vroegen we aan de
GES-jongeren uit enkele instellingen
wat hen zou aanspreken en vooruit
zou helpen. Reflecties zoals ‘het moet
ervoor zorgen dat ik minder impulsief
reageer’ of ‘het moet me leren met de
anderen mee te doen’ waren hier aan
de orde. Gaandeweg kreeg het project de vorm van een spel, een game.
Coördinator Etienne Janssens zorgt
ervoor dat de structuur voldoet aan de
vereisten van de flowtheorie: een game
heeft maar succes als de speler een
keuze kan maken, klare doelstellingen
heeft, feedback krijgt over wat hij aan
het doen is en heel geconcentreerd
het spel kan spelen. Dat zijn vereisten
die, zo bevestigen de opvoeders van
de betrokken instellingen, precies
overeenkomen met de noden van hun
jongeren. In de stuurgroepvergaderingen van dit project worden we geïntroduceerd in het jargon van quests,
avatars en warriors. In oktober 2009
beginnen de eerste tryouts in OC Sint
Jozef, OBC De Waai en OOBC2 Nieuwe
Vaart. De activiteiten, spelvormen en
trainingen lopen over vijf weken, er is

Werken met paarden
Een interessante methodiek die drie
jaar lang in het brugproject ‘Mussennest’ gehanteerd werd is de equine as
sisted psychotherapy. ‘Equine’ verwijst
naar iets in verband met paarden. De
jongeren in het Mussennest, uit het
Brugse deeltijds onderwijs en met
druggerelateerde problemen, gingen
regelmatig voor een middagsessie in
groep naar de vzw AMAZON3, waar
ze met paarden werkten. Het verschil
tussen EAP en hippotherapie is dat je
niet op het paard rijdt. EAP heeft alles
te maken met individueel en in (kleine)
groep met een paard werken. Preventiewerker Tom Vanhoutte van het
Dagcentrum Brugge heeft in de drie
jaar dat hij met deze methodiek werkt
nog geen enkele keer frustratie weten
bovenkomen omdat je niet op het
paard rijdt. Een beetje verbaasde blikken in het begin, maar dat gaat vlug
voorbij. Erg belangrijk is dat het paard
je gevoelens spiegelt. Meer zelfs nog
dan dat: het paard spiegelt je gedrag
en onderlinge relaties. Terwijl een
paardencoach zich om het paard bekommert, helpt een mental coach je
die spiegels te zien. Ook in een gezinssessie, waar je bij voorbeeld met je
ouders, broer en zus samen probeert
het paard naar een bepaalde plek te
leiden.

Op de website van EAGALA4, waar preventiewerker Tom Vanhoutte van het
dagcentrum Brugge een training begeleider volgde, lezen we hoe Winston
Churchill dat mooi samenvat: “There is
something on the outside of a horse,
that is good for the inside of a man”.
De methodiek van het groundbased
werken met paarden nemen we verder
op in het programma van vroeginterventie dat we in Brugge uitwerken. De
nonverbale en fysieke elementen van
de werkvormen, de mogelijkheden om
in groep, individueel en met familie te
werken, het oplossingsgerichte aspect
en vooral het actieve aan de methodiek zijn elementen die in vroeginterventie van groot belang zijn.

2 Orthopedagogisch Centrum, Observatie- en
BehandelingsCentrum, Orthopedagogisch
Observatie- en BehandelingsCentrum

3 http://www.amazononline.be/

4 http://www.eagala.org/

Onze dagcentra krijgen steeds meer de
vraag om iets preventiefs uit te werken
voor jongeren

Preventie in de dagcentra
In voorgaande bijdragen kon u al lezen
hoe we binnen onze organisatie de
terminologie vroegdetectie, vroeginterventie en kortinterventie scherp
stellen. Het is niet verwonderlijk dat
ook tussen preventie en deze drie begrippen een grijze zone ligt waar een
duidelijker onderscheid meer helderheid zou scheppen. Onze dagcentra in
Mechelen, Antwerpen, Brussel, Antwerpen, Brugge en de daarbij horende
antennes krijgen meer en meer de
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vraag om iets preventiefs uit te werken
voor jongeren. Of het echt over preventie gaat (het individuele drugprobleem
is er nog niet) of interventie (er is een
beginnend of onbekend probleem)
is vaak helemaal niet duidelijk. Die
grijze zone bestaat bij de individuele
jongere natuurlijk ook: de probleem
wording gaat over een zekere periode.
Het interview met de Europese expert
Gregor Burkhart levert enkele goede
voorbeelden van typische projecten
voor risicogroepen (selectieve preventie) of voor individuen waar indicaties
van latere problemen opduiken (geïndiceerde preventie). Sommige acties
in onze dagcentra horen bij deze twee
types preventie.
Zo hebben we medewerkers die aan
outreach doen in ontmoetingsplaatsen
van jongeren. Daar hebben ze contact
met cliënten of potentiële cliënten van
de begeleiders van het dagcentrum,
maar ook met jonge mensen die geen
drugs gebruiken of geen verslavingsprobleem ontwikkeld hebben. Aan
dagcentra wordt vaak gevraagd om
informatie over drugs te geven in
scholen, de meeste vragen worden
naar een Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg doorverwezen of
naar de centrale preventieafdeling
van De Sleutel gesluisd. Medewerkers uit dagcentra geven opleiding
of ondersteuning aan instellingen in
de jeugdzorg over het omgaan met
druggebruikers. Ook impliciet gebeurt
dit, bij voorbeeld in een overleg met
CLB of begeleiders van een leefgroep.
In preventie voor risicogroepen is
het trainen van de omgeving van de
doelgroep (opvoeders, leerkrachten of
ouders) een onderwerp dat systematisch terugkomt in effectieve strategieën. Daarom zullen we dit deel van
het werk meer met methodieken en
evaluatie moeten ondersteunen.
Kinderen van verslaafde ouders horen
tot een specifieke risicogroep voor
verslaving. Begeleiders van het dagcentrum geven tips en tools aan hun
cliënten over opvoeding. Dat werkt
zonder twijfel preventief naar de kinderen. In teambesprekingen is het

gemeengoed dat men er in situaties
waar de moeder of vader in behandeling is, alert voor moet zijn dat het
belang van het kind centraal staat.
Een ingreep naar de moeder toe heeft
bijna altijd een weerslag op de relatie
met het kind. Gelukkig kunnen we in
deze thematiek samenwerken met de
organisatie Bubbels en Babbels in
Antwerpen. Europees kunnen we een
beroep doen op het netwerk ENCARE
om voorbeelden van goede praktijk in
andere landen uit te wisselen.
Minderjarige cliënten die zich aanmelden in de dagcentra worden gescreend
aan de hand van een uitgebreid
gestandaardiseerd interview: ADAD.
Daarin geeft de begeleider voor alcohol- en druggebruik een ernstscore.
Die gaat van 0 (geen behandeling nodig) tot 9 (behandeling noodzakelijk).
Scores van 0 tot en met 3 houden in
dat men het alcohol- of drugprobleem
hooguit als een klein probleem beschouwt waarbij behandeling niet of
waarschijnlijk niet nodig wordt geacht.
In de praktijk komt er vaak een andere problematiek dan verslaving aan
het licht in de gesprekken van deze
oriëntatiefase. Leerproblemen bijvoorbeeld, obesitas, gedragsproblemen.
Het levert interessante gegevens aan
voor de verwijzer die de jongere naar
De Sleutel stuurde: in veel gevallen
het CLB, het Centrum voor Deeltijds
Onderwijs of de Bijzondere Jeugdzorg.
Maar ook voor de jongere zelf is het in
één tot vier gesprekken samen overlopen en bespreken van de vragenlijst
die over verschillende aspecten van
zijn leven gaan, een belangrijke reflectie. Het is niet zo verwonderlijk dat er
meer over andere aspecten te praten
valt dan over het druggebruik, en precies dat doet voor sommige jongeren
een belletje rinkelen, als eerste stap
naar gedragsverandering. In deze
situaties komt dus weer de grijze zone
tussen preventie en vroeginterventie
te voorschijn. Om met onze medewerkers in de dagcentra tot een gestandaardiseerd en evidence based ingrijpen te komen dienen we een goed
onderscheid te kunnen maken. 
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