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In deze manual vindt u acht uitgewerkte sessies 
psycho-educatie over chronisch middelenmisbruik. 
Ze beogen het verbeteren van het  ziekte-inzicht 
en het versterken van de motivatie bij de cliënt. 
Het aanbieden en verwerken van evidence-based 
informatie en het delen van ervaringskennis door 
middel van groepsinteractie zijn de pijlers in de 
methodiek. Elk hoofdstuk behandelt een centraal 
thema dat relevant is in een stapsgewijs herstelproces.

Aan de realisatie van deze sessies ging een 
lang proces vooraf. In december 2012 maakten 
Magda Baukeland, teamcoach, en Robrecht 
Keymeulen, stafmedewerker behandeling, een 
analyse  van het groepsdynamisch werken in het 
crisisinterventiecentrum  CIC. Zij kwamen in hun 
eindrapport met betrekking tot het motiverend en 
remoraliserend werken onder meer tot de volgende 
conclusie:
“Het accent in het groepswerk ligt nog te eenzijdig op 
de verandering van het sociaal gedrag en te weinig  op 
motivatie als verbinding tot het eerste probleem van 
de cliënt, nl. zijn verslaving. De groepswerkers dienen 
meer getraind te worden in het motiverend werken met 
bewoners door middel van  groepssessies”.

We stonden bijgevolg voor de uitdaging om nieuwe 
programmaonderdelen te ontwikkelen waarbij 
wetenschappelijk onderbouwde educatie/informatie 
met betrekking tot het gebruik en misbruik van 
psychoactieve stoffen werd aangeboden. Het in groep 
verwerken van deze informatie en educatie zorgt er 
automatisch voor dat motivationele processen tot 
verandering  gefaciliteerd worden. De doelgroep van 
het CIC bestaat uit personen met een chronische 
verslaving. Psycho-educatie is een methodiek in de 
hulpverlening die via het verstrekken van informatie 
en het aanleren van nieuwe vaardigheden toelaat om 
deze personen te leren omgaan met de beperkingen 
van een aandoening zodat zij hun leven weer in 
handen kunnen nemen.

Het aloude gekende transtheoretische model TTM 
(Prochaska en Di Clemente) en de methodiek 
van de motivationele gespreksvoering (Miller & 
Rollnick) vormden de inhoudelijke onderbouw  van 
de sessies. Wij verdiepten ons ook in de relatief 
jonge ‘zelfdeterminatietheorie’ (ZDT) zoals ze door 
Maarten Vansteenkiste aan UGent is geïntroduceerd1. 
Motivatieverandering leidt tot gedragsverandering 
als het proces ingrijpt op het niveau van de interne 
mentale voorstellingen bij de cliënt over ziekte, 
verslaving en herstel (de eigen ziektetheorie van de 

cliënt): nieuwe inzichten, nieuwe begrippen, nieuwe 
mentalisaties komen in de plaats van de oude.

Hierop volgend werden door Magda Baukeland 
en Robrecht Keymeulen acht basisthema’s voor 
acht psycho-educatieve groepssessies naar voor 
geschoven: zelfobservatie; zelfevaluatie ; effecten van 
drugs; effecten van alcohol; waarden m.b.t. gebruik 
en clean leven; relaties; valkuilen; sociale steun. Het 
handboek Groepsbehandeling bij middelenmisbruik, stap 
voor stap veranderen op basis van het transtheoretisch 
model2 was  de eerste  inspiratiebron: de eerste versies 
van de psycho-educatie waren gebaseerd op dit werk. 

Wekelijks werd een sessie gegeven, zodat in acht 
weken een volledige cyclus werd afgewerkt. Bij 
het uitwerken en geven van de sessies stelden we 
echter vast dat de werkvormen zoals ze beschreven 
staan in Velasquez et al. niet meer voldeden  aan de 
hedendaagse didactische eisen: mondeling doceren 
gevolgd door discussie en dialoog is vrij eenzijdig 
als  leermedium. We wilden een meer dynamische 
aanpak en een multi-sensoriële input van de sessies 
om de interactie, de mentalisatie en dus het leereffect 
te verhogen. Ook op inhoudelijk gebied waren er 
aanpassingen wenselijk om up-to-date te blijven.
In functie daarvan zijn we begin 2014 een samen-
werking aangegaan met de Hogeschool Gent. Zij 
ontwierpen voor ons nieuwe sessies op dezelfde 
thema’s, organiseerden proefsessies en evalueerden 
samen met ons. Als ondersteuning  ontwikkelden 
ze voor elke sessie een  manual en ontwierpen ze 
het didactisch materiaal. In dit ontwikkelingsproces 
werden twee thema’s geschrapt  en twee nieuwe 
toegevoegd: ‘doelen’ en ‘internet als hulpbron’ werden 
toegevoegd in de plaats van ‘relaties’ en ‘sociale 
steun’. Maar ook de verpakking is belangrijk om 
onze cliënten op een duurzame wijze in beweging te 
brengen. Vandaar dat er ook werk is gemaakt van een 
aantrekkelijke lay-out. 

De sessies zijn niet uitsluitend ontworpen op de  
unieke behandelcontext van het crisisinterventie-
centrum CIC. Omdat het product in de eindredactie 
voldoende breed is uitgewerkt leent het zich 
uitstekend om ook  in andere settings te worden 
geïmplementeerd. De thema’s, de doelen en de 
methodiek kunnen zowel ambulant als residentieel 
in de programma’s geïntegreerd worden. We zijn 
daarom blij dat er in de dagcentra en therapeutische 
gemeenschappen van De Sleutel een levendige vraag 
bestaat om met deze sessies aan de slag te gaan. 

Inleiding

1 Vansteenkiste Maarten en Soenen, Bart, ‘Vitaminen voor Groei. Ontwikkeling voeden vanuit de Zelfdeterminatietheorie’, Leuven, Acco, 2015
2 Mary M. Velasquez et al,  ‘Groepsbehandeling bij middelenmisbruik, stap voor stap veranderen op basis van het transtheoretisch model’, Harcourt, 

Amsterdam, 2006
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ZET DE DEELNEMERS  
IN EEN KRING

In een cirkel of een hoefijzervorm spreken de deel-
nemers meer vrijuit. Ze luisteren beter, voelen zich 
dichter bij elkaar, hebben meer oogcontact, zien 
beter hoe een ander reageert als ze iets zeggen. 
En ze ondervinden minder onderlinge machtsver-
houdingen: er zijn geen ogen in hun rug. Het is 
ook gemakkelijker om te vragen iets voor een paar 
minuten per twee of drie te bespreken zonder veel 
verplaatsingen. 

VRAAG NAAR DE MENING EN  
NIET NAAR HET GEDRAG

Een oefening in het praten over waarden en normen 
mag niet als bedoeling hebben om te checken hoe 
deelnemers zich gedragen. Het gaat over opinies en 
meningen. Sommige deelnemers zullen zich achteraf 
de bedenking maken dat ze zich anders gedragen 
dan hoe ze denken. Dat is een eerste stap naar men-
taliteitswijziging en verandering van gedrag. 

VOORKOM COMMENTAAR OP 
ELKAAR

Het is heel moeilijk om je mening te zeggen als je 
net hebt gemerkt dat iemand anders eerder daarop 
een ironische reactie kreeg. Stel als afspraak voor 
de groep dat je een veilige sfeer nodig hebt om je 
persoonlijke standpunten aan elkaar te kunnen 
uitleggen. Misschien kan je ook duidelijk maken dat 
een ironische of sarcastische reactie wel eens een 
strategie is om je eigen onzekerheid te verdoezelen

WEES NIET BANG VOOR STILTE

Stilte in het gesprek betekent niet dat het leren is 
gestopt. Je deelnemers zijn aan het denken. Veel van 
je vragen zijn best wel moeilijk. Je zou er zelf ook 
even over moeten nadenken. Tien tellen wachten is 
dus geen luxe. Je kan stilte wat behaaglijker maken 
door duidelijk te zeggen dat je samen even gaat 
nadenken, of door een herkenbare denkhouding aan 
te nemen.

Stille deelnemers hebben soms weinig behoefte aan 
verbale expressie omdat ze evenveel leren door te 
luisteren als hun meer uitgelaten mededeelnemers 
leren door te praten. Andere deelnemers die stil 
blijven zouden eigenlijk willen meedoen maar zijn 
verlegen. Een techniekje om deze timide vrouwen 
of mannen te betrekken (of deelnemers die timide 
gedrag hebben geleerd): elke deelnemer fluistert zijn 
antwoord in het oor van zijn buur. De buur zegt dan 
in zijn eigen woorden wat hij heeft gehoord.

LUISTER MET EEN OPEN VIZIER

Zorg dat je steeds mentaal alert en aanwezig bent als 
iemand aan het woord is. Luister met inlevingsver-
mogen en engagement. Stel meer vragen als je zelf 
of iemand in de groep niet begrijpt wat de spreker 
bedoelt. Probeer meningen die tegen je eigen overtui-
ging in gaan niet weg te duwen door bijvoorbeeld te 
vragen of hij zich wel realiseert wat de consequenties 
van zo’n mening zijn? Je kan wel verduidelijkende 
vragen stellen die de deelnemer laten nadenken om 
zijn zienswijze meer te motiveren. Dan draait het 
er soms op uit dat het niet om een weloverwogen 
mening ging, maar eerder een snel uitgesproken 
vooroordeel. Verwacht echter niet dat iemand in de 
gesprekskring van mening verandert, alleen omdat 
hij die niet voldoende heeft kunnen verdedigen. Er 
gaat in de kring soms teveel prestige mee gepaard.

Tips voor een goed  
kringgesprek
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Een activiteit die een tijdje duurt of extra concentratie 
vraagt, kan ingeleid worden met een ‘energizer’: 
een oefening die de groep bij elkaar brengt, wakker 
maakt, laat bewegen, kortom energie geeft. Hier-
onder vind je voorbeelden van energizers. Je kunt 
ze overigens in de groep ook op andere momenten 
gebruiken. Het leuke aan zulke speelse werkvormen 
is dat ze ook, vaak zonder dat je er erg in hebt, over 
de vaardigheden gaan die hierboven staan opge-
somd. Terwijl je in de activiteiten van de buitenklas 
en de verwerking dieper ingaat op de vaardigheden, 
komen ze in de energizers nog eens luchtiger aan 
bod als opfrissing of opwarmer.

HALLO HALLO 

De deelnemers staan in een kring. Eén persoon 
(Lisa) wandelt er rond en tikt iemand (Jorn) op de 
schouder. Die begint in de omgekeerde zin rond de 
kring te wandelen tot ze elkaar kruisen. Ze zeggen 
drie keer hallo Lisa (tegen Lisa) en hallo Jorn (tegen 
Jorn) en wandelen dan snel terug om hun lege plaats 
weer in te nemen. De laatste is daarna aan de buurt. 

OOGCONTACT

De deelnemers staan in een kring. Iedereen maakt 
en houdt oogcontact met één andere persoon in de 
kring. Controleer of iedereen met iemand contact 
heeft, spring bij een oneven aantal zelf bij. Op uw 
teken wisselt iedereen tegelijk van plaats met zijn 
‘contact’-persoon. Doe het een paar keer in stilte en 
vervolgens een paar keer met een vriendelijke uitwis-
seling van groeten bij het kruisen van elkaar in het 
midden van de kring. 

MIJN RECHTERKANT

De deelnemers en jezelf zitten in een kring. Zorg dat 
de plaats rechts van jou leeg blijft. Nodig dan één 
student uit met “ik zou graag hebben dat Tom aan 
mijn rechterkant komt zitten”. Als dat gebeurt is doet 
degene die naast Toms vroegere en nu lege plaats 
zit hetzelfde. Ga door tot de kring helemaal anders 
geschikt is. 

DIERENSLIERT

De deelnemers vormen koppels en zitten op stoelen 
in een kring. Twee stoelen ontbreken. Elk koppel 
spreekt stilletjes af welke dieren ze zijn en hoe ze 
het gaan uitbeelden. Het koppel zonder stoelen is 
een koppel olifanten. Ze wandelen als olifanten rond 
de kring en noemen namen van andere dieren. Als 
je naam genoemd wordt moet je meteen als koppel 
achter de olifanten aan lopen. Als de olifanten het 
genoeg vinden roepen ze “Jager!!” en iedereen gaat 
snel – steeds het koppel naast elkaar – zitten. Wie 
overblijft is het volgende koppel olifanten. 

DE SPOTLIGHT SCHIJNT OP …

De deelnemers zitten op de krukjes in een kring, 
eentje staat in het midden. Die zegt ‘de spotlight 
schijnt op …’ en kiest dan een bepaalde kleur en 
lichaamsdeel of kledingstuk. Bijvoorbeeld ‘… op alle 
gele t-shirts!’ of ‘… op alle blauwe ogen!’ Wie daarbij 
hoort wisselt vliegensvlug van plaats. De deelnemer 
in het midden probeert ook een plaats in te nemen, 
wie overschiet is de volgende aan de beurt. 

COCONUT 

Toon hoe je met lichaams- en armbewegingen de let-
ters C-O-C-O-N-U-T kunt vormen. Laat alle deelne-
mers het tegelijk doen. Zoek met de groep nog een 
paar gemakkelijke woorden. 
Vraag daarna iedereen om zijn eigen naam te pro-
beren schrijven. Doe een rondje in de groep met alle 
namen. Laat de deelnemers ook even oefenen met 
alleen hun linker- en rechterhand of alle twee tegelijk. 
Laat de deelnemers even in stilte converseren door 
heel korte zinnen in de lucht te schrijven. 

EEN GROEP VOL BV’S

Deel kaartjes met namen van BV’s uit (of politici, his-
torische figuren of auteurs uit als dat te pas komt). 
De deelnemers plakken het kaartje achter op de rug 
van hun buurman (die het niet mag zien). Vraag om 
rond te lopen in de groep en aan andere deelnemers 
vragen te stellen over jezelf (althans de BV op je rug). 
Je mag alleen met ja of neen antwoorden. Iedereen 
bekend? Dan is het spel uit. 

Energizers
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RUBBER EN STEEN

De deelnemers lopen ongeordend door de klas met 
losse en zwierige bewegingen van heupen, armen, 
nek en hoofd. Alsof ze van rubber zijn. Je roept stop! 
en een woord. Meteen stoppen de deelnemers en 
vormt iedereen een marmeren standbeeld dat uw 
woord uitdrukt. Bijvoorbeeld vrede, stilte, actie, 
oorlog, liefde, rood. Het mag ook minder abstract: 
sport, snelheid, kou, denken. Zorg dat de deelnemers 
elkaars standbeelden ook kunnen bekijken. Herhaal 
de oefening een paar keer. Standbeelden met z’n 
tweeën of drieën mogen ook. 

MIJN PLEKJE 

Iedereen staat ergens in de buitenklas en onthoudt 
goed wat ‘zijn plekje’ is. Op jouw teken bewegen ze 
zich weg van die plek op een manier die je aangeeft 
(bijvoorbeeld achteruit, al hinkend, heupwiegend, 
dansend, schaatsend enzovoort). Als je in je handen 
klapt moet iedereen zo snel mogelijk naar zijn plekje 
terug. Wie eerst is (of laatst) is de volgende instruc-
teur. 

BANANA SPLIT

De deelnemers staan in een kring met hun handen 
achter hun rug, één deelnemer in het midden en 
eentje buiten de kring. De buitenste deelnemer wan-
delt rond de kring en stopt een banaan die hij in zijn 
hand heeft in de handen van een andere deelnemer. 
In de kring wordt  de banaan stiekem doorgegeven. 
De deelnemer in het midden moet achterhalen in 
wiens handen de banaan is: wie hij aanwijst moet 
zijn handen direct laten zien. Wissel een paar keer af. 
Je kent je pappenheimers: in sommige groepen – of 
in groepen die even in een baldadige periode zitten – 
kies je  gewoon iets anders dan een banaan…

KLEINE DANSVLOER

Leg stukken textiel van dezelfde grootte klaar. De
deelnemers staan per twee, elk koppel krijgt een stuk
stof. Als je muziek laat spelen (of klapt), danst elk
koppel gewoon op de grond. Als de muziek stopt,
moeten ze op het doek gaan staan. Voor de muziek
weer speelt, moet het doek in twee gevouwen
worden. Zo ga je steeds verder tot de koppels op heel
kleine driehoekjes of rechthoekjes moeten staan. Wie
de grond raakt, moet aan de kant staan. Uiteindelijk
blijft er één koppel over. 

MIJN RECHTERBUUR…

De deelnemers zitten in de gesprekskring. Vraag ze 
om even na te denken en dan iets positiefs over hun 
rechterbuur te zeggen. 

 “GOEDE DAG!” 

Verdeel onderstaande kaartjes naargelang het aantal 
deelnemers. Er zijn telkens twee deelnemers die 
hetzelfde kaartje hebben. Is het oneven, dan vorm je 
één groep van drie. Iedereen neemt een kaartje, kijkt 
er nog niet naar en blijft recht staan in de kring. Op 
het kaartje staat een begroeting in een vreemde taal, 
je spreekt het uit zoals het er staat. Begroet zoveel 
mogelijk mensen persoonlijk. Zodra je iemand tegen-
komt met dezelfde begroeting, blijf je samen. 

Wat staat er op de kaartjes: 

Nie Hao

Mer ha ba

Djambo

Namastee

Khoeije

Djzin dobri

Dobrie Dzjéen

Groes Got

Kalimeera

Salaam Oealechum

Bom dias

Faai gô

Je kunt kort tijd besteden aan de oorsprong van 
deze begroetingen: 
 
Nie Hao - China
Namastee - Indië
Dobrie Dzjéen - Rusland
Salaam Oealechum - Arabië
Mer ha ba - Marokko
Khoeije - Friesland
Groes Got - Oostenrijk
Bom dias - Portugal
Djambo - Swahili
Djzin Dobri - Tsjechië
Kalimeera - Griekenland
Faai gô - Suriname
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 WERKBLADEN KAARTJES DIGITALE POSTERS

EEN DAG ALS EEN ANDER 1 gewoontegedrag  3 tips bij het invullen
 2 alcohol en drugs  4 verwerkingsvragen
   5 overzicht seminars
   6 aanvulzinnen

WAAR STA IK? 1 een slechte gewoonte
 2 drug één
 3 drug twee

  
EFFECTEN VAN ALCOHOL 2 test 6 effectkaartjes 1 hoeveelheden
 3 test scoreblad  4 betekenis scores
 8 aanvulzinnen  5 vierhoekenoefening
   7 bio-psycho-sociaal

OBSTAKELS 1 risico invulblad

  
WAARDEN 3 verwerkingsblad 1 waardenkaartjes  2 gedragingen
 5 stellingen werkblad  4 stellingen

DRUGS  NPS nieuwe drugs 1 hersenen en neuronen
  effecten en risico’s 2 invloed op de hersenen

DOELEN 1 tussenstappen invulblad

 2 doelen stappen praten
 3 betrouwbare informatie

  
ONLINE STEUN VOOR HERSTEL 1 wat doe ik online  2 wat doe ik online
 3 voordelen en valkuilen  4 voordelen en valkuilen
 5 digitale bijlage met links  6 digitale bijlage met links
 7 tips voor goed gebruik  8 tips voor goed gebruik

Overzicht van de bijlagen


