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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 79 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 an-
dere 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®

2De 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 hulpverlening en preventie, documentatiemateriaal enzo-
voort.  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 2013 beantwoordde De DrugLijn in totaal 6.197 
vragen. Meer resultaten en conclusies zijn te vinden in het DrugLijn-jaarverslag.

VAD, de Vlaamse koepelorganisatie voor 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, zwangere vrouwen…)
• 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 2013 werden voornamelijk uitgevoerd in het kader van het vijfjarenplan 2011-2015, binnen het convenant dat met 
de Vlaamse overheid is afgesloten. Daarnaast werden in 2013 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 2013. Het is een overzicht van de hoofdpunten, en dus geen volledige opsomming 
van alle activiteiten. Voor meer informatie kan u terecht op www.vad.be.

Op initiatief van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en onder leiding van het Agentschap 
Zorg en Gezondheid werd een grote mediacampagne rond cannabis opgezet. Het campagnebeeld met de 
vissekop en de slogan ‘Laat je niet vangen’ veroverden al snel de traditionele en nieuwe media en het 
straatbeeld. 

VAD droeg haar steentje bij door een grootschalige implementatiestrategie uit te tekenen, waarin Logo’s, 
CGG-preventiewerkers, De Sleutel en andere betrokkenen uit de maatschappelijke sectoren samenwerkten 
om bestaande methodieken ruim te verspreiden. 

Maat in de shit

De methodiek die het meest verspreid werd, was ‘Maat in de shit’. Het pakket bestaat in drie versies: 
voor onderwijs, bijzondere jeugdzorg en jeugdwerk. De bedoeling is om met jongeren en jongvolwassenen 
te praten over cannabis, hen te ondersteunen bij het vormen van een mening en die mening om te zetten in 
gedrag. 

Gezien de vele vragen van op het terrein naar methodieken over gamen (problematisch gamen en internetgebruik), is er in 2013 extra 
op dit thema ingezet. Er werd een infofiche en een brochure opgesteld, en het thema werd uitgewerkt op de website van De DrugLijn.

Materiaal

• ‘Drugs ABC – Gamen’, een informatiefiche voor intermediairs die een ruim perspectief biedt op het thema. 
• ‘Meest gestelde vragen – Mijn kind en gamen’, een folder over gamen gericht op ouders.

Website DrugLijn.be

• ‘Drugs ABC – Gamen’. Een kort overzicht van de voordelen en risico’s van gamen.
• ‘Aan de slag – Zelftest gamen -18’. De zelftest voor volwassenen bestond al langer, maar werd nu aangevuld met een test voor 
    minderjarigen. De test werd op 2 maand tijd 1.067 keer afgelegd. 
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Marijs, directeur VAD
“In 2013 leverde VAD heel wat methodieken en materiaal af voor ouders. 
Dat gaat heel breed: we hebben ons zowel gericht op opvoedingsondersteuning 
rond genotsmiddelen, als op hoe om te gaan met kinderen die al experimenteren of gebruiken. 
Ook de materialen rond gamen geven ouders wat extra houvast bij een relatief nieuwe thema in de 
opvoeding.” 

Cannabiscampagne ‘Laat je niet vangen’

Gamen

Vereniging voor Alcohol- enandere Drugproblemen vzw - Vanderlindenstraat 15 - 1030 Brussel - T 02 423 03 33 - www.vad.be 
De personen op deze foto’s zijn figuranten. Zij zijn onder geen enkele vorm persoonlijk betrokken bij de inhoud van dit drukwerk.



Van november 2011 tot en met november 2013 werkte VAD aan het Vlaamse Project ‘Als kleine kinderen
groot worden’, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie 
(VIGeZ) en de Universiteit van Gent. Dit is een gezinsgericht preventieproject ter preventie van tabak-, 
alcohol- en ander druggebruik bij jongeren. Centraal staat het versterken van beschermende opvoedings-
vaardigheden van ouders, zodat jongeren gezonde keuzes maken inzake tabak, alcohol en drugs. Om dit 
doel te bereiken, werd een draaiboek samengesteld voor een eenmalig vormingsmoment voor ouders. 
Er werd ook een variant samengesteld, specifiek voor ouders in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Om dit project evidence based aan te pakken werd het eerst aan een testfase onderworpen, die geëvalueerd 
werd door de Universiteit van Gent. Die evaluatie was positief: de ouders hadden achteraf het gevoel een 
verschil te kunnen maken bij het stellen van grenzen, en één maand na de vorming bleek dat verschillende 
deelnemende ouders ook effectief met hun kinderen over het onderwerp gecommuniceerd 
hadden. 
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Als kleine kinderen groot worden

Andere initiatieven voor ouders

Naar aanleiding van dit project, werd ook het andere materiaal voor ouders opgefrist. 
	 •	De	webpagina’s	voor	ouders	op	de	website	van	De	DrugLijn	werden	grondig	herwerkt.	De	informatie	werd	overzichtelijker	
    gemaakt, en de filmpjes van de vorming werden in deze pagina’s ingewerkt. 
	 •	Ook	de	brochure	‘Mijn	kind	en	drugs.	De	meest	gestelde	vragen’	–	die	in	tegenstelling	tot	de	brochure	‘Als	kleine	kinderen	groot		
    worden’ eerder gericht is op ouders van al experimenterende of gebruikende kinderen – werd herzien. De tekst werd geüpdatet, 
    en de brochure werd opgenomen in de ‘Meest gestelde vragen’-reeks van De DrugLijn.

Daarnaast werkte VAD mee aan het e-educatieproject Gezondopvoeden.be van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziek-
tepreventie (VIGeZ). VIGeZ, VAD en UGent sloegen de handen in elkaar om de eerste website in Vlaanderen te maken waar opvoedings-
vragen over verschillende gezondheidsthema’s (gezonde voeding, beweging en zitgedrag, tabak, alcohol en cannabis) samen aan bod 
komen.

Crush

Crush is een universeel preventiepakket voor begeleiders van jongeren 
tussen 16 en 18 jaar. Het leert jongeren op een verantwoordelijke 
manier omgaan met alcohol en cannabis en daarbij zorg te dragen 
voor zichzelf en anderen. Het vertrekt vanuit een levensdomein waar 
elke jongere voeling mee heeft, namelijk vrienden en relaties. Dit 
pakket is vooral gericht op begeleiders van jongeren in onderwijs en 
in de bijzondere jeugdzorg. Het materiaal wordt in 2014 verspreid en 
bekendgemaakt.

Materiaal

• Lespakket ‘Crush’, met 5 methodieken en bijhorende werkbladen
• Powerpointpresentaties 
• Animatiefilmpjes



Op vraag van de Logo’s stelde VAD in 2013 materiaalfiches samen. Dit zijn kant-en-klare overzichten van bestaande methodieken en 
materialen voor verschillende sectoren en doelgroepen (onderwijs | BJZ | welzijn | jeugdwerk). Deze materialen werden gebundeld in 
overzichtsfiches per sector en een gedetailleerde fiche voor alle nieuwe materialen met een korte situering, beschrijving van de doelstelling, 
bestelinfo enzovoort. Het gaat in totaal om 31 fiches die op vraag van de Logo’s kunnen worden gepersonaliseerd.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die uitgaan meer drugs gebruiken dan de doorsnee Vlaming in 
dezelfde leeftijdscategorie. Daarom werd op 4 oktober 2012 het Quality Nights Charter voorgesteld.
In 2013 is het aanbod van Quality Nights, voordien voornamelijk voor clubs, uitgebreid met een 
aangepast aanbod voor events in het uitgaansleven. Er hebben dit jaar dan ook verschillende nieuwe
clubs en events het charter ondertekend. Daarnaast werd geïnvesteerd in nieuw en meer 
sensibiliserend materiaal dat clubs en events kunnen gebruiken om hun engagement in dit project 
zichtbaar te maken.

Om het charter te ondertekenen, moet een uitgaanslocatie voldoen aan minstens zes criteria:

 • opleiding van personeel
 • informatie over gezondheidsthema’s
 • beschikbaarheid van condooms
 • beschikbaarheid van oordopjes en decibelmeter
 • beschikbaarheid van gratis water (indien nodig)
 • initiatieven die veilig verkeer bevorderen

Sensoa, Vigez, BIVV en Horeca Vlaanderen zijn officiële ondersteuningspartners.

Materiaalfiches voor Logo-medewerkers

Drugs in Beweging

Op vrijdag 18 oktober 2013, de Dag van de Jeugdbeweging, 
lanceerde VAD de vernieuwde website Drugs in Beweging. In de 
jeugdbeweging zorgen alcohol, cannabis en andere drugs af en toe 
voor problemen. Door even stil te staan bij wat kan en wat niet kan, 
voorkomt de leiding onaangename verrassingen en staan ze klaar als 
er toch iets mis zou gaan. 
Op de website www.drugsinbeweging.be vindt leiding van de 
jeugdbeweging een stappenplan dat hen helpt om zo’n alcohol- en 
drugbeleid uit te werken. Jeugdbewegingen die zich daarbij laten 
bijstaan door een CGG-preventiewerker, ontvangen een label. 
In overleg met de koepels van de jeugdbewegingen werden achter-
eenvolgens de boomstructuur en de inhoud vastgelegd, uitgeschre-
ven en getest.  De koepels hielpen ook bij het bekendmaken van de 
website en de methodiek bij de jeugdbewegingsgroepen. De website 
ontving het Trusty label van de Ambrassade voor de juiste jeugdinfo.

Quality Nights: een kwaliteitslabel voor clubs en events 

In het kader van gezondheidspromotie bij uitgaanders en bekendmaking van het Quality Nights label, investeert het Quality Nights-
team in een sterke facebook-pagina. Deze is te vinden op www.facebook.com/QualityNightsNL. De inhoud van de pagina wordt continu 
bijgestuurd, door goed te monitoren welke posts een ruim bereik halen en welke niet. Op basis hiervan wordt de mix van preventiebood-
schappen, gebruikersinformatie, bekendmaking van het Quality Nights-concept en ludieke posts bepaald. 5
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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 schooljaar 2011-2012 namen 39.999 leerlingen deel aan de bevraging.

Het overkoepelende syntheserapport van de bevraging schetst een beeld van het druggebruik van jongeren over de scholen heen. Sinds het 
schooljaar 2000-2001 zien we een aantal evoluties in het druggebruik bij jongeren .

Het syntheserapport 2011-2012 bevestigt die trends. De resultaten tonen dat minder jongeren roken en alcohol drinken. Ook voor cannabis 
werd nu voor het tweede jaar op rij een laag cijfer genoteerd, al is het nog te vroeg om te spreken van een nieuwe trend. 

Het volledige rapport van beide onderzoeken kan geraadpleegd worden via de catalogus op de VAD-website.

Leerlingenbevraging

Uitgaansonderzoek

In 2003 lanceerde VAD het uitgaansonderzoek, 
met de bedoeling een beter zicht te krijgen op 
het alcohol- en druggebruik bij de specifieke 
doelgroep van uitgaande Vlamingen. In 2013, 
tien jaar na het eerste onderzoek, is het rapport 
van de editie van 2012 verschenen. 618 uitgaanders
vulden de vragenlijst in. Ze werden bevraagd op 
dance events, rockfestivals en in clubs. De 
gemiddelde leeftijd van de respondenten is 25 jaar 
en 5 maanden. Uit de bevraging bleek dat uitgaan ook
in Vlaanderen gekenmerkt blijft door een hoger 
middelengebruik in vergelijking met de algemene 
bevolking. Er is dan wel een duidelijke daling in de 
gebruikerscijfers van cannabis merkbaar, voor 
andere illegale drugs zijn de cijfers minder eenduidig. 
Het laatstejaarsgebruik van zowel cocaïne als xtc, 
bijvoorbeeld, lijkt zich tussen 2003 en 2012 te handhaven. 
Al zijn er wel tekenen van verbetering: zo wordt er minder gecombineerd en nemen uitgaanders vaker doelbewust gezondheidsmaatregelen.
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Huisartsen zien regelmatig mensen met een verhoogd risico op problemen met tabak, alcohol of het gebruik van andere legale of illegale 
middelen. Hoe kunnen ze dit vroegtijdig opsporen, de ernst ervan inschatten en het bespreekbaar maken? En dit alles binnen het kort tijds-
bestek van een consultatie?

De web-toepassing me-ASSIST biedt hierbij hulp. De me-ASSIST is een elektronisch screeningsinstrument dat het risico van alcohol-, tabak- 
en ander middelengebruik bij volwassenen meet. Met deze webapplicatie kunnen huisartsen op een eenvoudige manier inschatten hoe pro-
blematisch het gebruik van hun patiënten is. Het instrument begeleidt de huisarts bij het stellen van de juiste vragen over middelengebruik en 
bij het interpreteren van de antwoorden. Na deze risico-inschatting ondersteunt de me-ASSIST de huisarts zodat hij gepast kan reageren en 
de patiënt verder kan behandelen of doorverwijzen.

Deze nieuwe methodiek werd uitgewerkt samen met Domus Medica, in het kader van het Fonds ter bestrijding van de Verslavingen. Domus 
Medica hielp ook bij de bekendmaking, en leidde op LOK-vormingen enkele honderden huisartsen op in het gebruik van de website.

Onderzoeksplatform:  Terug op de rails. Van onderzoek naar praktijk

Het onderzoeksplatform brengt beleidsmensen, wetenschappers en praktijkmensen samen over een of meerdere onderwerpen. Het netwerk 
bestaat uit 562 leden. Zij worden maandelijks via de VAD-Nieuwsbrief Onderzoek geïnformeerd over onderzoek, met nieuwsitems over 
lopend en afgerond onderzoek uit binnen- en buitenland, over studiedagen/congressen, congresverslagen, vormingen, oproepen abstracts/
papers, bibliotheek en vacatures. 

Jaarlijks vindt een ontmoetingsmoment plaats, dat dit jaar het verband tussen onderzoek en praktijk op de voorgrond plaatste. Volgende 
thema’s kwamen aan bod:
	 • Keerpunten in de criminele carrières van druggebruikende delinquenten 
	 • Klinisch zorgpad middelenmisbruik in een forensische afdeling
	 • Mighties. Tool voor psycho-educatie in vroeginterventie en hulpverlening naar jongeren

me-ASSIST
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Sinds De DrugLijn in 2010 een nieuwe website online plaatste, nemen de bezoekersaantallen gestaag toe. De tijd en energie die destijds 
gestoken werd in de aanmaak van een gebruiksvriendelijke site, werpt duidelijk vruchten af. In 2013 werd de site liefst 476.101 keer be-
zocht. Al die bezoekers zorgden voor een totaal van 1.567.534 bekeken pagina’s. Dat is op zijn beurt een stijging met 33% ten opzichte van 
2012.

In 2013 werden onder andere volgende nieuwigheden toegevoegd of vernieuwing doorgevoerd:

 • De homepagina kreeg een aangepaste structuur en er werd meer werk van gemaakt om actualiteitsgebonden items in de aan- 
    dacht te plaatsen.
 • Er kwam een nieuwe overzichtspagina van het aanbod interactieve tools (vooral kennistests, zelftests en online zelfhulp) in het 
    luik ‘Aan de slag’, met een duidelijkere onderverdeling per drug. 
 • De overzichtpagina’s ‘Omgaan met drugs’ en ‘Drugs ABC’ kregen een nieuwe en gelijkaardige look met aanklikbare tegels per  
      item. 

De VAD-studiedag in de derde week van november in het Vlaams parlement kende alweer een grote opkomst en behandelde volgende 
thema’s:

	 • Van frequent cannabisgebruik naar cannabisafhankelijkheid
	 •	Vermindert multidimensionele familietherapie (MDFT) cannabisafhankelijkheid bij adolescenten?
	 • Drugbehandelingskamer Gent: Een kwalitatieve outcome evaluatie
	 •	Trends in nieuwe drugs
	 •	E-mental health bij problematisch alcoholgebruik 
	 •	Problematisch internetgebruik in Vlaanderen
	 • A two way street: een educatief drugpreventiegame

Met deze studiedag informeert VAD de collega’s in de sector over nieuwe trends, en geeft hen input om de eigen praktijk kritisch te bekijken.

VAD-studiedag op 22/11/2013

DrugLijn-websitebezoek blijft pieken
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Voor alle vragen over drank, drugs, pillen 
en gokken.
Voor informatie, een eerste advies of voor adressen voor 
hulp en preventie.
Anoniem, objectief en zonder te oordelen of veroordelen.

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.

Neem contact via www.druglijn.be
- stel je vraag via mail, Skype of chat
- je krijgt steeds een persoonlijk antwoord

Opmerkelijk in 2012
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Marijs Geirnaert, directeur VAD
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Greet Van Holsbeeck, VAD
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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 2013 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, Ilse Bernaert, Joke Claessens, Anusja Croonen, Mia De Bock, Else De Donder, Tom Defillet, Annie De Jaeger, Anne De Jaeghere, 
Patrick Delaere, Jonathan Deleener, Ilse De Maeseneire, Nina De Paepe, Katrien Dewaelheyns, Tom Evenepoel, Gilles Geeraerts, Laura Her-
mans, Marie-Claire Lambrechts, Fred Laudens, Paul Lauwers, Kathleen Locus, Sarah Melis , Koen Mertens, David Möbius, Ellen Nies, Daniëly 
Oliveira Da Silva, Hanna Peeters, Leo Popa, Kathleen Raskin, Johan Rosiers, Jochen Schrooten, Liesbeth Van Cauwenberghe, Els Vanden-
berghe, Stefan Vandermeulen, Sara Van Den Broeck, Greet Van Holsbeeck, Saskia Van Lint, Anne Verbraeken, Karen Vanmarcke, Laurien 
Vercruysse, Geert Verstuyf, Marc Wauters, Femke Wijgaerts (stafmedewerkers).
Yolande De Meeter en het team van DrugLijnbeantwoorders (vrijwilligers)

Het VAD-team


