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Categoriale zorg 
Verslaving en grensoverschrijdend 

gedrag 

Volwassenen 
Jongeren 

 & VI  
Verslavingspreventie  

Wie zijn wij?  



Verslavingspreventie 

• Vorming 

 

• Coaching  

 

• Advies, consult, intervisie  

 

alcohol tabak 

Andere  
drugs gokken 

gamen 



Integrale aanpak: ieder zijn rol  

O v e r h e i d  

L o k a l e  o v e r h e i d  

I n t e r m e d i a i r s  

O m g e v i n g  

I n d i v i d u  



Het MMM-model 

Mens  

• Persoonlijkheid  

• Leeftijd 

• Geslacht 

• Waarden en normen 

• Actuele 
gemoedstoestand 

• Redenen om te 
gebruiken 

Middel 

• Wijze van gebruik 

• Legaal – Illegaal 

• Hoeveelheid  

• Werking en invloed 

Milieu  

• Gezin/vrienden/school 

• Context van gebruik 

• Aandacht  

• Media 





Uit doop- en feestcharter  
Artikel 3. Opzetten intern ordesysteem 
§1. Studentenverenigingen zetten voor eigen activiteiten (zowel grote activiteiten als georganiseerde 
caféavonden) een intern “ordesysteem” op. Interne toezichters (presidiumlid) zorgen er voor dat de 
eigen deelnemers tijdens activiteiten geen overlast genereren, ook niet wanneer ze naar buiten 
gaan. Leden en deelnemers aan studentenactiviteiten worden door de interne toezichters en de 
clubverantwoordelijken aangesproken op (geluids-)overlast wanneer ze buiten of aan de uitgang staan. 
§2. Deze interne toezichters zijn aanspreekbaar voor de politie en onthouden zich tijdens de 
activiteiten van alcohol- en druggebruik. Het toezicht op overlast wordt zo een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de studenten die activiteiten organiseren en het café waar de activiteit 
plaatsvindt. 
 

Artikel 5. Cursus ‘Alcohol in de studentenbuurt’ voor interne toezichter 
De verantwoordelijken van studentenverenigingen die zich als interne toezichter opgeven, volgen de 
cursus ‘alcohol in de studentenbuurt’. 
 



Artikel 7. Informeren en sensibiliseren alcohol- en medicatiegebruik, leefbare 
studentenbuurt en Ontraden van druggebruik  
Studentenverenigingen informeren en sensibiliseren in hun communicatie in functie van verantwoord 
medicatie- en alcoholgebruik en ze ontraden het gebruik van drugs. Studentenverenigingen 
informeren en sensibiliseren ook in functie van een leefbare studentenbuurt.  
 

Afspraken mbt doopactiviteiten 
Artikel 15. Presidium kijkt toe op openbaar dronkenschap, naleving doop- en feestcharter en gebruik 
modelcontract 
§1. Er wordt geen openbare dronkenschap getolereerd. Het presidium engageert zich hierop 
daadwerkelijk toe te zien en is in staat om tijdens de doopactiviteiten op elk moment accuraat op te 
treden. 
Artikel 17. Minderjarigen 
Het is verboden om sterke dranken te schenken aan minderjarigen. 
Artikel 24. Niet aanzetten tot overmatige, onverantwoorde of onwettelijke alcoholconsumptie 
De stad vraagt expliciet om tijdens de activiteiten niet aan te zetten tot overmatige, 
onverantwoorde of onwettelijke alcoholconsumptie.  
Doopstoet 
De stad Antwerpen vraagt met aandrang om het alcoholgebruik tijdens deze activiteiten te 
beperken 
 



Waar of niet waar? 

In een standaardglas jenever zit meer 
alcohol dan in een standaardglas 
bier ? 

 



Hoeveel is téveel? 
o  Max. 10 standaardglazen/week 

o  Spreid over meerdere dagen 

o  Drink een aantal dagen niet 

-18 jaar 
drinken 

beter niet 

18-24 jaar 
risicogroep 



Een aanzienlijk deel van de Vlaamse studenten 
houdt er een risicovol drinkpatroon op na 

Bingedrinken 

 Voor mannen 6 of meer  standaardglazen en voor 
vrouwen 4 of meer op 2 uur tijd 

 

84,0% 
♀ 

♂ 

in 2 uur 



Normatieve 
beliefs  

Geef je mening!  

 

“Niemand drinkt zoveel als 
studenten” 

 

















“HEEFT EEN STUDENTENVERENIGING DE TAAK  
MEE TE WAKEN OVER DE GEZONDHEID VAN DE 

STUDENTEN?” 

 



Barbeleid  

• Wet respecteren (alcohol, roken, drugs) 

• Verantwoord schenken – stel grenzen 

• Prijzenbeleid  

• Alcoholvrije alternatieven  

• Promoten veilig vervoer 

• Omgaan met alcoholreclame- en promotie 

• EHBO / EHBD-U 

• Communiceer het beleid! 

 





Grenzen stellen  



Signalen problematisch gebruik 

• Zelden drug specifiek! 

• Observaties versus interpretaties 

• Zowel “positieve” als “negatieve” 

• Op meerdere domeinen: lichamelijk, gedrag, omgeving 

• Let op het functioneren, de “dagindeling” 

• Meestal méér dan enkel drugproblemen 

 



Alcohol- en drugbeleid  

Afspraken en 

procedures 

Educatie 

Zorg en begeleiding Omgevingsinterventies 

Visie 



Sensibilisering  









Waar kan je terecht voor 
info en advies? 



Contactgegevens  

CGG VAGGA: 

preventieTAD@vagga.be 

03/256.91.41 

mailto:preventieTAD@vagga.be


Bronnen 

• https://www.vagga.be/nl/verslavingspreventie 
preventieTAD@vagga.be 

 

• https://www.vad.be/assets/In_hogere_sferen_Vol_5_rapport  

• https://www.vad.be/artikels/detail/studenten-en-middelengebruik-minder-alcohol-iets-meer-
cannabis-in-coronajaar  

• https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/folder_r
ookvrije_horeca_nl_2014.pdf  

• https://www.druglijn.be/tips-en-advies/studeren/examens-medicatie  

• www.druglijn.be 
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