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VAD overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gok-
ken. Dankzij de representativiteit van haar leden is VAD in Vlaanderen het knooppunt van expertise op het terrein en het aanspreekpunt 
voor alles wat te maken heeft met deze thematiek. VAD telde het afgelopen jaar 78  leden met een specifieke werking in of interesse 
voor de alcohol- en drugthematiek

Vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief wil VAD de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskun-
diger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs. De pijlers van de VAD-werking zijn: informatieverstrekking via onder andere 
De DrugLijn, studie en onderzoek, preventie, hulpverlening, vorming en beleidsvoorbereiding. Onze kernfuncties zijn de alcohol- en 
drugthematiek bespreekbaar maken, (inter)sectorale netwerken uitbouwen en een kwaliteitsvolle aanpak van de alcohol- en drugthema-
tiek ondersteunen.

De activiteiten van VAD zijn steeds gericht op bepaalde thema’s, doelgroepen en maatschappelijke sectoren.

 

De VAD-werking bestaat uit een permanent aanbod, dat continu geëvalueerd, geactualiseerd en geoptimaliseerd wordt:

• Informatieverstrekking (De DrugLijn, bibliotheek, websites, publicaties, beantwoorden persvragen)
• Adviesverstrekking en ondersteuning (Op maat beantwoorden van vragen en ondersteunen van projecten uit alle maatschappelijke
   sectoren)
• Methodiekontwikkeling, implementatie en evaluatie
• Netwerkontwikkeling
• De VAD-leerlingenbevraging
• Ginger (monitoring van preventieactiviteiten)
• Het vormingsaanbod werkwijze®
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De DrugLijn. Voor alle vragen over drank, drugs, pillen en gokken. Anoniem en objectief.
Bel 078 15 10 20 - ma-vr, 10 u. tot 20 u.
Een gesprek via Skype – ma-vr, 12 u. tot 20 u.
Chat op maandag, woensdag en vrijdag van 15u tot 18u.
Mail via www.druglijn.be

De DrugLijn is  de publieksservice van VAD voor alle vragen over alcohol, illegale drugs, 
psychoactieve medicatie en gokken. Iedereen kan er terecht met informatievragen 
over drugs zelf, maar ook voor een eerste advies bij problemen, met vragen over hulp-
verlening en preventie, documentatiemateriaal enzovoort.  De DrugLijn ging op 24 april 
1994 van start als een telefonische informatiedienst. Vanaf 2004 is het ook mogelijk de 
DrugLijn per mail te contacteren. In 2015 beantwoordde De DrugLijn in totaal 6.055 
vragen. Meer resultaten en conclusies zijn te vinden in het DrugLijn-jaarverslag.

VAD, koepelorganisatie en Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs

Thema’s 

• Alcohol
• Cannabis
• Andere illegale drugs dan cannabis
• Psychoactieve medicatie
• Gokken
• Gamen en internetgebruik

Doelgroepen

• Algemene bevolking (ouders,  
   jongeren, partners, ...) 
• Kwetsbare groepen (KOAP, zwangere 
   vrouwen, mensen met een beperking, …)
• Gebruikers/cliënten
• Professionelen 
• Media
• Beleid 
• VAD-leden en andere organisaties die 
   professioneel met preventie, hulpverlening  
   en onderzoek bezig zijn

Maatschappelijke sectoren

• Onderwijs
• Werk
• Jeugdwerk
• Uitgaan
• Welzijn
• Gezondheid
• Lokaal beleid
• Politie en justitie
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De activiteiten van 2015 werden voornamelijk uitgevoerd in het kader van het vijfjarenplan 2011-2015, binnen het convenant dat met 
de Vlaamse overheid is afgesloten. Daarnaast werden in 2015 ook een aantal projecten via andere financieringskanalen (Vlaamse TAD-
projecten, federaal, Europees) ontwikkeld. Deze worden zoveel mogelijk in de globale VAD-werking geïntegreerd.

Wat volgt is een greep uit de activiteiten van VAD in 2015. Het is een overzicht van de hoofdpunten, en dus geen volledige opsomming 
van alle activiteiten. 
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Marijs, directeur VAD
“2015 was het jaar waarin de Vlaamse overheid voor het eerst een oproep 
lanceerde voor partnerorganisatie alcohol, drugs, psychoactieve medicatie 
en andere verslavingen (o.a. gamen en gokken). VAD was de enige 
organisatie die hiervoor een dossier indiende. De onderhandelingen resulteerden in een nieuwe 
beheersovereenkomst 2016-2020.”

Digitalisering van ‘Iedereen drinkt, iedereen blowt?’ 

Sommige jongeren (12-18 jaar) lopen een groter risico op problemen met middelengebruik 
dan anderen. ‘Iedereen drinkt, iedereen blowt?’ is een methodiek voor kortadvies om met 
deze jongeren individueel preventief te werken rond alcohol en/of cannabis in het CLB, de 
bijzondere jeugdzorg of andere jeugdhulp. Het gaat hier om een selectieve en geïndiceerde 
preventiemethodiek die gebaseerd is op de ‘social norms theory’ en de effectiviteit van kort 
advies en normatieve feedback.

Deze methodiek werd al ontwikkeld in 2013-2014, maar bestond toen uit fiches met een 
gespreksleidraad en gebruikerscijfers per leeftijd en geslacht. Uit de pretest hiervan, kwam 
de vraag naar digitalisering aan bod. De fiches werden daarom omgezet naar een interactieve 
website, die veel gemakkelijker te gebruiken is. Bijkomend voordeel is dat de normatieve 
feedback gemakkelijker en sneller kan worden geactualiseerd op basis van de resultaten van 
het jaarlijkse syntheserapport van de VAD-Leerlingenbevraging. Deze methodiek is sinds het 
najaar 2015 beschikbaar op www.vad.be.

Als kleine kinderen groot worden – module gamen

Als kleine kinderen groot worden is een preventiepakket met opvoedingsondersteuning voor ouders van tieners tussen 10 en 
15 jaar over tabak, alcohol en cannabis. Het pakket werd in 2012-2013 in samenwerking met VIGeZ ontwikkeld, en bestaat 
uit audio-visueel materiaal en een vormingsmap voor een interactief vormingsmoment met ouders. De interventie werd 
aangepast voor ouders in een maatschappelijk kwetsbare positie (autochtone kansarme ouders) en voor allochtone ouders. 

De trainers die met dit pakket aan de slag gaan krijgen van de deelnemende ouders ook vragen over andere opvoedings-
thema’s, vooral dan over gamen. VAD ontwikkelde daarom in 2015 een eenmalige sessie, opnieuw met interactieve 
methodieken en filmpjes en oefeningen over gamen. Deze nieuwe module kan zowel als onderdeel van het initieel pakket 
worden gegeven, maar kan ook op zichzelf worden gebruikt. Voor gebruik bij allochtone ouders werden de filmpjes ondertiteld.

Materiaal:
• Het draaiboek ‘Als kleine kinderen groot worden’, inclusief  
   oefeningen en achtergrondinformatie over gamen
• Filmpjes met realistische situaties
• PowerPointpresentatie voor gebruik tijdens de vorming.



Het alcoholgebruik bij de doelgroep 55+ en zeker bij de actieve senior ligt vrij hoog. Tot voor kort werd weinig aandacht aan het 
alcoholgebruik van deze doelgroep besteed, maar in 2015 werd er een campagne voor hen ontwikkeld. De doelstelling van de 
campagne: samen met ouderenverenigingen, huisartsen, lokaal gezondheidsoverleg en mutualiteiten actief sensibiliseren over de risico’s 
van alcohol op latere leeftijd: 
‘Als je ouder wordt, kan je minder goed tegen alcohol. Praat erover met je huisarts.’ Drie campagnebeelden en een brochure werden via deze 
partners verspreid, en ook op de website van De DrugLijn werd er plaats gemaakt voor dit onderwerp. De campagne creëert een draagvlak 
om deze thematiek bij de doelgroep bespreekbaar te maken en hielp bij het uitbouwen van een netwerk om deze doelgroep te bereiken.

In het kader van de campagne voor de doelgroep 55+, werd de folder ‘Ouder worden en alcohol’ uitgebracht. Deze folder staat niet op zich, 
maar past in de reeks ‘Meest Gestelde Vragen’-folders van De DrugLijn.

Deze reeks bestaat uit 15 folders. Ze zijn geschreven voor wie in aanraking komt met alcohol of andere drugs. Sommige folders bevatten 
vooral productinformatie en geven een aantal antwoorden op vaak gestelde vragen aan De DrugLijn over die producten. Andere folders 
gaan in op specifieke thema’s die verband houden met alcohol en drugs. Daarbij ligt het zwaartepunt niet op de productinfo, maar meer op 
het ‘omgaan met drugs’ bijvoorbeeld als ouder van een experimenterende tiener.

Naast deze nieuwe toevoeging aan de reeks, werden in 2015 ook de folders ‘Cannabis’, ‘Speed’, ‘Drugs en urinetesting’ en ‘Alcohol. Ho-
eveel is te veel?’ geactualiseerd.
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Campagne Gezond ouder worden en alcohol 

Reeks ‘Meest gestelde vragen’-folders

Ouder worden en 
alcohol | folder - 
brochure

© 2015, € 0,2
Downloadbaar

Cannabis. De 
meest gestelde 
vragen | folder - 
brochure

© 2015 (herziene 
versie), € 0,50
Downloadbaar

Speed. De meest 
gestelde vragen | 
folder - brochure

© 2015 (herziene 
versie), € 0,50
Downloadbaar

Drugs en urine-
testing. Een folder 
voor ouders | folder 
- brochure

© 2015 (herziene 
versie), € 0,50
Downloadbaar

Alcohol. Hoeveel is 
te veel? | folder - 
brochure

© 2015, € 0,10
Downloadbaar



 

You bet!

Samen met de CAD Limburg ontwikkelde VAD een educatief pakket over gokken dat jongeren kennis 
en inzicht wil geven in de werking van kansspelen. ‘You bet!’ draait rond een digitaal spelbord met 
verschillende kennis en doe-opdrachten. Die gaan in op de gokwetgeving, de risico’s van kansspelen 
en de werking en aantrekkingskracht van kansspelen. Het pakket bevat ook de dvd ‘bluf’ van de Kans-
spelcommissie, met een splinternieuwe nabespreking. 

‘You bet!’ leert jongeren op een interactieve en uitdagende manier verantwoordelijk om te gaan met 
kansspelen en kritisch te staan tegenover de beloofde (verhoopte) geldwinst bij kansspelen.

Materiaal:
• Digitaal spelbord
• Speldoos met spelregels, achtergrondinformatie en spelmateriaal
• DVD Bluf met document voor nabespreking

Begin niet te vroeg: -16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank 
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De campagne ‘Begin niet te vroeg’, erop gericht de beginleeftijd van alcohol 
bij jongeren zo lang mogelijk uit te stellen en de daarover relevante wet-
geving zo veel mogelijk bekend te maken, loopt ondertussen al vijf jaar. Ook 
in 2015 zette VAD hier opnieuw op in.

Drink, drank, dronk – Info voor jongeren over alcohol 

Nog in het kader van ‘Begin niet te vroeg’, ontwikkelde VAD de alcoholfolder ‘Drink, drank, dronk’, 
geschreven voor minderjarigen. Een welkome uitbreiding: met ‘Alcohol. 

Hoeveel is te veel’ had VAD al langer een alcoholfolder in haar aanbod, maar die gaat in op het alcohol-
gebruik van volwassenen en geeft minderjarigen dus niet de juiste boodschappen. Informatie over de 
effecten van alcohol op het lichaam, de wetgeving en de risico’s wordt op een aantrekkelijke, visuele 
manier gebracht. Jongeren tussen 16 en 18 krijgen ook tips en grenzen aangereikt, die het gemakkelijker 
maken om gezond met alcohol om te gaan. De brochure is te bestellen bij de materialen op www.vad.be.

Niet alleen werd de stickercampagne, die de wettelijke leeftijdsgrens voor 
verkoop van alcohol aan jongeren weergeeft, in samenwerking met de 
distributiesector herhaald. VAD liet ook animatiemakers Wouter Bongaerts 
en Michélé De Feudis een animatiefilmpje voor jongeren tekenen over het 
onderwerp. Het resultaat is te bekijken op de website en op het YouTube-
kanaal van De DrugLijn en werd onder andere via Facebook-advertenties verder 
verspreid. Het bereikte zo in totaal bijna 150.000 mensen.
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VAD organiseert jaarlijks een leerlingenbevraging in een 80-tal scholen van het Vlaams secundair onderwijs. Dit ondersteunt scholen in het 
werken aan hun drugbeleid. In 2015 participeerden 81 scholen met in totaal 36.386 leerlingen aan de leerlingenbevraging.

Uit het syntheserapport van de meest recente leerlingenbevraging (2014-2015) werden de volgende conclusies getrokken: Sinds de wets-
wijziging op alcoholverkoop van 2009, is het alcoholgebruik bij min-16-jarigen gestaag gedaald. Jongeren beginnen ook steeds later met 
roken, heel wat van hen steken de eerste sigaret pas op na 16 jaar. Het gebruik van illegale drugs (voornamelijk cannabis) blijft evenwel al 
jaren op hetzelfde peil hangen. Opmerkelijk voor zowel alcohol, tabak als cannabis, is de scharnierleeftijd van 16 jaar. De positieve evolutie 
op het vlak van alcoholgebruik bij de min-16-jarigen, zet zich niet door na die leeftijd, alsof op 16 plots de remmen losgegooid worden. Dit 
zijn extra argumenten in het actuele debat over leeftijdsgrenzen.

Leerlingenbevraging: Jongeren, alcohol, tabak en cannabis: na 16 remmen los 

Het draaiboek DOS werd ontwikkeld in 1995 en de vorige actualisering dateerde van 2006. Ondertussen hebben de 
meeste scholen een DOS en moet er ingezet worden op evaluatie en actualisering van het beleid op schoolniveau. 
Hiervoor werd een nieuwe methodiek ontwikkeld met een gids voor de scholen die zelf aan de slag willen gaan om 
hun beleid (verder) te ontwikkelen. Basis blijft een ‘whole school approach’ of integrale aanpak waarin initiatieven 
worden ontwikkeld binnen de 4 pijlers van een beleid: regelgeving, begeleiding, educatie en structurele maatregelen & 
schoolcontext. Er wordt veel belang gehecht aan participatief werken (ouders, leerlingen, schoolbegeleiding en school-
personeel) om een zo groot mogelijk draagvlak te verkrijgen. De gids geeft achtergrondinformatie, methodieken om 
een visie uit te werken, tips voor activiteiten en instrumenten voor evaluatie. Scholen kunnen ook nog steeds beroep 
doen op de CGG-preventiewerkers voor ondersteuning en begeleiding.

Een drugbeleid op school (DOS) 

Met de ‘Lokale monitor horeca en detailhandel’ onderzoekt VAD in welke mate beide sectoren in een 
bepaalde stad of gemeente de wetgeving naleven op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 of 
18 jaar. De lokale monitor voor alcoholverkoop in de detailhandel bestond al langer, het onderzoek in de 
horeca werd daar in 2015 aan toegevoegd. VAD werkte samen met preventiewerkers en HoReCa Vlaanderen. 
Tussen juli en oktober vond een testfase plaats in 9 steden en gemeenten waarin 42 jongeren van 15 en 
16 jaar, onder begeleiding van een preventiewerker, samen 266 cafés bezochten. Daarnaast bezochten 
nog eens 30 jongeren 185 detailhandelszaken. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat ongeveer vier op 
vijf Vlaamse cafés alcohol schenkt aan jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens. Ook in vijf op zes detail-
handelszaken wordt de wetgeving op dit vlak niet nageleefd. Deze resultaten vormen de basis om beide 
sectoren te ondersteunen bij het beter naleven van de wetgeving.

De resultaten van deze testfase werden in een rapport verwerkt, via een persbericht bekendgemaakt en via 
de lokale preventiewerkers teruggekoppeld naar de betrokken steden en gemeenten. Op basis van deze 
testfase werd de definitieve versie van de Lokale Monitor opgemaakt. 

Lokale monitor horeca  



In navolging van de succesvolle methodiek ‘Quality Nights’ ontstond het idee om op maat van kleinere, 
lokale evenementen een ‘lightversie’ te ontwikkelen. Een laagdrempelige versie, haalbaar voor jeugdbe-
wegingen, jeugdhuizen en studentenorganisaties. In overleg met het werkveld werd er gekozen voor twee 
concepten: één voor lokale fuiven en kleine festivalletjes (Feest Wijzer) en één voor jeugdhuizen (ATTENT).

De twee methodieken zijn vergelijkbaar, maar verschillen waar nodig om te kunnen werken op maat 
van de verschillende deelsettings. De sterktes van Quality Nights blijven in beide concepten behouden: 
binnen beide toepassingen worden services aangeboden die uitgaan gezonder en veiliger willen maken. 
Varianten op de bestaande pictogrammen van Quality Nights werden ontwikkeld en de betrokken settings 
krijgen diverse tools om deze services in hun feesten en evenementen in te bouwen.

In het kader van ATTENT worden 8 ‘attenties’ aangeboden aan de bezoekers van jeugdhuizen.
Jeugdhuizen kiezen zelf voor welke en voor hoeveel attenties ze zich inschrijven. 
In het kader van Feest Wijzer worden 4 basisservices aangeboden: deskundig barpersoneel, 
gezondheidsinformatie, oordopjes en ‘samen uit, samen thuis’. Daarnaast zijn er nog 9 extra 
services die men in zijn beleid kan opnemen.

Beide initiatieven genieten de ondersteuning van het Gezonde Gemeente-charter.
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Quality Nights Light: ATTENT en Feest Wijzer 
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Mijn cliënt en middelengebruik – Begeleidingslijn & inspiratiebox VAPH 

Mensen met een verstandelijke beperking (zowel jongeren als volwassenen) zijn extra kwetsbaar op het vlak van 
middelengebruik. Daarom ontwikkelde VAD een gids voor de VAPH-sector (Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap). ‘Mijn cliënt en middelengebruik’ biedt houvast wanneer een begeleider vermoedt dat een cliënt 
problematisch alcohol, cannabis of andere middelen gebruikt. De box combineert een stapsgewijze aanpak
 (opmerken, bespreekbaar maken en inschatten van gebruik, werken aan verandering en doorverwijzen) met een 
motiverende gespreksstijl. Tegelijkertijd biedt ze uitgewerkte methodieken en materialen aan op maat van mensen 
met een beperking, die gebruikt kunnen worden tijdens de verschillende stappen van het begeleidingsproces.

Visieteksten over actuele thema’s 

Naar aanleiding van enkele actuele maatschappelijke debatten werd op vraag van de categoriale sector een visie geformuleerd rond drie 
onderwerpen.

De nota ‘Zorg voor oudere en chronische illegaledruggebruikers’ geeft advies over hoe de (toekomstige) doelgroep van oudere illegaledrugge-
bruikers te benaderen. Verschillende sectoren dienen zich met enige spoed voor te bereiden op de hulp- en zorgvragen van deze doelgroep.

De tekst ‘Ontwikkelingen in het kader van een hernieuwde ggz en artikel 107’ gaat in op de ontwikkelingen die ingezet zijn met artikel 107 van 
de ziekenhuiswet, gericht op de vermaatschappelijking van de zorg. 

Tenslotte werd er een visie over ‘Getuigenissen in de media’ met en voor de A&D-sector uitgewerkt. Er wordt dieper ingegaan op de kansen 
en risico’s die zo’n getuigenis met zich meebrengt, en hoe een preventie- of hulpverleningsorganisatie moet reageren op een vraag naar een 
getuige. 



In 2015 waren de dossiers gokken, xtc en alcohol elk toe aan een update. De recente wetenschappelijke literatuur werd aandachtig 
bestudeerd. Nieuwe inzichten en aanvullingen werden verwerkt in de update van deze dossiers. De nieuwe edities zijn te bestellen of down-
loaden via de website van De DrugLijn.

Dossiers gokken, xtc en alcohol 
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Project Zorgpad alcohol 

In 2014 werd het federaal project ‘liaison alcohol’ ook uitgerold in Vlaanderen, meer bepaald in het az Groeninge te Kortrijk. Op basis van het 
7-fasenmodel (netwerk klinische paden) werd in 2015 een zorgpad uitgerold voor patiënten met risicovol en schadelijk alcoholgebruik op de 
spoeddienst en de afdeling gastro-enterologie. Naast het systematisch screenen van patiënten en het geven van een kort advies, zijn ook de 
observatie van ontwenning en de samenwerking met het liaisonteam psychiatrie belangrijke sleutelinterventies.

De jaarlijkse VAD-studiedag van 27/11/15 in het Vlaams parlement kreeg in 2015 veel inschrijvingen, maar minder aanwezigen omwille van 
de terreurdreiging in Brussel. Hierdoor konden ook 2 werksessies met buitenlandse sprekers niet doorgaan.  Het thema van de studiedag 
draaide rond kwetsbaarheid: psychische, maatschappelijke en genetische kwetsbaarheid. De parallelle sessies rond gokken en gamen konden 
plaatsvinden, FASD en gender evenwel niet. De studiedag werd naar gewoonte afgesloten met een bijdrage van Vlaams minister Vandeurzen.

De studiedag ‘(Z)onder invloed’ werd op 14 maart 2015 georganiseerd en richtte zich naar de omgeving van druggebruikers. Dit jaar werd 
aandacht besteed aan de kracht van broers en zussen (brussen) van druggebruikers. De studiedag stond ook open voor professionelen in de 
verslavingszorg.

Ten slotte werd, als samenwerking tussen het Onderzoeksplatform en het Forum Verslavingsgeneeskunde, een studiedag georganiseerd op 
27 maart 2015 over de medische beeldvorming over verslaving. Er werd nadruk gelegd op recent onderzoek en de implicaties voor de praktijk.

Studiedagen



9

De DrugLijn kreeg in december 2015 een nieuwe website. De voornaamste aanleiding daarvoor was de opkomst van de smartphones 
en tablets. Het afgelopen jaar bekeek 49% van de bezoekers de website via een mobiel toestel, terwijl de lay-out van de oude site niet 
geschikt was voor kleinere schermen. De belangrijkste nieuwigheid is dan ook het ‘responsive design’, waarbij de lay-out zich aan elke 
schermgrootte aanpast. Er zijn nog meer aanpassingen: over de hele website heen wordt veel sterker de nadruk gelegd op de contact-
mogelijkheden. De pagina’s die op maat van specifieke doelgroepen (ouders, feestvierders, studenten, kinderen van gebruikers, ...) 
geschreven zijn, worden voortaan opgesplitst in ‘Advies en tips’ over eigen gebruik, en ‘Bezorgd om iemand’ voor de omgeving van 
gebruikers. Het online vroeginterventie-aanbod met de populaire kennis- en zelftests en de zelfhulprogramma’s werd verplaatst. Het valt niet 
langer onder de aparte noemer ‘Aan de slag’, maar zit nu bij ‘Drugs ABC’ onder de relevante drug. Bovendien werd een overkoepelende zelftest 
gemaakt die een prominente plaats kreeg op de nieuwe homepagina.

Nieuwe website De DrugLijn
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Voor alle vragen over drank, drugs, pillen 
en gokken. Anoniem en objectief.

Bel 078 15 10 20
- ma-vr: 10-20 u. (niet op feestdagen)
- vanaf een vast toestel bel je aan voordeeltarief

Een gesprek via Skype
- ma-vr: 12-20 u. 

Chat
- maandag, woensdag en vrijdag: 15-18 u.

Mail via www.druglijn.be

Opmerkelijk in 2012
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VAD, Vereniging voor Alcohol- en andere 
Drugproblemen vzw
Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel
T 02 423 03 33 | F 02 423 03 34 | vad@vad.be | 
www.vad.be

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande 
toestemming van VAD.
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De resultaten die VAD in 2015 kon optekenen, zijn te danken aan de inzet van de staf en de vrijwilligers en aan de goede samenwerking met 
de partners.

Het VAD-team bestaat uit:

Marijs Geirnaert (directeur) 
Inge Baeten, Laura Boutens, Joke Claessens, Anusja Croonen, Mia De Bock, Else De Donder, Jasmien De Doncker, Tom Defillet, Annie De 
Jaeger, Anne De Jaeghere, Patrick Delaere, Jonathan Deleener, Ilse De Maeseneire, Nina De Paepe, Katrien Dewaelheyns, Tom Evenepoel, 
Gilles Geeraerts, Pieter Janssens, Johan Jongbloet, Marie-Claire Lambrechts, Fred Laudens, Paul Lauwers, Frederic Lemaire, Kathleen Locus, 
Sarah Melis , Koen Mertens, David Möbius, Lien Neuckermans, Ellen Nies, Soetkin Olivier, Martijn Onsia, Hanna Peeters, Leo Popa, Johan 
Rosiers, Annehieke Scheffer, Jochen Schrooten, Els Vandenberghe, Stefan Vandermeulen, Sara Van Den Broeck, Greet Van Holsbeeck, Karen 
Vanmarcke, Laurien Vercruysse, Geert Verstuyf, Marc Wauters, Femke Wijgaerts (stafmedewerkers).
Yolande De Meeter en het team van DrugLijnbeantwoorders (vrijwilligers)

Het VAD-team


