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 KLINISCHE ORTHOPEDAGOGIEK 

HOOFDSTUK 1 : VAN AICHHORN TOT DE NIEUWE SCHOOLBEWEGING 

Hoe komt het dat jongeren delinquent gedrag vertonen?  

Een aantal ideeën in een integratief kader, Eric Broeckaert 

1. VOORLOPERS 
 
1.1. AUGUST AICHHORN (1878 – 1949) 

Een eerste pionier in het werkveld voor werken met jongeren. Het is een belangrijke grondlegger van 
(ortho) pedagogiek.  

- De groep als therapeutisch instrument, het is een belangrijk gegeven. We gaan met de groep 
aan de slag. Het werkt niet alleen goed, het was ook bijna een noodzaak. De groep mensen die 
getekend was door trauma was gewoon te groot. Er waren te weinig mogelijkheden om al deze 
mensen individueel te behandelen. 

- Belang van inzichten in de psychoanalyse voor opvoeding. Aichhorn heeft een opleiding in de 
psychoanalyse gevolgd.  

- We moeten in het dagdagelijke leven aanwezig zijn. In het handelen met kinderen kunnen we 
wel zaken gebruiken van het psychologisch handelen. Het is in het proces van de handeling dat 
er in relatie wordt gegaan en dat het gedrag wordt geanalyseerd.  

- Analyse van het symptoom. We mogen ons niet blindstaren op het gedrag op zich, we moeten 
voorbij het symptoom. Welke krachten schuilen in een kind of jongere? Er wordt ook gekeken 
naar de sterktes. (strenght – based werken)  

- Wederkerige beïnvloeding 
- Groepsindeling wordt bepaald door de dynamiek en de integratiekracht van de groep. 

Een groep is een moeilijk gegeven omwille van de complexe processen. Een 
groepsdynamiek onderzoeken is een uitdaging. 

- Vrije gemeenschap 
- Dagelijkse conflicten: opvoedkundig doel. Deze conflicten worden niet met macht 

opgelost. Het is een reactie op de strenge, tuchtregimes op school. Fysieke straffen 
werden niet bevraagd, het gebeurde gewoon. Er ontstaat een reactie tegen die 
regimes. Macht op zich, autoriteit door macht, dat werkt niet. Er moet eerder 
gesproken worden over gezag. Gezag is meer gebaseerd op de relatie met kinderen en 
jongeren. 

- Conflicten toont ons achterliggende problemen. Door in analyse te gaan, probeert men 
zicht te krijgen op de onbewuste gegevens die de conflicten vooroorzaken. MAAR we 
moeten niet in het verleden graven, we blijven in het hier en nu.  

- We proberen inzicht te krijgen over het gedrag van de jongeren 
- Pedagogen van die tijd waren ook beïnvloed door andere bewegingen 
- Belang van de positieve geest van de opvoeder. Er moet een positief onthaal zijn voor kinderen 

en jongeren. Dit is een idee waar we vandaag ook nog mee bezig zijn. De context, de 
dagdagelijke momenten zijn wezenlijke momenten. Het zijn momenten waar je aan pedagogiek 
kan doen.  

- Maaltijden als poort tot genegenheid. De honger van het kind is het startpunt. Deze 
basisbehoefte komt aan bod, maar het is ook meer dan dat. Het gaat over gestructureerde 
momenten. Het is een moment om een (positieve) relatie op te bouwen, contact te leggen.  
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1.2. ANTON SEMENOVIC MAKARENKO (1888 – 1939) 

Deze pionier voor de pedagogiek is relevant omwille van zijn werk tijdens Russische revolutie. Dit was 
een heel moeilijke periode. Rusland lag toen op een puinhoop, er is heel wat armoede.  

- Marxistische ideologie, de tegenbeweging tegen de adel. De macht van de adel wordt door de 
revolutie wat achteruit gehaald.  

- Makarenko gaat aan de slag met jongeren die tot dan te maken hebben gekregen met een 
goede oplossing. Het gaat over ‘goed opgevoede’ jongeren. Jongeren die plots probleemgedrag 
stellen in deze tijdsgeest. Enkele voorbeelden : stelen 

- Er was veel hopeloosheid, perspectieven verdwenen. Als jongeren geen perspectief meer zien, 
dan krijgen ze vaak te maken met probleemgedrag. 

- De zingeving werd naar de voorgrond geschoven. Ze gingen dit in groep doen.  
- Belang van zinvolle arbeid, reële verantwoordelijkheid in de maatschappij & ontwikkeling van 

mogelijkheden. De arbeid moet zicht afspelen in de realiteit, er wordt aan het werk gegaan in 
de samenleving.  

- Collectiviteit: 
- Opvoeding door de groep. Jongeren krijgen door arbeid opnieuw een perspectief. We 

moeten niet teveel denken, we moeten doen. (Gorki – kolonie) 
- Discipline 

- Verantwoordelijkheid gedragen door de groep in de maatschappij. De militaire orde zat 
hier ergens wel in. Iedereen is verantwoordelijk, iedereen draagt bij aan het 
groepsklimaat. Het individu werd wat bijgestuurd door de groep. De groep was ook in 
staat om zelf regels te gaan bediscussiëren. Het is dus geen van boven opgelegde 
macht. De groep bepaalt zelf de regels, ze zijn niet statisch maar bewegelijk.  

- Jongeren kunnen zelf ook mee denken.  
- De groep limiteert en organiseert de persoonlijke vrijheid 

- ‘Gewone’ opvoeding 
- Opvoeding reëel en politiek 

" De dialectiek van de pedagogische actie is zo groot dat geen enkel middel een positief effect kan hebben 
als niet meteen en tegelijkertijd een hele reeks andere middelen in werking worden gezet (…). Op zich 
kan elk middel goed of slecht zijn. Het bepalende element is echter niet de geïsoleerde actie ervan maar 
die van een geheel van middelen die harmonieus georganiseerd zijn."  

1.3. NA WOII 
 

- Bowlby (hechting), Winnicott, en Anna Freud. Enkele pedagogen dragen de gevolgen van de 
oorlogssituatie. Deze situatie zorgt voor kinderen en jongeren die op de dool zijn, die alleen zijn 
en trauma’s ervaren.  

- Bowlby : bij het ‘redden’ van de kinderen wordt fysieke en emotionele zorg opgenomen. Maar 
er zijn ook kinderen waar de basiszorg niet meer binnen te krijgen was. Hier is de link met de 
hechtingstheorie te vinden. Het gaat over ook warmte, liefde en affectie. Dit is een lichamelijk 
trauma waar de kinderen mee te maken krijgen. De eerste levensjaren zijn van wezenlijk belang 
voor de menselijke ontwikkeling. 

- Anna freud : ego – ontwikkeling. Wat zijn middelen om dit ego te helpen ontwikkelen?  
- Opvang van geëvacueerde kinderen 

- Integratie als persoon in ‘good enough environment’  
- Combinatie van helende, voedende en onderwijskundige taken 
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- De groep kan als therapeutisch middel 
- Transitionele ruimte van ervaring. In deze ruimte ontstaat er iets, het ego.  
- Grensgebied tussen de subjectieve ervaring van de interne psychische wereld  en de 

realiteit van de buitenwereld. 
- ‘Derde ruimte’ of ‘Illusionair gebied’ 

 
1.4. DONALS WOODS WINNICOT (1896 – 1971) 

 
- Een transitioneel object bevindt zich in de tussenruimte. Een voorbeeld : een knuffel van toen 

je klein was. 
- Het is een imaginair ideaal waar de hechting ontstaat. De eerste zorg is een belangrijk deel. Er 

is een breuklijn tussen de eerste zorgende (de moeder) en de realiteit. Een kind gaat kenmerken 
projecteren op dat object die gebaseerd zijn op de eerste zorgende. Op deze manier is de 
overgang naar de realiteit minder bruut. Op basis hiervan kan een kind ontwikkelen 

- We moeten ruimtes creëren voor kinderen die deze ervaring niet gehad hebben. Het moet een 
ruimte zijn die verzorgd, die liefde uitstraalt.  

- Een voorbeeld : je bed als transitionele ruimte en lesvolgen als de realiteit. Hoe maken we deze 
overgang gemakkelijker?  

- Een band met de eerste zorgende is belangrijk. Het losmaking proces van die moeder 
is een moeilijk moment voor het kind. Kinderen zullen kenmerken projecteren op een 
voorwerp, het transitioneel object.  

- Transitionele ruimtes creëren een warm, veilig gevoel. Hier kan rekening gehouden 
worden met de nabijheid. Ruimte is geen klinisch iets, het verbindt ons. Het gaat over 
een recreatie van een veilig klimaat.  

- Invloed van omgeving op ontwikkeling van het ‘Ik’.  
- Kind groeit in interactie met omgeving 
- Verwachtingen van omgeving kunnen aanleiding geven tot de ontwikkeling van een 

‘vals zelf’. Als kinderen en jongeren teveel trauma’s ervaren hebben, dan ontstaan er 
zoveel defensiemechanismen dat gesproken wordt over een vals ego. Er ligt een dikke 
laag over het ego om niet geconfronteerd te worden met de angst die eronder zit. Het 
is met dit vals zelf dat we moeten werken. Er is nood aan een herinstalleren van een 
transitioneel object zodat het kind zich opnieuw veilig kan voelen. 

- Creatie van transitionele ruimte en object  (de moeder als belangrijke spilfiguur) 

Hij staat lijnrecht tegenover Freud. Hier ontstaan breuklijnen in de psychoanalyse. 

1.5. BRUNO BETTELHEIM (1903 – 1990) 
 

- Psychoanalyst 
- Macht werkt niet, we moeten anders aan de slag. Het milieu is van wezenlijk belang.  
- ‘Het is de schuld van de moeder’.  
- De groep, omgeving en milieu als belangrijk onderdeel van de behandeling 

 
1.6. FRITZ REDL (1902-1988) –DAVID WINEMAN 

 
- Redl: leerling van Aichhorn 
- Wineman: psychotherapie en milieutherapie 
- Ego-psychologie van het verwaarloosde kind 
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- Defensiemechanismen van ego doorbreken. We moeten het ego versterken, het inzicht 
vergroten. Het gaat over het verlaten van het conflictcircuit, om de stress te verlagen.  

- We moeten een huis zijn dat kinderen toelacht. Er is veel belang voor de rituelen; 
samen eten, samen afscheid nemen, … rituelen geven houvast 

- Symptoomtolerantie; we moeten ze niet proberen weg te duwen maar te verdragen. 
Je moet geduld hebben 

- Klimaat is van belang én de rol van de opvoeder is ook van belang.  
- Belang van totaal behandelingsplan 
- Belang van programmatie en planning 

De methodiek die we vandaag gebruiken met 6 patronen : Life Space Crisis Intervention (LSCI) 

1.7. JACOBUS KOK (1929) 

Geen defectologische visie; geen defect aan het kind. Maar ze hebben een tekort aan bepaalde zaken 

- Specifiek opvoeden, accentueren van een gewone opvoedingssituatie 
- Fenomenologisch (Langeveld), humanistisch (Rogers) 

Wat vraagt het kind? Dit is het basisidee van kok.  

Humanisten : maakbaarheid van de mens. Mensen hebben de mogelijkheid om te ontwikkelen.  

- Drie types vraagstelling: bevrijdend, structurerend, affectief 
Dit zijn de punten die je uitkomt wanneer je een analyse maakt rond de noden van een kind. 
Wat vraagt het kind?  
 

- Drie assen: affectieve, cognitieve, connatieve  
Je kan een patroon gaan roosteren om de noden te gaan bekijken. Hierna wordt gekeken naar 
hoe men kan behandelen. Hoe zal men het aanpakken? 
 

- Drie graadsstrategieën: klimaat, groep,  individu.  
Door op de assen te werken, maakt hij een analyse van de situatie. De graadstrategieën zijn dan 
de velden waarin we moeten interveniëren.  

Het leefklimaat in een gemeenschapsvoorziening, hoe werkt dit eigenlijk?  

We moeten groepen in de gaten houden, we moeten balansen in de groep bekijken. We moeten 
nadenken over een leefgroepindeling.  

1.8. WILHELM TER HORST (1929)  

Een Nederlands pedagoog, een vrij gelovig man. Heel wat van z’n werk is vrij spiritualistisch en 
filosofisch.  

- Herstel van het gewone leven – een basiswerk voor een pedagoog.  
- Kohnstamm, Buber, Moor, Langeveld (inspiratie bij)  
- Personalistisch, dialogisch, holistisch 
- De problematische opvoedingssituatie is een veld. We moeten in het veld werken, de ingang 

tot dat veld maakt niet uit. Maar we moeten de problematische situatie wel verbreden naar een 
veld.  

- De orthopedagogiek is een planwetenschap 
- Grondvormen van opvoeding 
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- Hij is vrij normatief voor het opvoeden. Een opvoeder moet uitgeslapen zijn. Als je zelf niet 
uitgeslapen bent, kan je niet opvoeden. Als een opvoeder niet door z’n puberteit is, kan hij niet 
aan de slag met jongeren met gedragsstoornissen.  
 

2. BEWEGING VAN VERNIEUWING VAN OPVOEDING EN ONDERWIJS (BVOO) 
   
- Begin 20ste eeuw: reactie op principes van de traditionele school. 

Kritiek op bijvoorbeeld:  

- De schoolse overbelasting 
- Uniforme onderwijsmethoden 
- Nadruk op het intellectuele vermogen 
- De geestelijke dwang en educatieve dressuur 
- De traditionele schoolse disciplines 
- Ethische postulaten 
- Wereldvreemdheid 
- Individualisme 
- Morele vorming 

 
2.1. PRINCIPES 

 
2.1.1. FUNCTIONELE PEDAGOGIE 

 
- Opvoeding die vertrekt vanuit de behoeften en  interesses van het kind (Claparède, 1919) 
- Voorbereiding op de wereld v.d. praktische ervaring 
- ‘Actieve school’ 
- We moeten de scholen meer deel van de wereld maken. Het moet een beweging zijn, niet meer 

statisch.  
 
2.1.2. PEDAGOGIE VAN DE ACTIVITEIT 

Activiteit omvat meer dan de cognitieve activiteit 

- Motorische activiteit  
- Verbale activiteit 
- Mentale activiteit 
- Het kind en zijn werkelijke interesses staan centraal in het proces van opvoeding en onderwijs 
- We moeten aansluiten bij de interesse, bij het leren door te doen.  

 
2.1.3. PEDAGOGIE VAN DE INTERESSE 
 

- Drie fasen in het opvoedings- en onderwijsproces: 
 

(1) Spontane activiteit 
(2) Verruiming van de interesse – we zijn niet bezig met één lijn, er zijn meerdere verschijningen. 

We moeten inspelen op de kinderen en alle gebieden 
(3) Systematisch aanpakken van de zaken en wetenschapsbeoefening 
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2.1.4. SOCIALE EN MORELE VORMING 
 

- Levensschool i.p.v. leerschool. De school krijgt meer functies dan enkel leren. Er is ook een 
sociale en morele vorming. Er wordt geleerd hoe je in de groep sociaal kritisch moet nadenken. 
Welke ethische lijnen zijn er zichtbaar?  

- Opvoeding = morele opvoeding 
- Karaktervorming, wilsvorming en ontwikkeling van gevoelswereld 
- Kinderen en jongeren kunnen ook filosoferen, ze leren van elkaar 
- Ze krijgen veel inbreng, er moet ingespeeld worden op kinderen en jongeren zelf 

brengen. Een groepswerk is heel erg belangrijk.  
- Morele vorming 

- door stimulatie van de actieve participatie en de sociale betrokkenheid (coöperatie) van 
het kind  

- Morele vorming is een natuurlijk gebeuren 
- Verwevenheid van individuele vrijheid, zelfstandigheid en sociale 

verantwoordelijkheid 

Werkwijzen: 

- Kringgesprekken 
- Open confrontaties 
- Samen zoeken naar actieve oplossingen en mogelijkheden 

 
2.2. DE NIEUWE SCHOOL 

 
- Ruraal gelegen 
- Projectonderwijs, ervaringsgericht leren, openluchtleven en zelfwerkzaamheid 
- Leefgemeenschap naar familiaal model 
- De setting van een les in de universiteit is niet zoals een pedagoog volgens de nieuwe 

schoolbeweging dit zou willen 
 

2.3. HET LOCZY – INSTITUUT ALS VOORBEELD VAN DE BEWEGING VOOR VERNIEUWSING VAN 
OPVOEDING EN ONDERWIJS 

Een autoritaire beweging, geen aandacht voor de morele opvoeding 

2.3.1.  EMMI PIKLER 
 

- Hongaarse pediater 
- Oprichter van het Loczy – instituut te boedapest 
- Opleiding in weense kinderkliniek van prof. Pirquet 
- Een kindvriendelijke werkwijze 
- Pikler heeft de werkwijze van Prof. Pirquet verder uitgewerkt 

- Basis 
- Onderzoek van het natuurlijk ontwikkelingsproces van het kind 
- Belang van een autonome en anti – autoritaire opvoeding (BVOO) 
- Psycho – analytische idee : belang van vroegkinderlijke ervaringen voor de 

latere ontwikkeling 
- Spitz, Bowlby en van Ijzendoorn 



Klinische orthopedagogiek 2020 - 2021 

7 
 

Spitz :  

- Onderzoek naar hospitalisatiesyndroom : wat is het resultaat van het ontbreken van een 
moederfiguur bij een kind 

- Maternal deprivation 
- Anaclytisch depressie 
- Hospitalisme; weinig of niet herstelbaar 

Bowlby :  

- Hechtingstheorie (’50) 
- “Moederliefde is voor de psychische ontwikkeling van kinderen even belangrijk als 

eiwitten en vitaminen dat zijn voor de fysieke ontwikkeling” Moederliefde is de basis 
van alles 

- Evolutionistisch-biologisch model; een kind zoekt van nature die nabijheid bij de moeder om de 
basisbehoeften te voldoen. Een kind zoekt naar evenwicht, naar homeostase 

- Hiërarchie van hechtingsfiguren 

Van Ijzendoorn :  

- De verbredingshypothese 
- “Een verbreding van het opvoedingsmilieu, dat wil zeggen een spreiding van de zorg en 

verantwoordelijkheid voor de opvoeding door inschakeling van vader en andere 
familieleden alsmede van crèches, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, is strikt 
attachmenttheoretisch gezien niet alleen mogelijk zonder schade voor de 
gehechtheidsontwikkeling van het kind, maar zelfs wenselijk als we er van uitgaan dat 
kinderen weerbaar moeten zijn tegen allerlei alledaagse of onverwachte separaties van 
een gehechtheidspersoon” 

- De verbredingshypothese – meervoudige attachment mogelijk 
- Vermeerdering van aantal relaties heeft geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit van 

deze relaties, van de binding. Verschillende relaties kunnen dezelfde functies 
uitoefenen (bron van veiligheid) 

- Een verbreding zorgt niet voor instabiel en onvoorspelbaar milieu.  
- Beter om een stabiele relatie te hebben met meerdere verzorgers. Scheiding van 

geprivilegieerde verzorger is dan ook niet zo pijnlijk.  
- Conclusies m.b.t. de ontwikkeling van kinderen: 

- Moeder niet vervangbaar – moeder is van primordiaal belang voor goede ontwikkeling 
- Moeder vervangbaar door moeder-substituut binnen familiaal kader (bemoedering is 

nodig) 
- Moeder vervangbaar binnen collectief kader (niet de relatie verzorger-kind staat 

centraal wel de omgevingsomstandigheden en de kwaliteit van de zorgen) 
 

2.3.2. PICKLER PEDAGOGISCHE BENADERING : 4 PRINCIPES 
 

(1) De waarde van een bevoorrechte affectieve relatie en het belang van de vorm die deze relatie 
aanneemt in een institutioneel kader. 
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- Geïnspireerd door René Spitz  
- Het kind wordt nooit als object behandeld, maar steeds als een individu dat voelt, observeert 

en begrijpt. 
- Hoe ga je in interactie met een jong kind?  
- Jongste baby’s erkend als volwaardige partners en niet als objecten van zorg 

Emmi Pikler à Judith Falk 

Pikler:  

- Erkent Bowlby met betrekking tot belang van hechting aan moeder in eerste levensjaar, 
responsiviteit, voorspelbaarheid, vrijheid,…  

Falk:  

- Moeder niet vervangbaar dus moeder-kind relatie mag niet gereproduceerd worden.  
- Oplossing: Het kind ervaringen van een heel andere aard aanbieden.  
- Verzorger-kind relatie 

- Binding voorkomen want scheiding is onafwendbaar 
- Verzorgster is geen moedersubstituut 

- Non-interventionisme; we gaan zelf niet bepalen wat een kind moet doen, we vertrekken uit de 
handelingen van het kind 

- Veiligheid en stabiliteit 
- Basisvoorwaarde: bijzondere relatie met ‘permanente’ volwassene 

 
(2) Het belang van de autonome activiteit van het kind. 

 
- Vanaf hun prilste jeugd creëren begeleidsters omstandigheden voor kinderen waarin ze het 

plezier kunnen ontdekken van hun spontane activiteit.  
- In het Loczy-instituut krijgt dit principe vooral vorm tijdens het ‘vrij spel’  

 
(3) De noodzaak om de bewustwording bij het kind van zichzelf en zijn omgeving te bevorderen. 

 
- Inbouwen van acties die het bewustzijn van het kind over zichzelf, zijn leven en zijn omgeving 

bevorderen:  
- Vb. regelmaat in de dagelijkse gebeurtenissen voor elk kind individueel, gebaseerd op 

zijn ritme en mogelijkheden, zowel in de tijd als in de ruimte (beurtrol bij verzorging en 
eten, schikken van speelgoed,…)  

- Kinderen gaan ingaan het op het bewustwordingsproces van zowel zichzelf als de ander 
 

(4) De aandacht voor een goede lichamelijke gezondheid. 
 

- Lichamelijke gezondheid is het resultaat van het tegelijkertijd respecteren van de drie vorige 
principes.  
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2.3.3. HET LOCZY INSTITUUT 
 

- Uitgangspunt: respect voor de eigen persoon van elk kind 
- Aandacht voor de diverse stadia van ontwikkeling  

- Kind behandelen vanuit zijn eigen beleving 
- Opvoeding = inherent aan het kind 

- Non-interventionisme 
- Natuurlijke ontplooiing  
- Omgeving scheppen die daarvoor de beste kansen biedt en signalen opvangen 
- Omgeving  

- Aparte leefgroepen 
- Taal 

- Attent voor signalen van kind 
- Omringende wereld constant benoemen 
- Taal en communicatie is aanwezig 

- Ontwikkelingsritme  
- Totale vrijheid van handelen + bescherming tegen gevaren 

- Organisatie 
- Observaties  

 
2.3.4. SUCCESFACTOREN VAN DE ORGANISATIE 

Uitgangspunt:  

‘Gezien de kinderen in een instelling verblijven, mag men ze niet meer beloven dan wat men ze kan 
geven, maar wat we ze geven moet constant en zeker zijn’  

2.3.5. CONTINUÏTEIT IN DE RELATIE BEGELEEIDER – KIND 
 

- Vaste leefgroepen met acht kinderen  
- Elke begeleider is aandachtsbegeleider van een beperkt aantal kinderen.  
- Dagelijkse rapportage over elk kind. maandelijks verslag over elk van hun aandachtskinderen =  
- evaluatie-instrument voor het eigen pedagogisch handelen: open voor de vraag van het kind en 

zijn algemene ontwikkeling, zonder eigen verlangens te laten doorwegen 
- Organisatie wordt bepaald door de behoeften en vragen van de kinderen  

 
2.3.6.  CONTINUÏTEIT TUSSEN INSTELLING EN OUDERS 

 
- Zeer gedetailleerd wordt aan ouders verteld over de dagelijkse belevenissen, de leefwijze en 

aard van hun kind.  
- Zowel scheiding als ontmoeting tussen ouder en kind worden minutieus voorbereid en begeleid.  
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HOOFDSTUK 2 : PSYCHOPATHOLOGIE BIJ JONGEREN IN GEMEENSCHAPSINSTELLING 

Jongeren in een gemeenschapsinstelling  =  Antisociale jongeren ? 

In een gemeenschapsinstelling moet ook voldoende aandacht zijn voor de welzijn kant, de zorg.  

1. SETTING 

Gemeenschapsinstelling 

- De Grubbe, de organisatie van één maand voordat de rechter een beslissing maakt 
- De Kempen: campus De Markt (halfopen instelling) & campus De Hutten (gesloten instelling) 
- De Zande: campus Beernem, campus Ruiselede (halfopen instelling) & campus Wingene 

(gesloten instelling) 

Plaatsing door jeugdrechter 

-  als misdrijf omschreven feit (MOF) 
-  tot voor kort: verontrustende situatie (VOS) 
-  nu: enkel herstelgerichte time-out voor VOS 

Op elke campus zijn een verschillende leefgroepen voor de twee weken time out. 

 
2. ANTISOCIAAL GEDRAG 

 
- Heterogeen begrip 
- Vele theorieën (bv. Hirschi, Moffitt (onderscheid tussen jongeren die van kleins af aan gedrag 

vertonen en jongeren die dit pas vanaf de adolescentie doen) 
- Vele disciplines 
- Vele invalshoeken 
- Vele diagnostische benaderingen (drie benaderingen) 

→ én, én, én, … 
 

3. DIAGNOSTIEK 
 

- Waarom zou je diagnostiek verrichten? Om de symptomen en gedragsfactoren van de jongere 
op een zo juist mogelijke manier weergeven 

- Wat is de meerwaarde van diagnostiek bij jongeren? Het is een holistische theorie 
 

3.1. VOORDELEN 
 
- Verklaring waarom iemand een bepaald gedrag stelt 
- Aangrijpingspunten, hoe mee verder gaan 

- Ontwikkelingsstimulering 
- Ouders in opvoeding 

- Gemiste comorbiditeit 
 

3.2. NADELEN 
 
- Etikettering, labeling is moeilijk om vanaf te stappen 
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- Verwachtingspatroon 
- Kinderen zijn in ontwikkeling -> is diagnose dan iets vaststaand? Of is dit deel van een 

opvoeding, van het opgroeien? 
 

3.3. DIAGNOSTISCHE BENADERINGEN 

 

3.3.1. CATEGORISCHE DIAGNOSTIEK 

Focus: Gedrag als DIAGNOSTISCHE CATEGORIE/STOORNIS 

Dichotoom: ja versus nee 

Bv. Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM) / Diagnostic Interview Schedule for 
Children (DISC) 

3.3.2. DIMENSIONELE DIAGNOSTIEK 

Focus: Gedrag als SYMPTOOM-/KLACHTENDIMENSIES 

Continuüm  (adaptief – maladaptief)   

  (normaal – klinisch) 

Bv.  Youth Self-Report (YSR) 120 items beoordelen 

helemaal niet (0), een beetje of soms (1) duidelijk/vaak (2) 

  Dimensionele Persoonlijkheidssymptomen Itempool (DIPSI) 

   helemaal niet (1) – (2) – (3) – (4) - (5) heel goed past bij jou 

3.3.3. FUNCTIONELE DIAGNOSTIEK 

Focus: Gedrag als SYMPTOOM VAN … 

Gedrag is verbonden met alle ervaringen voordien.  

Onderliggend functioneren - onderliggende mechanismen 

Bv. Psychoanalyse 

 Gedrag (zichtbaar) onlosmakelijk verbonden met : vroegkinderlijke ervaringen, ouder-kindrelatie, 
 trauma’s, driften (onderbewuste) 

Wat heeft zowel de persoon als zijn omgeving nodig?  



Klinische orthopedagogiek 2020 - 2021 

12 
 

Een voorbeeld : spijbelen 

Betekenis afhankelijk van  ‘WIE IS HET?’. Afhankelijk over wie het gaat, moet je de behandeling op een 
andere manier aanpakken. Het is belangrijk naar de functie, wat zit er achter iemand z’n gedrag? 

3.4.  PREVALENTIE VAN PSYCHOPATHOLOGIE 

Adolescente algemene bevolking 

- - prevalentie psychische stoornissen 
- 8% - 57% -> 1 op 5  

Jeugdige delinquenten 

- Europese & Amerikaanse studies: 66% tot 100% 
- Belgische studie: 83% van jongens, 95% van meisjes 
- Vergelijkbaar met correctionele volwassen populaties (een voorbeeld : de gevangenis) : 2 tot 4 

keer meer psychische stoornissen dan in algemene volwassen bevolking 
- We zien dus dezelfde trend bij jongeren als bij volwassenen 

 
4. CONDUCT DISORDER 

“Jeugdige delinquenten vertonen ongeordend gedrag en lijden niet aan andere aandoeningen en hebben 
daarom geen interventies nodig op het gebied van geestelijke gezondheid.” 

Heel wat mensen denken dit, maar dit klopt niet. Zelfs als we gedragsproblemen weglaten, hebben 
jongeren nog steeds anders psychische problemen. 

- Meest voorkomende diagnose; schenden van maatregelen 
- 40 – 90% van de jongeren in een gemeenschapsinstelling hebben een gedragsstoornis.  
- Te verwachten: criteria overlappen met strafbare feiten 
- Eigen onderzoek:  

- 133 van 137 jongeren voldoen aan criteria CD 
 

5. LEERSTROONISSEN 

Sinds 19e eeuw beschouwd als belangrijke factor bij criminaliteit. Men dacht dat school de oplossing 
was voor sociale problemen en dat criminaliteit hierdoor ook zou verminderen. 

- > 50% ernstige problemen met schrijven 
- Weinig interesse in school + minimale betrokkenheid = meer kans om gewelddadig gedrag te 

vertonen in de adolescentie 

Eigen onderzoek:  

- Meerderheid van jongeren spijbelen sinds het eerste middelbaar 
- Verschillende malen geschorst 
- Verschillende malen blijven zitten. Jongeren in een gemeenschapsinstellingen blijven meer 

zitten dan de jongeren hierbuiten 
- Hechten niet echt belang aan prestaties op school 
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Dragen leerstoornissen bij aan jeugdcriminaliteit? 

Wat is de relatie tussen die twee concepten? 

Omgevingsfactoren 

- Laag opleidingsniveau; heel wat jongeren zitten in het BSO en het deeltijds onderwijs, bijna 
niemand in het ASO 

- Sociaaleconomische problemen, financiële problemen thuis (feiten plegen om die problemen 
te overbruggen?) 

- ‘poor parenting’ (niet aanwezige ouders) 
- Geschiedenis misdrijven door ouders 

Biologische factoren 

- Neuropsychologische gebreken – disfunctie zenuwstelsel (SLD) 
- 9% tot 76% 

 
6. ATTENTION DEFICIT / HYPERACTIVITY DISORDER 

 
- 19 – 46% 
- ADHD + agressief gedrag:  

- - ontwikkeling delinquentie en middelengebruik dan jongeren met enkel ADHD 
- ADHD + CD:  

- - arrestaties en vroegere leeftijd eerste arrestatie 
- ADHD + SLD (leerstoornis): 

- Aandacht tekorten => verband leerproblemen en delinquentie 
- Cognitieve deficiten die ervoor zorgen dat kinderen moeilijker gaan leren 

Draagt ADHD bij aan jeugdcriminaliteit?  

 

Indirect via problemen op school of direct via risicofactoren van ADHD 

7. MIDDEL GERELATEERDE STOORNIS 
 
- Alcohol, cannabis en ander druggebruik (minder voorkomend) 
- 25 – 50% 
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Eigen onderzoek:  

- Alcohol: 167 van 180, 96 minstens één keer per week 
- Cannabis: 153 van 180, 132 minstens één keer per week (83 jongens 7/7) 
- Amfetamines: 53 van 180, 32 minstens één keer per week 
- Cocaïne: 41 van 180, 20 minstens één keer per week 
- LSD, paddo’s of heroïne: 29 van 180, 9 minstens één keer per week 

à er worden dus veel drugs genomen door de jongeren in de gemeenschapsinstelling 

Gaat hier dan echt over een middelgerelateerde stoornis? Geen idee, maar druggerelateerde 
delinquenten kwamen wel aan bod  

Draagt middelengebruik bij aan jeugdcriminaliteit? 

 

De middelen en criminaliteit komen vaak samen voor, MAAR daarnaast komen gedragsstoornissen ook 
vaak samen met het gebruik van middelen. Middelengebruik kan er ook voor zorgen dat iemand meer 
psychologische stoornissen zal ervaren. 

8. ANGST – EN STEMMINGSSTOORNIS 

Angststoornissen:  

- 1 op 3 jongeren onder jeugdige delinquenten => 2 keer hoger dan algemene adolescente 
populatie 

- Separatieangststoornis, paniekstoornis, obsessieve compulsieve stoornis, 
posttraumatische stressstoornis 

Stemmingsstoornissen: 

- 17 – 78% 
- Depressieve stoornis, dysthyme stoornis, manie 
- Ontwenningsgedrag 

Dragen affectieve stoornissen bij aan jeugdcriminaliteit? 

- Jongere zit in verontrustende situatie en wordt in een gemeenschapsinstelling geplaatst -> 
ontwikkeling depressie stemming en gaat dan bijvoorbeeld diefstallen plegen, criminaliteit 
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- Verband affectieve stoornissen en ‘acting-out’ (dingen done) 
- Gedragsproblemen op jongere leeftijd bij depressieve "# 

- Depressie kan sociaal functioneren aantasten -> kwetsbaar voor delinquent gedrag 
- Depressie kan ervoor zorgen dat je sneller delinquent gedrag stelt 

 
9. ANDERE STOORNISSSEN 

Prevalentie persoonlijkheidsstoornissen, schizofrenie en mentale achterstand is niet duidelijk 

- Mogelijks lagere IQ scores (misschien iets te maken met leerstoornissen?) 
- Mogelijks hogere persoonlijkheidsstoornissen, maar dit vastleggen bij een jongere is heel erg 

vroeg 

Eigen onderzoek: 

- TIQ > 110: 3/173 
- TIQ 90 – 110: 56/173 
- TIQ < 90: 114/173 

 
9.1. COMORBIDITEIT 

 
- 2 of meer stoornissen, een jongere in een detentiecontext ervaart heel wat verschillende 

problemen 
- 80% 2 of meer 
- 60% 3 of meer 
- Middelen gerelateerde stoornis + disruptive behavior disorder (+ angst-, affectief, beide) 

 
10. CONCLUSIE 

Methodologische problemen 

- Inconsistente definities 
- Variatie in type metingen (bv. zelfrapportage, semigestructureerd interview, …) er worden 

verschillende methodes gebruikt en hierbij is vergelijking dus moeilijk 
- Niet-willekeurige steekproeven (bv. uitsluiting jongeren met verstandelijke handicap) 
- Kleine steekproeven 
- Niet-gestandaardiseerde instrumenten 
- Variaties in plaats van studie (bv. detentie centra, correctionele centra, …) 

 
1. Zelf na uitsluiting van CD, totale aandeel jongeren met psychische problemen extreem hoog. 

We moeten aandacht hebben voor de psychische problemen waarmee de jongeren te maken 
krijgen 

2. Comorbiditeit is veel voorkomend thema! 
3. Aandeel psychische stoornissen bij delinquente jongeren is 2 tot 3 keer hoger dan in algemene 

jongerenbevolking 

MAAR Eerder onderzoek vooral focus op jongens 
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10.1. MEISJES? 

Een filmpje over de Grande in Beernem 

10.2. GENDERVERSCHILLEN 
 

- Toenemende aandacht voor meisjes 
- Meisjes hebben meer psychische problemen dan jongens 
- Bij jongens meer middel gerelateerde stoornissen dan bij meisjes 

 
10.3. GENDERVERSCHILLEN IN BELGIË 

Diagnostic Interview Schedule for Children- IV (DISC-IV) 

Hypotheses: 

-  Prevalentie psychopathologie: "# < $% 
-  Uitgezonderd voor CD & marijuana use disorder 

Prevalentie psychopathologie afgelopen jaar 

-  Internaliserend (stemmingsstoornis & angststoornis) meisjes hebben hier een grotere kans op 
dan jongens (ook zo in de algemene bevolking) 

-  Externaliserend (gedragsstoornis & middel gerelateerde stoornis) is wat hetzelfde bij zowel 
jongens als meisjes 

- Agressief en delinquent gedrag reden plaatsing 

MAAR 

Verschillende subtypes externaliserende stoornissen vormen een verschil, $% - "#  

- $% mildere behandeling = meer probleemgedrag alvorens plaatsing want er zijn minder plaatsen 
- ‘gender paradox’ - Er zijn minder meisjes in de GI, waardoor als zij er terecht komen ze vaak 

erger gedrag gaan vertonen en meer ernstige problemen gaan vertonen alsook meer 
comorbiditeit (zowel internaliserende als externaliserende) 

- $% hogere drempel van risicofactoren 
 

10.4. EFFECTEN VAN PSYCHOPATHOLOHIE IN JEUGDDELINQUENTEN OP INDIVIDU EN SAMENLEVING 

Harm to self – schade aan zichzelf 

- - zelfbeschadiging en suïcide 
- Persisterend middelengebruik (een blijvend gebruik)– verergeren na het zitten in een instelling 

Harm to others – schade aan anderen 

- Recidive - vaak het herhaaldelijk plegen van bepaalde zaken en een terugkomen 
- Associatie recidive en comorbiditeit psychopathologie. Het is niet omdat iemand psychische 

problemen heeft, dat die meer feit zal plegen nadien 
 

10.5. RELATIE JEUGDDELINQUENTIE EN GEESTELIJKE GEZONDHEID 

Jeugddelinquentie => psychopathologie 
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- Studies: angst- en stemmingsstoornissen – delinquentie 
- Restrictieve omgeving (als er geen grenzen gesteld worden, dan weet je het ook niet) – 

vervreemding  

Psychopathologie => jeugddelinquentie 

- Neuropsychologische gebreken: moeilijk temperament, hyperactiviteit, cognitieve gebreken 
- Omgeving: onvoldoende ouderschap, alleenstaande ouders, moeder met geestelijke 

gezondheidsproblemen, verstoorde familieband, armoede, slechte relaties met 
leerkrachten/leeftijdsgenoten  

- Het is echter geen voorspeller voor latere arrestaties, voor delinquent gedrag 
- Ze zijn ook niet gevaarlijker in de adolescentie dan andere jongeren 

 
10.6. KLINISCHE IMPLICATIES 

Effectieve psychische en psychiatrische ondersteuning, behandeling en nazorg 

Standaardscreening bij intake (bv. MAYSI-2) 

- Detecteren van acute psychische problemen 
- Detecteren nood aan verdere diagnostiek 

Gender responsieve aanpak 

- Behandelmodellen voornamelijk gericht op mannen (gedragsmatig) 
- Meisjes nood aan relationele benadering 

Oog voor perceptie van behoeften van jongeren zelf 

- Overtuiging: “problemen zullen zonder hulp van buitenaf verdwijnen” 
- Wat denkt de jongere zelf, hoe wil hij of zij hier zelf mee verder gaan 
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HOOFDSTUK 3 : THERAPEUTISCHE GEMEENSCHAPPEN 

1. TERMINOLOGIE 

Er ligt een groot belang bij het leefmilieu.  

- ‘Therapeutic Community’ voor het eerst echt gebruikt door Tom Main (1946) 
- Dit is te midden van de oorlog. Het was efficiënter om met die soldaten in groepen te 

werken. Het was één van de eerste toepassingen rond de toenmalige ideeën rond de 
psychoanalyse.  

- ‘Therapeutic Community Approach’ Kennard (1998) en Clarck (1965) 
- De benadering in z’n breedheid. Het gaat over alles dat te maken heeft met een 

aangepast milieu. Een voorbeeld : een leefgroep 
- ‘Therapeutic Community Proper’ Kennard (1998) en Clarck (1965) 

 
1.1. TYPES TG’S  

 
A. Northfield ExperIments’ Bridger en ‘Democratische’ T.G.  Maxwell Jones, UK, 1942, 

psychiatrische patiënten 
- De democratische therapeutische gemeenschappen 
- Shellshock : angstig worden. Psychosomatische klachten.  
- Soldaten in grote aantallen naar de ziekenhuizen omwille van trauma’s.  
- Nortfield I mislukte. Het was een goed idee om in groepen te werken, maar het lukte 

niet. Er werd een onderscheid gemaakt tussen twee soorten soldaten; de ‘gewone’ 
soldaten en de officieren. Door deze twee groepen, leek die therapeutische 
gemeenschap niet te werken. Er kwam een verdeelde gemeenschap 

- De globaliteit van een manier van werken, is erg belangrijk.  
- Wanneer je in groep werkt, moet je die groepen als een geheel bekijken. Het geheel is 

meer dan de soms van de afzonderlijke delen. Een verdeelde gemeenschap werkt niet. 
- Maxwell Jones werkt meer op het doorbreken van de hiërarchie in de ziekenhuizen. Hij 

laat bijvoorbeeld psychiatrische patiënten buiten lopen 
 

B. De Therapeutische Gemeenschap voor Kinderen en   Adolescenten  Pioniers, UK, 1900, 
‘maladjusted’ children en Nieuwe Schoolbeweging 

- Pioniers gingen aan de slag met kinderen. Ze gaan samenwonen met die traumatische 
kinderen in gemeenschappen. Deze beweging heeft weinig linken met de eerste 
beweging hoewel die er wel is.   
 

C.  ‘Hiërarchische’ T.G. of concept-based T.C. Charles Dederich, USA, 1958, druggebruikers 
- De TG’s voor druggebruik. Ze zijn gebaseerd op sterke visies.  
- Samenleven met een aantal verslaafde mensen 
- Een egalitaire beweging waar mensen voor zichzelf en voor anderen zorgden, maar ook 

een hiërarchie. Mensen werden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. 
- Het is uiteindelijk een kerk geworden en wat ontspoord 
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D. De anti-psychiatrie en ‘Alternative Asylum’-benadering: Laing, Cooper, Europa-US, 1960 
- Wat is de rol van de psychiater in het behandelen en labelen van patiënten?  

 
1.2. DEFINITIE 

Hoewel de TG’s allemaal een andere achtergrond hebben, hebben ze ook gelijkenissen. 

- Een groep mensen die samenleven of regelmatig samenkomen en participeren in een aantal 
doelgerichte taken 

- Er zijn ook TG’s die ambulant zijn omwille van financiële redenen 
- Vertrouwelijke, niet hiërarchische relaties 

- De hulpverleners staan op dezelfde hoogte als de patiënten 
- Regelmatig en frequent informatie tussen alle delen van de groep delen 
- Gemeenschappelijke verbintenis/engagement : leren van de ervaring van het samenleven en/of 

– werken (living-learning) 
- Er ontstaan ook conflicten, uit deze conflicten zal men leren. Er wordt geleerd door 

samen te handelen. Het gaat over het proces van geven en leren. Het is door het samen 
dingen doen, dat je op problemen zult botsen 

- Een algemeen engagement om problemen, spanningen en  conflicten  openlijk te onderzoeken 
en op te lossen (culture of enquiry) 

- Mensen stellen zich open om op een aantal momenten bevraagd te worden. Mensen 
gaan blijven duwen. Men zal zoeken naar de problematiek om daarna deze zaken aan 
te pakken. 

- Psychodynamisch bewustzijn van individuele en  groepsprocessen 
- Duidelijke bepalingen i.v.m. tijd, plaats en rollen waarin het bovenstaande kan plaatsvinden 

- Op gezette tijden worden opgestaan, ontbeten. Er zijn goed omschreven momenten 
waarbij therapie gebeurde. 

 
2. THERAPEUTISCHE GEMEENSCHAP VOOR KINDEREN EN ADOLESCENTEN 

 
2.1. PIONIERS VOOR 1930 

 
- Initiatieven voor de ‘unschoolable’  door Mary Carpenter,  William Hunt, Leila Rendel en Homer 

Lane 
- Er werd onvoorwaardelijk uit liefde voor kinderen gewerkt. Er lagen heel wat 

beslissingsmogelijkheden bij de kinderen zelf.  
- Homer Lane : ‘Little Commonwealth’ (cf. Junior Republics) 
- Zelfbestuur via de ‘Citizen’s Court 
- Werk in het huishouden en boerderij 
- Delinquentie als resultante van emotionele deprivatie 
- Ideaal is ‘Christelijke liefde’ 

 
2.2. PIONIERS INTERBELLUM 

 
- Initiatieven voor ‘maladjusted children’ door o.a.  Otto Shaw en David Wills, Marjorie Franklin 
- Planned Environment Therapy  

- Een geplande omgeving, een heilzaam klimaat aanbieden. Het is een gestructureerd 
klimaat waar men toch de ruimte heeft om open te zijn 
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- verantwoordelijkheid geven aan kinderen in een atmosfeer die  vrije expressie van gevoelens 
mogelijk maakt. De discipline volgt niet uit sancties maar volgt vanuit de gemeenschap als 
geheel 

- Q-camps “quest or query” (Hawkspur Green) (1936 – 1940) 
- Er werd op uitstap gegaan. Tijdens zo’n momenten komen hulpverleners en kinderen 

dichter bij elkaar. Het zit hem vaak in de ongedwongen contacten waar je ontwikkeling 
zal zien 

- Conflicten worden gebruikt om pedagogisch mee aan de slag te gaan 
 

2.3. DAVID WILLS 
 

- Moral Treatment  
- Liefde’ en ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ 
- Straf kan niet worden gebruikt om gedrag te veranderen of beinvloeden 
- Het domineren over anderen wordt niet toegelaten – egalitair 
- ‘Maladjustment’ is een product van sociale factoren; gedragsproblemen hebben een sociale 

component 
- Doel : atmosfeer vatbaar voor therapie 
- Therapeut, leerkracht of ander staflid is sleutel van het proces; je hebt mensen nodig die met 

dat uitdagend gedrag kunnen omgaan 
- Leven in de gemeenschap, gebaseerd op hard werk, samenwerking en gedeelde 

verantwoordelijkheid 
- Mogelijkheid om therapeutische relaties aan te gaan met ‘rijpe’ volwassenen 
- Aansluitend bij het ‘goede familieleven’ 

 
3. MAXWELL JONES – LEVEN EN WERK 

 
3.1. MILIEUTHERAPIE 

Totaal milieu: Aichhorn (1878-1949) 

”Het totale milieu moet dienstbaar worden gemaakt aan de behandeling” (cf. Verheij et al., 1989) 

- Bettelheim (1903-1990)  
- Redl & Wineman; we moeten met kinderen in het hier en nu aan de slag gaan. Kinderen moet 

het gevoel hebben dat ze je kunnen vertrouwen en bij je terecht kunnen. 
- Sociotherapie 
- Therapeutische gemeenschap 

 
3.2. LEVEN MAXWELL JONES 

 
- Geboren in Queenstown 
- Verhuisd naar Schotland (5j) 
- Studeert psychiatrie aan de Universiteit van Edinburgh bij Prof. Henderson (goeie student) 
- WO II: Mill Hill – eerste experimtentele TG 

- Verantwoordelijk voor een psychiatrisch ziekenhuis en experimenteren met groepen.  
- Verblijft in USA, Schotland, Italië,in  verschillende TG’s, geeft les, werkt als ‘consultant’, … 
- Overlijdt in Nova Scotia 
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4. KORT OVERZICHT VAN BELANGRIJKE TG’S 
 
4.1. MILL HILL (1940 – 1945) 

 
- Niet enkel het onderhoud met de dokter werd als therapie beschouwd, maar men gaat meer 

en meer aandacht besteden aan hoe de patiënt reageert op al wat gebeurt in zijn omgeving.  
- Hij gaat mensen bij elkaar zetten, in groepen. Hierin zal hij sessies geven. Het feit dat deze 

mensen samen zijn, werkt precies. Hij begint deze sessie als een psychologische therapie te 
zien.  

- Verandering in de sociale structuur van het ziekenhuis.  
- Start ‘community meetings’ & ‘psychodrama’ 

- Twee manieren van werken 
 

4.2. DALFORD (1945 – 1946) 
 

- Jones zelf spreekt van een 'transitional community', waarin gewerkt werd aan de sociale 
rehabilitatie van ex-krijgsgevangen soldaten. (Jones, 1968).  

- Traumatiseerde mensen waar hij dezelfde principes bij gebruikt. Hij kan al deze 
patiënten binnen het jaar terug integreren in de samenleving.  

- Jones onderneemt een follow-up studie die de effectiviteit van de behandeling weergeeft. 
- Maxwell Jones geraakt overtuigd van het belang van het 'therapeutische gemeenschaps'-

concept. 
 

4.3. INDUSTRIAL NEUROSIS UNIT, BELMONT HOSPITAL ; HET LATERE HENDERSON HOSPITAL (1947 
– 1959) 

Behandeling van ‘chronisch werkloze slachtoffers van de industriële samenleving’  

‘ But this new group had been shuffled from pillar to post and to survive had developed ingrained traits 
that alienated them from society. Many of the women had been involved in petty crime most of their 
lives ; some had resorted to prostitution … The men, on the other hand, without acceptable work habits, 
had developed real skills of manipulation and were engaged in criminal activities, often with violence ; 
most were experienced con-men ’(Jones, 1991, p. 30). 

Hij gaat aan de slag met een nieuwe groep. Het is de bedoeling om opnieuw een verbinding te maken 
met de samenleving.  

Hij nodigt ook mensen uit om nieuwe dynamieken te maken in de gemeenschappen. 

5. BELANGRIJKE CONCEPTEN (RAPOPORT) 
 
5.1. TOLERANTIE (‘PERMISSIVENESS’) 

Hij liet crisissen ontstaan en hij besprak dat in de sessies. Hij ging dit bottom up laten groeien en besprak 
dit dan. Dit betekent echter niet dat alles mocht of kon. Het is krachtiger als een peer groep je 
aanspreekt op iets. Er wordt diep op ingegaan in de ondersteuningssfeer.  

‘ … formal, explicit, rules and regulations are kept to a minimum. In the Unit, it is said that there are only 
two basic rules : ‘ To attend the community meeting each morning at 8:30, and to be in pajamas ready 
for bed each evening at 9:00.’ (Rapoport, 1959, p. 59) 
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- probleem bespreekbaar stellen tijdens de 8.30 meeting  
- geen ‘laissez-faire, laissez-passer’ houding  

 
5.2. DEMOCRATIE 

 
- zo weinig mogelijk hiërarchische structuren  

‘ In the Unit, there is not only a flattening of the hierarchy but also a blurring of the role structure. ... 
patients can select more freely the kinds of people to whom they tend to relate, and to relate to them in 
ways dedicated by inner compulsions rather than the role prescriptions.’ (Rapoport, 1957, p. 130) 

-  Zo weinig mogelijk formele symbolen (uniformen e.d.) hanteren. 
- Zo weinig mogelijk regels introduceren. 
- Zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid bij de ganse groep leggen. Hoe kunnen we als groep 

tot een oplossing komen? 
- Bij problemen verwijzen naar vroegere oplossingsmethoden. 
- Personeel selecteren naar persoonlijkheid die achter de T.G. principes staat. 

 
5.3. COMMUNALISME 

 
- door face-to-face communicatie en vrije interactie wordt een gevoel van verbondenheid, 

sharing en belonging mogelijk gemaakt  
- Ergens bijhoren, belonging, …  
- Iedereen neemt deel aan verschillende activiteiten (community meetings, workshops, …) 

 
5.4. CONFRONTATIE MET DE WERKELIJKHEID (‘REALITY TESTING’)  

Het is een plek waar je de effecten van je gedrag, van je emoties ook voelt op de ander. Er wordt 
geprobeerd een spiegel te zijn van jezelf, maar ook van de samenleving.  

- ‘The Unit ‘mirror’ aims at having rehabilitative value by replicating within the Unit as closely as 
possible the social situations of ordinary life outside.’ (Rapoport, 1956, p. 359) 

- T.G. als microcosmos van de maatschappij 
- ‘This combination of permissiveness with confrontation and interpretation is central to all 

therapies based directly or indirectly on psychoanalysis.’ (Kennard, 1998) 
- Mensen worden ook aangesproken op conflicten en de mogelijke oplossingen 

 
5.5. CONCLUSIES UIT HET WERK IN BELMONT / HENDERSON 

 
- Van ‘unemployed drifters’ naar personen met verschillende “karakterstoornissen" 
- Het werkt ook voor mensen met gedragsstoornissen  
- Uitwerking van het concept ‘therapeutische gemeenschap’ 
- Werk binnen de TG – bezig zijn met een gemeenschappelijk doel. 
- Familiebijeenkomsten 
- Psychodrama, community meeting 

 
- WHO 
- USA (Stanford University, Oregan State Hospital) 
- Verbreden van het concept naar andere ‘settings’, zoals gevangenissen 
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5.6. DINGLETON HOSPITAL IN MELROSE – SCHOTLAND  

‘My goal was, as already stated, to bring about a social environment for creative fulfillment by fostering 
learning as a social process.’(Jones, 1982) 

6. SOCIAAL LEREN 

‘tweerichtingscommunicatie die ontspringt vanuit een innerlijke behoefte of stress en die leidt tot de 
(open of gesloten) uitdrukking van gevoelens, waarbij cognitieve processen en verandering betrokken 
zijn.’  

Het gaat over het feit dat verandering ontstaat door interpersoonlijke communicatie. We gaan 
conflicten met elkaar bespreken en over nadenken. We denken dat we op deze manier zullen bijleren 
(learning bij doing).  

 

6.1. BELANGRIJK ELEMENTEN 
 

- Facilitator 
- (Meervoudig) leiderschap 

- Je kan dat proberen te stimuleren. Er is een structuur waar het leiderschap verdeeld 
wordt over verschillende personen 

- Containment – afbakenen van macht.  
- Op deze manier overspoelen mensen niet, het wordt afgebakend.  

- Gezamenlijk beslissingen nemen 
- Consensus 
- Sociaal leren als proces. Het proces is belangrijker dat de uitkomst. De groep werd telkens ook 

sterker door het proces 
- Intuïtie, geen vooraf bepaald plan 
- Risico 
- Belang van de sociale omgeving 
- ‘ Such systems, often called closed systems are hierarchical and are the antithesis of holism. 

What the world seems to lack are open or democratic systems where everyone belongs and has 
a say in the social organization and decision-making process of the total organization.’ 
 

- USA 
- Maagdeneilanden 
- Canada 
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7. ENKELE SPECIFIEKE ONDERWERPEN 
 
7.1. RELATIE JONES – PSYCHOANALYSE 

 
- Ambivalente gevoelens  

'I was in analysis with Melanie Klein during the time I was at Henderson. I used to have to drive through 
London to her house, and you remember what a core that was. I often had extremely bad luck driving 
across London ... I would be worried about being late, since if I was, it would be interpreted as resistance. 
And so often, I would be angry as I rang her bell, even before lying down on the couch.' 

7.2. RELATIE JONES – NORTFIELD EXPERIMENTS 

Tom Main werd sterk beïnvloed door zijn psychoanalytisch georiënteerde collega’s Bion en Foulkes 
binnen het Northfield Military Hospital in Birmingham en bouwde dus eigenlijk als het ware zijn T.G. op 
vanuit een weldoordachte psychoanalytische basis (Hinshelwood, 1991) 

Er was wat rivaliteit tussen Main en Maxwell 

7.3. DEMOCRATISCHE VS HIËRARCHISCHE TG’S 
 

7.3.1. FOUR CENTRAL PRINCIPLES DEMOCRATIC TC 
 

(1) Permissiveness: residents can freely express their thoughts and emotions without any negative 
repercussions (in the sense of punishment or censure). 
 

(2) Democracy: all residents and staff members have equal chances and opportunities to 
participate in the organisation of the TC. 
 

(3) Communalism: face to face communication and free interaction to create a feeling of sharing 
and belonging. 
 

(4) Reality testing: residents can be, and should be, continually confronted with their own image 
(and the consequent impact of that) as perceived by other clients and staff members. 
 
7.3.2. FOUR CENTRAL PRINCIPLES DRUG FREE TC 

 
(1) Community: living together in a group and showing responsible concern and belonging is the 

main agent for therapeutic change and social learning.  
 

(2) Hierarchy: daily activities take place in a structured setting, where people ‘act as if’ they have 
no problems and where ‘older’ residents serve as role models.  
 

(3) Confrontation: negative behaviour, which interferes with the community concepts, values and 
philosophy is confronted and put to limit. During confrontations in encounter groups all feelings 
can freely and openly be expressed. 
 

(4) Self help: the resident is the protagonist of his own treatment process. Other group members 
can only act as facilitators.  
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HOOFDSTUK 4 : HET HOLLISTISCH PRADIGMA VAN HET POSTMODERNE OPVOEDEN 

1. VIER PARADIGMA’S 

Wat is een paradigma? Wat is holisme? 

Holisme : het is de bedoeling om bepaalde zaken te verbinden, niet in één schuiven tot een vaststaand 
paradigma. Het is integratie door ze naast elkaar te laten bestaan in één model.  

Paradigma : een geheel van denkwijzen, een bepaalde manier om op een bepaald moment naar iets te 
kijken. Welk dominant is er om te kijken?  

Het postmoderne opvoeden gaat verder dan een dichotoom denken, dan de binariteit. 

1.1. EXISTENTIEEL FENOMENOLOGISCH 
 

- De mens als verhaal in zijn volle bestaan 
- We gaan diepgaand kijken naar fenomenen, voorbij de schaduwen. (grot van plato) we moeten 

verder nadenken dan het eerste wat we zien. 
- Hoe kan je fenomenologisch kijken? We moeten de context betrekken. Maar alles begint bij de 

mens zelf, bij de pure observatie. Dit kan door bijvoorbeeld door gesprekken te voeren. We 
gaan mee met de mens waarover het gaat, hoe staat die persoon in het bestaan. 

- We gaan zijn bestaan in z’n geheel proberen begrijpen 
- Er moet oog zijn voor de fijne manier 
- We gaan de mensen in z’n geheel bekijken à ter horst; de orthopedagoog die interesse heeft in 

het dagdagelijkse handelen, in de verhalen van mensen. We moeten aandacht hebben voor de 
grondvormen, daar leren we de mens kennen. We moeten op die momenten in relatie gaan. 

- Al doende kunnen we het verhaal leren kennen. De focus ligt op het actief meedoen. Hoe staat 
de mens in z’n volle bestaan in de leven? Hoe kunnen we dit begrijpen?  

- Hoe zit het met de vrije wil van mensen? 

Sartre is ook van belang, maar dat is geen orthopedagoog. 

Kwalitatieve onderzoeksmethoden en narratieven kunnen hier goede mogelijkheden bieden. Het is de 
bedoeling om de actiecomponent bij de persoon in kwestie te leggen. De leefwereld van de mens moet 
meegenomen worden in onderzoek. 

De nadruk ligt op het ‘verstehen’. Het wordt ook wel ideografisch onderzoek genoemd. Dit onderzoek 
gaat naar het particuliere van een subject in zijn context. We gaan proberen begrijpen hoe dit subject 
z’n leven zal vormgeven. We moeten de complexiteit in beeld proberen krijgen. 

Nomothetisch onderzoek, op zoek naar wetmatigheden, is een onderzoek dat hier lijnrecht tegenover 
staat. Hierbij wordt naar cijfers gekeken. MAAR hierbij verlies je de kennis over de realiteit 

1.2. EMPIRISCH ANALYTISCH 

Een tweede heel erg dominante paradigma.  

Hier wordt gebruik gemaakt van kwantitatief, nomothetisch onderzoek.  

- De mens als machine. Als we alle radars begrijpen, kunnen we de machine begrijpen. De mens 
is onderhevig aan machinale wetten. We kunnen deze mechanistische wetten, elementen 
kennen. De mensen hebben dan echter geen vrije wil en we spreken over determinisme.   
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- Reductionisme van de mens tot de machine. Het onbewuste en niet kenbare bestaat niet voor 
de empiristen. Er wordt geloofd in de deeltjeskunde. Zijn we als mens dan in staat om alles te 
kennen?  

- Vergelijken en toetsen; we hebben als doel de nulhypothese te toetsen. De enige ware 
wetenschappen zijn degene die aan toetsing doen. 

Psychologische stroming : experimentele psychologie (een brede term) – behaviorisme 
(gedragstherapie, conditionering) 

We kunnen gedrag aanleren en verleren.  

Wat werkt, is wat aantoonbaar is. De ultieme vorm van onderzoek binnen een evidence based kader?  
RCT (random controled trials) een willekeurige selectie waar de ene groep onderhevig is aan een 
variabele, terwijl de andere groep dit niet is.  

Tegen feiten kan je geen argumenten inbrengen. Wat je ziet, is wat er is. Het enige waar we ons kunnen 
aan vasthouden, is wat we zien.  

1.3. KRITISCH DIALECTISCH MATERIALISTISCH / KRITISCH EMANCIPATORISCH 

Door de invloed van sociale ongelijkheid. Er wordt ingezet op het kritisch denken hierrond. 

- De mens als kritische burger 
- Emancipatie van personen in kwetsbare situaties. Er wordt bijvoorbeeld niet meer gesproken 

over ‘gehandicapten’ maar over mensen met een beperking.  
- Diversiteit en inclusie 

We moeten samen met mensen in kwetsbare situaties macht ontwikkelen van onderuit. Het gaat over 
een strijd om ongelijkheid ongedaan te maken samen met de mensen. 

Mensen emancipateren zichzelf niet, ze worden ook niet geëmancipeerd (freire) het zijn de mensen zelf 
die in een positie zitten, die samen met anderen aan emancipatie doen. Het is niet zo dat de 
orthopedagoog de ander zal emancipateren.  

De wetenschapper is niet waarde vrij en kan dit ook niet zijn. De wetenschapper is zelf ook betrokken 
partij.  

Wat is de ultieme referentie?  

Een typische onderzoeksmethode : een aansluiting op de actiegerichte vormen zoals in de 
fenomenologie. MAAR de afstand zal nog kleiner zijn. We gaan mee strijd voeren, men wordt eigenlijk 
zowel veldwerker als onderzoeker. We doen hier dus aan actieonderzoek, we gaan als onderzoeker mee 
aan de slag.  

1.4. HOLISME 

Het biedt nieuwe mogelijkheden waar de vorige paradigma’s hun tanden op stuk beten. Is dit een goede 
uitleg of niet?  

Het holisme is zo abstract dat het niet gemakkelijk te volgen is.  

Tegenstellingen zijn oké, binariteit wordt niet afgestoken. Tegenstellingen moeten we integreren in het 
verhaal.  

De realiteit kan heel verschillend zijn, het is afhankelijk van de waarnemer.  
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De andere paradigma’s zitten hier op de één of andere manier ook in ingewerkt. Al die verschillende 
kijken en mogelijkheden moet je in je verhaal plaatsen. Met deze complexiteit moet je aan de slag gaan.  

Als persoon ben je tegelijkertijd steeds verschillend versies van jezelf. Je kan die daar niet uit trekken. 
De zijnswijze zit in die interactieve component.  

We kunnen de realtiteit eigenlijk niet kennen door de essentialia eruit te trekken. We hebben zowel het 
deel als het geheel nodig.  

“ As the same thing in us are living and dead, waking and sleeping, young and old.” Diels & Kranz, 1985 

“The Beautiful, contemplated in its essentials, that is, in kind and not in degree, is that in which the many, 
still seen as many, becomes one” Coleridge, 1814 

Alles is geconnecteerd en alles staat in interactie met elkaar. Het geheel is meer dan de som van de 
delen, maar het is tegelijkertijd.  

“ A holistic approach believes in the two propositions that the whole is more that the sum of the parts 
and that everything is connected; therefore a living organism cannot be reduced to its physical parts. 
The opposing terms sum and parts are in fact misleading, because holism is primarily concerned with the 
intrinsic relationship between sum and parts. ” 

We kunnen het complex gegeven niet zomaar beheersen. We moeten eerder mee gaan bewegen. We 
moeten niet uit elkaar gaan. We moeten begrijpen aan de hand van mee te bewegen, mee in interactie 
te gaan. 

“ In the holistic approach this question of togetherness of I and the Other, of Person and Community - is 
described in terms of complementarity: that One and Many can be considered as two simultaneous sides 
ofthe same coin (Wielemans, 1993). This is called the principle of simultaneity: the One and the Many, 
alternatively going together are at the same time each other’s excluding aspects of reality. ” 

Het principe van simultaneïteit : bestaan op hetzelfde tijdstip.  

Het holisme verbindt een aantal van de denklijnen 

2. POST – STRUCTURALISME 

We komen los van de algemene kennis, en we gaan kijken naar de dynamiek. Welke spanningen zitten 
daar? Het is in de afwisseling dat kennis ontwikkelend wordt, ervaringen worden gecreëerd. Er wordt 
van een crisis iets gemaakt.  

We laten de spanningsvelden bestaan, het is een blijvende spanning.  

Samenvallen dat werkt niet, je kan niet komen tot een algemene waarheid. Het is de beweging dat zinvol 
is op zich. 

Alles is relatief, we weten het zelf niet meer. Deze twijfel is gekoppeld aan post structuralisme. Het 
dwingt de wetenschappen om te zoeken naar alternatieven. De grote theorieën werken niet meer.  

Het wordt zodanig complex dat we het niet meer weten. Wat moeten we dan als onderzoeker?  

Het post structuralisme gaat vrij negatief kijken.  

“ An important incentive to postmodernism was initiated in Europe and especially in France. It was 
explicitly influenced by Nietzsche, Rousseau, Marx, the Critical Theory, the Frankfurt School, and Sartre’s 
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pessimism. It reacted against the Kantian categorical imperative, Hegel and existentialism, and 
embraced Nietzsche’s anarchism, irrationalism, nihilism, skepticism and relativism. ”   

Nietzsche : “god is dood”. Dit resulteert in een breuklijn. Alles wordt plots in vraag gesteld. Waarheden 
dat men als sturend zag, werden bevraagd. Hij schuift een donker kant naar voor. Wat moeten we hier 
dan mee? Wat zijn we met al dat negatieve?  

Rousseau : de vormgever voor het vrijgeven van de groei, de ontwikkeling. Hij gelooft niet meer in het 
onderwijs. Via de structuren van het onderwijs doen we kinderen dood. Rousseau gaat in tegen de 
klassieke manieren en gaat terug naar de natuur.  

Het post – structuralisme is een onderdeel van het holisme omdat ze een reactie zijn op de andere 
paradigma’s.  

Systemen bepalen de realiteit.  

2.1. M FOUCAULT 

Structuren zetten mensen en subjecten vast. Het subject is onderhevig aan de structuren. De structuren 
hebben een leven op zich, het zit vervlochten in de verschillende instituten.  

Instituties die het dominante systeem gaan herschrijven en bevestigen. Het subject vervalt in deze 
structuren.  

We kunnen kritisch zijn op de structuren. Het biedt kansen om aan de slag te gaan, mogelijkheden om 
de maatschappij anders vorm te gaan geven.  

We gaan niet gewoon kijken naar een geschiedkundige tijdslijn. We gaan terug in de geschiedenis naar 
de machtslijnen die op dat moment aanwezig waren. Hoe is geschiedenis te begrijpen in de toen 
dominante machtslijnen? Hoe geven de systemen vorm aan de dominante discours?  

- De geschiedenis als genealogie 
- De poststructuralistische reactie tegen personalisme en existentialisme. De mens als een 

sturend wezen wordt te niet gedaan. Het is niet het individu die alles in handen heeft. Het keuze 
vrije individu wordt beperkt. De keuzevrijheid is relatief.  

- De werkelijkheid is beperkt kenbaar en vatbaar. De waarheid is niet vaststaand en het systeem 
is tijdelijk en veranderbaar.  

- Het einde van het subject, het subject ondergaat 
- De school als onvermijdelijke institutie van macht. Scholen moeten onafhankelijk zijn 
- De leerkracht als onvermijdelijk nodig 

 
2.2. G BATAILLE 

“ The I tries to escape from the field of continuity by means of rationally controlling the world, but this is 
an illusion as the I will inevitably dissolve into the continuity of the formless mass, as it has to surrender 
itself to the game of coincidence. ”  

“ Bataille confronts the dark side of life and includes the desolate, lonely and despised man in an angle 
of incidence. ”  

Een complex man, een speciaal filosoof. Z’n ideeëngoed is moeilijk en hij zal inzoomen op de donkere 
zijde van het menselijk bestaan. 
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Hij is de filosoof van het kwaad. Hij is geïnteresseerd in het donkere van de mens, geweld, het kwade, 
de dode. Hij zal dit plaatsen als inherent menselijk. De mens draagt dit in zich. 

Het is een illusie van controle te proberen verwerven over dingen die inherent menselijk zijn en deel 
van de natuur zijn. Een voorbeeld : we gaan sowieso allemaal dood. Hoe meer dat je een gecontroleerd 
leven leidt, hoe meer dat je afstreeft op de dood.  

3. POST – CONSTRUCTIVISME 

“ Postmodern actively interpret new experiences and transform their prior knowledge. constructivism 
does not focus on the external reality but on how individuals construct in their mind their reality ” 

Hoe creëren mensen zelf de realiteit?  

Het subject heeft meer impact. Het individu, het mens als wezen bepaalt mee. We bezitten zelfs 
systemen om de realiteit te begrijpen en zelf vorm te geven.  

Piaget : Assimilate, accomoderen 

We gaan opnemen maar er steeds ook wat aan toevoegen. We gaan langzaamaan de realiteit leren 
kennen. We gaan dingen van buitenaf binnenbrengen om er daarna een draai aan te geven. We bouwen 
verder op wat we al kennen.  

Het is een zoektocht. Door de actiecomponent zal het individu nieuwe zaken ontdekken. Er is een vorm 
van realiteit die ontdekt kan worden door in interactie te gaan, door actief aan de slag te gaan. 

Het individu is zelf in staat om vorm te geven aan de opvoeding. Er ontstaat wat hoop.  

3.1. J BRUNER 
 

- The process of education is niet passief. Het subject geeft zelf mee vorm aan de opvoeding 
- Piaget, Vigotsky 
- Constructivisme: Het proces van opvoeden is een actief gebeuren waarbij nieuwe ideeën op 

basis van huidige en vroegere geconstrueerd worden 
- Leren als resultaat van een persoonlijke interpretatie van de wereld, het verstand ordent intern 

de uiterlijke wereld 
 

3.2. J. KRISHNAMURTI 
 

- De oosterse kennis waar we steeds meer interessante zaken in zien. De vermenging van de 
oosterse inzichten.  

- Holisme en zelfverdieping 
- Psychologische mutatie zonder leerkracht, opvoeder, ideologie of religie 
- Zichzelf verstaan en niet het onderricht op zichzelf telt. Niet alleen het cognitieve volgieten van 

subjecten, maar ook het balanceren van objecten. Je leert balansen te ontwikkelen tussen geest 
en lichaam. De nadruk ligt op jezelf te proberen verstaan als subject. Waarom doe je de dingen 
die je doet?  

- Onderzoek naar eigen denken en gedrag 
- Andere methoden om bij te leren 
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3.3. J. MILLER 
 

- Jung, Maslov, Capra, Bohm 
- Het leren gaat verder dan de cognitieve werkvormen 
- Er is een collectief onbewustzijn voordat het individu verschijnt. Er zijn dingen die moeilijk 

kenbaar zijn vanuit het rationele apparaat (jung) 
- De zelfactualisatie is het ultieme leren. Dit gaat voorbij het cognitieve leren. Het gaat over het 

in het reine zijn met jezelf (maslov) 
- De invloed van het oosters mystieke denken, het subject in relatie tot de hogere macht (capra) 
- Het organiseren van groepen zonder doel, leren door samen te zijn (bohm) 

à er is iets te leren voorbij het cognitieve 

- Systemisch en transformatief in tegenstelling tot transmissie 
- Spiritueel, affectief, moreel en intellectueel 
- Inter- en transdisciplinair 

  
4. DE FILM 

Post – structuralistisch 

- Het donkere (bataille) 
- Onderhevig aan structuren 
- Strenge regime 
- Behaviorisme, conditionering 
- Wat moeten we nog geloven als alles onderuit gaat en de structuren overheersend zijn? 
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HOOFDSTUK 5 : PSYCHOTRAUMA EN VEERKRACHT 

1. OORSPRONG 
 
1.1. OORLOGSSITUATIES 

Trauma is een relatief recente diagnose. In het verleden was er weinig aandacht voor de impact van 
stressvolle gebeurtenissen. Toch werd er vroeger al melding van gemaakt, op gewezen. Het is pas in de 
context van de wereldoorlogen dat er serieus aandacht aan besteed werd.  

“soldier’s heart”, “oorlogsnostalgie”, “shell shock” (fysieke reactive op trauama), “battle fatigue” , 
“combat neurosis”  

- Egyptische, Romeinse en Griekse strijders (± 3.000 jaar geleden) 
- Wereldoorlog I (1914-18) & II (1940-45)  
- Vietnam veteranen (jaren 1970) – hierbij begon men serieus onderzoek uit te voeren. De 

diagnose werd hier erkent en vormgegeven. 
 

1.2. MENSBEELD 

In de DSM 3 opgenomen als een ‘mental disorder’, een psychische stoornis.  

Geëvolueerd van bedenkelijke conditie naar universele conditie  

- Vroeger: wantrouwen vb. soldaten die niet terug wilden naar het front, om aan de legerdienst 
te ontsnappen 

- Vandaag: onvermijdelijkheid van trauma en onschuld van slachtoffers (een menselijke conditie) 

Potentieel traumatische gebeurtenis (PTG) 

Of een stressvolle gebeurtenis waar mogelijkheid tot trauma is. Een trauma volgt hier echter niet 
noodzakelijk uit.  

- Actueel (door iemand ervaren) of bedreigend (een dreiging tot een gebeurtenis)  
- Voorbeelden: 

- Verkeersongeval, natuurramp, technologische ramp, brand, … (éénmalig acuut) 
- Seksueel misbruik, fysieke mishandeling, huislijk geweld, gender gerelateerd geweld, … 

(een chronische vorm van stress, een herhaaldelijke context)   
- Oorlog, terrorisme, politiek geweld, mensenrechtenschendingen, … (treffen hele 

populaties)  
- Gradaties in aard PTG 

- Directe confrontatie met PTG 
- Getuige zijn van een PTG 
- Vernemen dat de PTG een naaste trof (zgn. intergenerationeel trauma) 
- Herhaalde of extreme blootstelling aan aversieve details van de PTG (zgn. secundair 

trauma) 
- Een voorbeeld : hulpverleners die vaak geconfronteerd worden met specifieke details, 

die kunnen een secundair trauma ontwikkelen. (een indirecte impact op het 
welbevinden) 

- Types (Terr, 1991) 
- Type I: ‘single blow’, eenmalige en acute confrontatie met PTG vb. verkeersongeval 
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- Type II: herhaalde en langdurige confrontatie met PTG(s) vb. seksueel misbruik 
(episodische en chronische stress) 

 
2. STRESSREACTIES 

 
2.1. POTENTIEEL STRESSREACTIES 

Er zal veel afhangen van een aantal factoren. Daarmee zijn bepaalde situaties dus potentieel 
traumatiseerde gebeurtenissen, niet noodzakelijk een impact op ons psychisch welzijn. Er hangt veel 
van af. Ook de impact van je beleving heeft een impact.  

- Niet objectieve gebeurtenis an sich maar cognitieve en emotionele waardering van gebeurtenis 
bepaalt de impact & aard van stressreacties 

- Waardering is afhankelijk van 
 

Gebeurtenis-gerelateerde 
factoren  

Proximiteit 

Duur 

Levensbedreigend karakter 

… 

Individuele factoren  

Stressregulatiesysteem, 
Temperament, 
 
Genetische predispositie, 
Voorgeschiedenis, 

Zingeving, 

Coping, 

Contextuele factoren  

Sociale steun,  

Toegang tot hulp,  

Culturele praktijken, 

Juridisch systeem, 

Leefomgeving,  

Mensen tonen allemaal verschillende reacties.  

- ‘Eustress’ & ‘Distress’ (Selye, 1965) 
- Stress als onvermijdbare consequentie van het leven 
- Criterium: optimale dosis stress  
- Een klein beetje stress is goed, zorgt voor een betere functionalisatie 

 

- Stress = normale reactie op abnormale omstandigheden 
- Als we in een bedreigende situatie terecht komen, dan reageert ons lichaam 
- Het is een normale, functionele reactie in zo’n situatie 

70 (algemene en structurele hulp) – 20 (gespecialiseerde hulp) - 10 (blijvende impact) verhouding 
(Ungar, 2015) 
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2.2. MOGELIJKE REACTIES OP AVERSIE (MASTEN & OBRADOVIC, 2008) 
 

- A = resistance  
- B= delayed breakdown 
- C =normal response and recovery  
- D = breakdown without recovery 
- E & F = positive transformation from higher and lower starting 

levels of adaptive functioning 
- G = persistent maladaptive pattern with disaster-related dip in 

functioning,  
- H = unresponsive maladaptive pattern 

Mensen kunnen op verschillende manieren reageren op ingrijpende situaties.  

2.3. GRADATIES IN STRESSREACTIES 
 

- Normale stressreacties 
- Doen zich automatisch voor bij een stressvolle situatie 
- Doorgaans éénmalige, discrete PTG 
- Herinneringen, emotionaliteit, gespannenheid, verlies realiteitszin, … 
- Korte duur: enkele weken, nadien volledig herstel 

- Acute stressstoornis 
- Doorgaans meer chronische en levensbedreigende PTG 
- Paniekreacties, geestelijke verwarring, dissociatie, slapeloosheid, achterdocht, … 
- Duur: min. twee dagen en max. vier weken, treedt op binnen vier weken na PTG 

- Post-traumatische Stress Stoornis (PTSS) 
- Ontwikkelt zich op langere termijn 
- Verhindert je in je dagelijkse leven 
- Ongecompliceerde PTSS (infra) 
- Comorbide PTSS: comorbiditeit met andere psychiatrische aandoeningen  
- Complexe PTSS: langdurige en herhaalde blootstelling aan PTG 

- vb. studie 9/11 NY : 7.5% Manhattan inwoners PTSS, na 4 maanden 1.7%, na 6 maanden 0.6% 
 

3. DIAGNOSTIEK 

Kinderen (DSM 5) Volwassenen (DSM 5) 

Reactieve hechtingsstoornis 

Ontremd-sociaalcontact stoornis 

Post-traumatische stressstoornis  

Acute stressstoornis 

Aanpassingsstoornis 

Post-traumatische stressstoornis  

Restcategorieën: 

- Andere gespecificeerde trauma of 
stressorgerelateerde stoornis 

- Ongespecifieerde trauma of stressorgerelateerde 
stoornis 
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Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

- Sinds 1980: DSM-III (een relatief recente en nieuwe diagnose) 
- DSM IV: angststoornissen (wat evoluties) 
- DSM 5 (2013): trauma- en stressorgerelateerde stoornissen (een aparte categorie voor trauma, 

niet meer bij de angststoornissen) 

A-criterium : ‘blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, of ernstige verwonding of seksueel 
geweld op een (of meer) van de volgende manieren’ 

1. Zelf ondergaan van de psychotraumatische gebeurtenis(sen). 

2. Persoonlijk getuige zijn geweest van de gebeurtenis(sen) terwijl deze anderen overkwam(en). 

3. Vernemen dat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) een naast familielid of goede vriend(in) is 
(zijn) overkomen. Bij een feitelijke of dreigende dood van een familielid of virend(in), moet(en de 
gebeurtenis(sen) gewelddadig van karakter zijn of een ongeval betreffen. 

4. Ondergaan van herhaaldelijke of extreme blootstelling aan de afschuwwekkende details van 
de psychotraumatische gebeurtenis(sen) zoals bij hulpverleners die stoffelijke resten moeten 
verzamelen; politieagenten die herhaaldelijk worden geconfronteerd met de details van 
kindermisbruik). 
NB Criterium A4 is niet van toepassing op blootstelling via elektronische media, televisie, films of foto's, 
tenzij deze blootstelling werkgerelateerd is. 

3.1. INTRUSIE 

B-criterium : confrontatie met onvrijwillige, intrusieve pijnlijke herinneringen aan de 
psychotraumatische gebeurtenis (gedachten die terug komen, herinneringen) 

De aanwezigheid van een (of meer) van de volgende intrusieve symptomen die samenhangen met de 
psychotraumatische gebeurtenis(sen) en die zijn begonnen nadat de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen) heeft (hebben) plaatsgevonden: 

1. Recidiverende, onvrijwillige en intrusieve pijnlijke herinneringen aan de gebeurtenis.” 
NB: Bij kinderen die ouder zijn dan 6 jaar kan er sprake zijn repetitief spel waarin thema's of aspecten 
van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) tot uiting worden gebracht. 

2. Recidiverende onaangename dromen waarin de inhoud en/of het affect van de droom samenhangt 
met de psychotraumatische gebeurtenis(sen). NB: Bij kinderen kan er sprake zijn van beangstigende 
dromen zonder herkenbare inhoud. 

3. Dissociatieve reacties (zoals flashbacks) waarbij de betrokkene het gevoel heeft of handelt alsof de 
psychotraumatische gebeurtenis(sen) opnieuw plaatsvindt(en). (Dergelijke reacties kunnen zich op een 
continuum bevinden, waarbij de extreemste uiting de vorm kan hebben van een volledig gebrek aan 
besef van de actuele omgeving). NB: Bij kinderen kan het voorkomen dat ze de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen) naspelen. 

4. Intense of landurige psychische lijdensdruk bij blootstelling aan interne of externe prikkels die een 
aspect van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) symboliseren of erop lijken. 

5. Duidelijke fysiologische reacties op interne of externe prikkels die een aspect van de 
psychotraumatische gebeurtenis(sen) symboliseren of erop lijken.  
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3.2. VERMIJDING 

C-criterium : de vermijding van pijnlijke herinneringen, gedachten of gevoelens of vermijding van 
externe aspecten die doen denken aan de psychotraumatische gebeurtenis 

Persisterende vermijding van prikkels die geassocieerd worden met de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen) die begon nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft (hebben) 
plaatsgevonden, zoals blijkt uit één van de beide volgende kenmerken: 

1. Vermijding of pogingen tot vermijding van pijnlijke herinneringen, gedachten of gevoelens over, of 
sterk samenhangend met de psychotraumatische gebeurtenis(sen). Gedachten en gevoelens 
onderdrukken en afblokken. 

2. Vermijding of pogingen tot vermijding van externe aspecten die aan de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen) herinneren (mensen, plaatsen, gesprekken, activiteiten, voorwerpen, situaties) die 
pijnlijke herinneringen, gedachten of gevoelens oproepen over, of sterk samenhangend met, 
de psychotraumatische gebeurtenis(sen). Je zou hier ook kunnen naar kijken als vermijdende coping.  

3.3. NEGATIEVE COGNITIES EN STEMMING 

D-criterium : negatieve verandering in cognities en stemming (emotie) sinds de gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden 

Negatieve veranderingen in cognities en stemming, gerelateerd aan de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen), die zijn begonnen of verergerd nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft 
(hebben) plaatsgevonden, zoals blijkt uit twee (of meer) van de volgende kenmerken: 

1. Onvermogen om zich een belangrijk aspect van de psychotraumatische gebeurtenis(sen) te 
herinneren (gewoonlijk door dissociatieve amnesie en niet door andere factoren, zoals hoofdletsel, of 
alcohol- of drugsgebruik) 

2. Persisterende en overdreven negatieve overtuigingen of verwachtingen over zichzelf, anderen of de 
wereld (bijvoorbeeld "Ik ben slecht", " Je kunt niemand vertrouwen", " De wereld is door en door 
gevaarlijk", "Mijn hele zenuwstelsel is voor altijd verwoest"). Heel wat mensen verliezen vertrouwens 
over het mensbeeld of de wereld 

3. Persisterende, vertekende cognities over de oorzaak of gevolgen van de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen), die ertoe leiden dat de betrokkene zichzelf of anderen er de schuld van geeft. 

4. Persisterende negatieve gemoedstoestand (bijvoorbeeld angst, afschuw, boosheid, schuldgevoelens 
of schaamte). 

5. Duidelijk verminderde belangstelling voor, of deelname aan belangrijke activiteiten, de buitenwereld. 
Ze beperken zich een beetje tot hun eigen leefwereld. 

6. Gevoelens van onthechting of vervreemding van anderen. Mensen gaan niet snel opnieuw een 
vertrouwensrelatie of hechtingsrelatie aan met een ander. 

7. Perststerend onvermogen om positieve emoties te ervaren (zoals onvermogen om geluk, 
voldoending of liefdevolle gevoelens te ervaren). 
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3.4. AROUSAL EN REACTIVITEIT 

E-criterium : duidelijke verandering in arousal (innerlijke spanningstoestand) en reactiviteit (gedrag) 

Duidelijke veranderingen in arousal en reactiviteit, gerelateerd aan de psychotraumatische 
gebeurtenis(sen), die zijn begonnen of verslechterd nadat de psychotraumatische gebeurtenis(sen) heeft 
(hebben) plaatsgevonden, zoals blijkt uit twee (of meer) van de volgende kenmerken: 

1. Prikkelbaar gedrag en woede-uitbarstingen (met weinig of geen aanleiding), gewoonlijk tot uiting 
komend in verbale of fysieke agressie jegens mensen of voorwerpen. Mensen reageren soms wat 
disproportioneel door de innerlijke beleving, de spanningstoestand.  

2. Roekeloos of zelfdestructief gedrag om te reageren op de spanningstoestand. 

3. Hypervigilantie (alert zijn, omgeving screenen op gevaar) 

4. Overdreven schrikreacties (niet in verhouding tot de situatie die zich voor doet) 

5. Concentratieproblemen. 

6. Verstoring van de slaap (zoals moeite met in- of doorslapen of onrustige slaap door bijvoorbeeld 
nachtmerries). 

3.5. ALGEMEEN 

à Combinatie 20 symptomen B-C-D-E criteria  

- F. Duur van de stoornis (criteria B, C, D en E) is langer dan één maand. 
- G. De stoornis veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociaal of 

beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen. 
- H. De stoornis kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel 

(zoals medicatie, alcohol) of aan een somatische aandoening. 

636,120 manieren om PTSS te hebben (Galatzer-Levy & Bryant, 2013) 

- Bijkomende symptoomspecificatie in DSM-V → verachtvoudiging van mogelijke 
symptoomcombinaties ivm DSM-IV 

- 31 mogelijke combinaties van ‘intrusie’ symptomen  
- 3 mogelijke combinaties van ‘vermijding’ symptomen 
- 120 mogelijke combinaties van ‘negatieve cognities en stemming’ symptomen  
- 57 mogelijke combinaties van ‘arousal’ symptomen 

- Dezelfde diagnose maar opvallend verschillende symptoompresentaties 
- Amorfe karakter classificatie 

Wat doet een stresservaring met iemand en welke ondersteuning heeft iemand nodig om met 
die stress om te gaan en deze te verlichten? 

3.6. PREVALENTIE 

Er is heel wat afhankelijk van de diagnostiek. Als de diagnostiek verandert, dan beïnvloed dit ook je 
instrumenten en je resultaten 

Figuren en cijfers sterk afhankelijk van o.a. meetmoment, diagnostische criteria, meetinstrumenten, 
populatie, … ! 
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- Grote grijze zone 
- Veel slachtoffers misbruik, verwaarlozing en geweld in anonimiteit OF wordt niet 

gerapporteerd. De cijfers zijn vaak een onderschatting van de realiteit 
- Aantal slachtoffers massagebeurtenissen vaak ongedocumenteerd 
- Cijfers en figuren = onderschatting van de realiteit!  
- Anderzijds ook overdiagnostisering: continuüm normale – acute – chronische en 

klinisch significante stressreacties 
- Gemiddeld 50% van alle mensen ervaren PTG, life-time prevalentie van PTSS is 8% (Kessler et 

al., 1995) 
- Meer vrouwen dan mannen  
- Risicogroepen (vb. hulpverleners, militairen, medisch personeel, politie, inwoners 

rampgebieden, burgers in conflictsituaties, …) 
- Epidemiologische studies m.b.t. PTSS bij kinderen en jongeren beperkt. We weten hier 

erg weinig over 

à Niet iedereen die geconfronteerd wordt met PTG ontwikkelt significante stressreacties. Cfr. Supra: 70-
20-10 verhouding 

à Niet alle personen die PTG meemaakten hebben nood aan klinische psychotrauma interventie 

4. KINDEREN 

Een grote impact voor kinderen. Het is één van de meest complexe problematieken om te begeleiden, 
omdat het erg ingrijpt op de relaties. Trauma’s dat kinderen ervaren, spelen zich af in de 
hechtingsrelaties. De relaties die je later aangaat, worden hier sterk door beïnvloed.  

4.1. PTSS BIJ KINDEREN EN JONGEREN 
 

- Minder onderzocht en gedocumenteerd 
- Kwetsbaarheid voor bedreigingen → ontwikkeling onder druk:  

- Basisvertrouwen en – veiligheid in relaties is vaak aangetast à een gevoel van 
wantrouwen, onveiligheid.  

- Emotieregulering  
- Mentaliseren, reflecteren en kennen innerlijke belevingswereld 
- Identiteitsontwikkeling, zelfbeeld wordt aangetast, zelfwaarde gevoel wordt getekend 

door de eerste levenservaringen 
- Stagnatie/verstoring van ontwikkeling  

à Complex, niet gemakkelijk om mee te werken 

Geen ‘standaardreacties’, vaak meer gedragsmatige reacties: traumatisch spel, angstdromen, 
concentratieproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, somatische klachten, aandacht 
zoeken, eetstoornissen, angstreacties, fantasieverhalen etc.  

- Afhankelijk van zorg- en steunfiguren in hun reactie en voor bekomen van hulp 
- Ook en vnl. in relatie tot zorg- en steunfiguren komen reacties tot uiting 
- Vaak langdurige impact, in volwassenheid  
- beeld: emotionele, relationele & gedragsmoeilijkheden 

‘it should be recognized that most traumatized children do not officially qualify as having PTSD’ (Putnam, 
1997) 
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4.2. ONTWIKKELINGSSPECIFIEKE STRESSREACTIES 

0-5 jaar Lagere school Adolescentie 

Regressief gedrag  

Algemene angst 

Verhoogde scheidingsangst 

Somatische verschijnselen 

Traumatisch spel 

Regressief gedrag 

Hyperactiviteit 

Zelf-destructief gedrag 

Oppositioneel, risico-gedrag 

Verminderde schoolprestaties 

Verlies van interesse 

Oppositioneel gedrag 

Teruggetrokken 

Slaapstoornissen 

Suïcidaal gedrag 

 

5. INTERVENTIE 
 
- Algemene doelstelling klinische interventies : reducerend symptoomfrequentie en –intensiteit  
- Herbeleving en controle verkrijgen over gebeurtenissen, geassocieerde gedachten, emoties en 

herinneringen 
- Confrontatie, geleidelijke desensitisatie (gewenning aan triggers) 
- Klinische interventies zijn niet voor iedereen noodzakelijk. We moeten blijven opvolgen of de 

klinische interventies niet noodzakelijk zijn. Het gaat vooral op het reduceren van symptomen 
en uiteindelijk ook wegwerken.  
 

5.1. FARMACOTHERAPIE 

= gebruik van psychofarmaca (SSRI’s, Selectieve serotonine-heropname remmer) 

- Connectie van het neurobiologische en psychologische 
 

5.2. PSYCHOTHERAPIE 

= gebruik van psychologische therapieën  

- Cognitieve gedragstherapie 
- Trauma begrijpen, perspectief veranderen   
- Helpen angstreacties managen: angst voor herinneringen en geassocieerde prikkels 

hanteerbaar maken 
- Meest onderzocht, meest evidentie voor  
- Cognities en gedrag proberen beïnvloeden zodat die minder intensief zijn 

- Narrative exposure therapy  
- Ervaringen verwoorden, externaliseren en controleren 
- Herhaaldelijk en steeds verdergaande confrontaties met herinneringen aan de 

traumatische ervaring (imaginaire exposure) 
- Herhaaldelijke en steeds verdergaande confrontatie met situaties die angst uitlokken 

(in vivo exposure)  
- Geleidelijke blootstelling aan prikkels 
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- EMDR, Eye Movement Desensitization & Reprocessing 
- “Oogbewegingtherapie” : stimuleert snelle oogbewegingen (REM) 
- Induceert neurobiologische mechanismen die de activatie van de niet-verwerkte 

herinneringen vergemakkelijken (‘Adaptive Information Processing’ (AIP)) 
- Snelheid en de efficiëntie van de behandeling, wetenschappelijke evidentie 
- De remreactie uitwekken om de hersenen te helpen stressende ervaringen te 

verwerken en een plaats te geven 
- Non-verbale methodieken  

- ‘een taal erbij’ : popjes 
- dramatherapie 
- dans- en bewegingstherapie 
- tekentherapie 

- vb: kinderboek 'A little elephant finds his courage‘ 
 

5.3. ALGEMEEN 

Kanttekeningen bij klinische psychotherapeutische interventies 

- Weinig onderscheid o.b.v. intensiteit en duur stressreactie 
- Pathologiseren normale stressreacties t.g.v. PTG  
- Ondermijnen zelfhulpprocessen, informele steun, natuurlijke veerkracht 

- Blootstelling aan stressvolle triggers en emoties potentieel schadelijk 
- Negeren verschillende copingstrategieën (vergeten, vermijden, …) 
- Beperkte bruikbaarheid bij kinderen, anderstaligen, andersgeletterden,  
- Weinig sensitief voor diverse culturele referentiekaders 
- Gelimiteerde empirische steun voor bepaalde interventies (evidence base) 
- Moet ingebed in een begeleidingscontext zijn 

 
6. ORTHOPEDAGOGISCH PERSPECTIEF 

 
6.1. KENMERKEN BIOMEDISCH/BIOPSYCHOLOGISCH MODEL 

 
- Intrapersoonlijke biologische en psychologische factoren en processen 
- Deficieten, pathologie, traumatologie  
- Identificatie en diagnostisering (PTSS) 
- Verlichting van stress-symptomen d.m.v. psychotherapie of psychofarmacologie 
- Weinig aandacht voor wat er zich rond een cliënt afspeelt. 

 
6.2. ORTHOPEDAGOGISCHE KRITIEKEN OP HET BIOMEDISCH/BIOPSYCHOLOGISCH MODEL 
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Reductionistische benadering 

- Focus op trauma 
- Onderschatting complexiteit van de realteit   → Integratieve benadering 

Individualiserende benadering 

- Focus op intrapersoonlijke factoren en processen 
- Onderschatting impact op het collectieve welzijn  → Systemische  benadering 

Universaliserende benadering 

- Focus op Westerse ideeën en concepten  
- Onderschatting context-specifieke reacties en uitingsvormen stress → Cultureel-sensitieve 

benadering 

Pathologiserende benadering 

- Focus op deficit, problemen, pathologie, lijden en zwakte 
- Onderschatting inspanningen, capaciteitenen hulpbronnen → Sterktegerichte benadering 

 
6.3. ORTHOPEDAGOGISCH PERSPECTIEF; VEERKRACHT VERSTERKEND WERKEN 

INDIVIDU: genetisch, neurologisch, biologisch en psychologisch 

- Affectregulatie 
- Doorzettingsvermogen 
- Zelfvertrouwen 
- Zingeving  
- Probleemoplossend vermogen  
- Copingmechanismen 

MICROSYSTEEM: primaire sociale netwerken 

- Hechtingsrelaties 
- Informele steun  
- Positieve interpersoonlijke interacties  
- Vriendschap 

MESOSYSTEEM: instituten en bredere sociale netwerken  

- Toegang tot (formele) hulpverlening  
- Sociale cohesie & steun 
- Buurtverbondenheid  
- Sociale inclusie & Participatie 
- Institutionele regelgeving 
- Bemiddelaars 

MACROSYSTEEM: structurele factoren en dynamieken 

- Cultuur 
- Spiritualiteit, religieuze zinsgevingskaders   
- Juridische status, wat zijn rechten 
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- Politiek beleid 
- Economische situatie  
- Gezondheidsbeleid 
- Communicatie van info 
- Veiligheid 

 
6.4. TRAUMA – INFORMED CARE : RELATIONELE BENADERING 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer vertrouwen wordt gecreëerd, dat ze in staat zijn om 
bepaalde factoren zelf onder controle te krijgen? Het is de bedoeling om op het niveau van de 
voorziening te zien hoe deze zaken vertaald kunnen worden. 

(1) Bewustzijn 
- Begrijpen van reacties op PTG  
- Kennis over trauma in team en organisatie 
- Psycho-educatie voorzien: helpen herkennen van situaties die moeilijkheden uitlokken en hoe 

daarop te anticiperen/daarin te ageren   
- Erkenning geven over de situatie en de reacties  

 
(2) Veiligheid 
- In alle situaties veiligheid proberen te installeren in de begeleiding 
- Fysieke veiligheid: veilige en niet-bedreigende leef, werk en leeromgeving  
- Emotionele veiligheid: creëren van veilige en inclusieve milieus; transparantie ivm rollen, 

verantwoordelijkheden, verwachtingen, grenzen; vermijden triggers; creëren van ‘safe spaces’ 
waarin iemand zich kan uitdrukken en gedragenheid vindt; duidelijke communicatie  
 

(3) Controle 
- Trauma gaat gepaard met controleverlies – hoe kan je jongeren deze controle terug geven? 
- Creëren mogelijkheden om controle te ervaren : zelf bepalen wat gedeeld wordt, eigen tempo 

bepalen, …  
- Ondersteunen emotieregulatie, 
- Herkennen en aanpakken van triggers en signalen van stress 
- Stimuleren van beslissingsname    

 
(4) Capaciteit 
- Focus op de persoon achter de hulpvraag 
- Erkennen van inspanningen en strijd die mensen leveren om een leven uit te bouwen met een 

dergelijke ingrijpende ervaring 
- Stimuleren van capaciteiten en interesses : alternatief verhaal / identiteit   
- Ondersteunende omgeving rond persoon uitbouwen 
- Mogelijkheden installeren om positieve ervaringen op te doen  

 
(5) Verbinding 
- Samen zoeken naar verbinding met zichzelf  
- Stimuleren van verbinding met anderen 
- Sense of belonging & home 
- Vertrouwen  
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6.5. EEN AANTAL HANDELINGSPRINCIPES 
 

- Cruciaal om de persoon-in-context te zien : erkenning, waardering (“Energy flows where 
attention goes”) 

- Bronnen van stress in omgeving erkennen en aanpakken: preventief! 
- Psychosociale ondersteuningsnoden erkennen en contextualiseren  
- Hulpbronnen in diverse systemen exploreren, versterken en aanwenden  
- Assen uitbouwen waarrond alternatieve identiteitsinvullingen en sociale rollen kunnen worden 

vormgegeven  
- Macht, machtsverhoudingen en -structuren, (wederzijdse) machteloosheid erkennen 
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HOOFDSTUK 6 : INTERNERING 

1. VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN 

We hebben het over kwetsbare mensen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die weinig 
toekomstperspectief hebben. Daarentegen zijn er ook mensen die internering als een kantelpunt zien. 
Het is dus een dubbel verhaal.  

‘Ik probeer het vol te houden. Maar hoe langer ik hier zit, hoe minder het lukt. Dat bedoel ik met 
demotivatie. Dan mag je nog zo sterk zijn als je wil. Het zal geen maanden meer moeten duren. Want 
dan ben ik gebroken en of het dan nog goed komt dat weet ik niet. Dus ik hoop op dat lichtpuntje, dat 
het snel dichterbij komt.’  

‘Ik ben ondertussen al 7 jaar geïnterneerd. Als ik gewoon gestraft was, dan was ik er al lang vanaf 
geweest. Dan had ik misschien een jaar gekregen of een half jaar. Maar langs de ander kant denk ik ook 
dat als ik niet geïnterneerd was geweest en ik was bezig met gebruiken dan had ik misschien al aan de 
afgrond gelegen met mijn druggebruik. Dus langs de andere kant ben ik er wel mee geholpen met die 
internering.’ 

2. WETGEVING 
 

- Wetten van 9 april 1930 en 1 juli 1964 
- Wet van 21 april 2007, een nieuwe, goede wet 
- Wet van 5 mei 2014, gewijzigd door de zgn. wet potpourri III van 4 mei 2016 ("reparatiewet") 

 
2.1. DEFINITIE INTERNERING 

Internering is  

- Een veiligheidsmaatregel (geen straf, maar een maatregel) 
- Die er tegelijkertijd toe strekt de maatschappij te beschermen en (1) 
- Ervoor te zorgen dat aan de geïnterneerde persoon de zorg wordt verstrekt die zijn toestand 

vereist (2) 
- Met het oog op zijn re-integratie in de maatschappij 

Beide doelen staan in spanning met elkaar.  

2.2. JURIDISCHE ASPECTEN 
 

- Wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 
gedetineerden (de zogenaamde Basiswet) – interne rechtspositie van gedetineerden en 
geïnterneerden  

- Recht op participatie, recht op zorg,  
- Wetten van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een 

vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het ruim van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten en houdende de oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken – 
externe rechtspositie van gedetineerden met uitsluiting van geïnterneerden 

- Alles wat komt kijken bij het verlaten van de gevangenis of de instelling, de relatie met 
de samenleving 

- Wet van 5 mei 2014 (en ‘reparatiewet’ van 4 mei 2016) vanaf 1 oktober 2016.  
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- Wet van 11 juli 2018 houdende diverses bepalingen in strafzaken, BS 18 juli 2018, 57.582 (onder 
meer wijzigingen rond samenstelling Commissies van Toezicht/Centrale Toezichtsraad  en 
bepalingen rond gezondheidszorg (interne rechtspositie) en Transitiehuizen (externe 
rechtspositie) (Daems & Goossens, 2018) 
 

2.3. TOEPASSINGSGEBIED 

Wanneer kan je geïnterneerd worden?  

Misdaad of wanbedrijf die de fysieke of psychische integriteit van derden aantast of bedreigt (het moet 
gaan om misdrijven met een zekere zwaarliftigheid)  

+ Geestesstoornis (psychiatrische problematiek)  

+ Gevaar van plegen van nieuwe feiten 

= Internering 

2.4. 5 WETTELIJK VASTGELEGDE VRAGEN AAN DE DESKUNDIGE 
 

(1) Geestesstoornis?  
(2) Mogelijk oorzakelijk verband? 
(3) Gevaar van opnieuw plegen van gelijkaardige feiten? Risicofactoren turven 
(4) Mogelijke begeleiding en behandeling? Risicotaxatie gebruiken als tussentijdse monitoring om 

zo de behandeling te sturen 
(5) Noodzaak gespecialiseerde behandeling of begeleiding (seksuele delinquenten)? Verschillende 

perspectieven 
 

2.5. CONCLUSIES 

Wat gebeurt er met mensen die uit het nieuwe systeem vallen? Wat gebeurt er met mensen die door 
de nieuwe wet niet meer geïnterneerd kunnen worden? 

“Nieuwe” wet van kracht op 1 oktober 2016 

Inhoudelijke wijzigingen: 

- “grotere interneringsdrempel” (feiten met zekere zwaarwichtigheid) – maar wat met zij die nog 
onder het “oude” stelsel vallen? 

- opnieuw invoering van internering van veroordeelden. Mensen die veroordeeld worden, 
kunnen gedurende hun straf toch geïnterneerd worden. Op deze manier blijven ze onder de 
juridische maatregelen staan, het is een stok achter de deur. 

- deskundigenonderzoek/inobservatiestelling: uitvoering? Het uitbouwen van een observatieunit 
aangezien het moeilijk is om in de gevangenis om te observeren in de gevangenis. 

- geïnterneerden de jure niet meer in de gevangenis, maar wat met hen die daar nog verblijven? 
Vanuit de wet mogen geïnterneerden eigenlijk niet in de gevangenis verblijven, toch is dit het 
geval. 
 

3. ONHANDELBARE GEÏNTERNEERDEN 
 
- Onbehandelbaarheid ? 
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- Profiel:  
- specifieke problematiek 
- gebrek aan perspectief 

-  Wat met zij “onder het oude stelsel” ? (cf. supra) laat je deze zomaar zitten, ga je ermee aan 
de slag of probeer je ze opnieuw in de samenleving te krijgen? 

-  Mogelijkheden voor diegenen bij wie re-integratie niet mogelijk is ? 
 

4. INTERNERING 
 
- Uitgesproken door onderzoeksgerecht of vonnisgerecht 
- Na forensisch psychiatrisch deskundigenonderzoek 
- Van een persoon die lijdt aan een geestesstoornis op het ogenblik van de beoordeling (en dus 

op het moment dat de rechter de internering beveelt) er zijn juridisch heel wat vragen bij te 
stellen 

- In zoverre de geestesstoornis het oordeelsvermogen van de dader of de controle over zijn 
daden tenietdoet of ernstig aantast 

- In zoverre er gevaar bestaat dat de dader ten gevolge van zijn geestesstoornis, desgevallend in 
samenhang met andere risicofactoren, opnieuw misdrijven zou plegen 
 

- Uitvoering door KBM 
- Dubbel doel 
- Onbepaalde duur 
- Uitvoering op verschillende manieren (niet iedereen wordt residentieel begeleid)  
- Is niet gelijk aan gedwongen opname 

- Bij een internering is er al een feit gepleegd 
- Een gedwongen opname wordt via de vrederechter geregeld, internering via een 

onderzoeksrechter 
- Opname zal in een zorginstelling gebeuren bij een gedwongen opname 
- Een internering kan ook in een gevangenis doorgaan 
- Een gedwongen opname heeft een bepaalde tijdsduur 

- Trad in werking op 1 oktober 2016 
 

5. MINISTER KOEN GEENS 

“Met de komst van de Kamers voor de Bescherming van de Maatschappij  

–  de zogenaamde interneringskamers – krijgt de geïnterneerde een rechtspositie, zoals veroordeelden 
dat hebben. Ons land werd in het verleden al te veel veroordeeld omdat we geïnterneerden niet de zorg 
zouden geven die hen toekomt. Hier maken we komaf mee. Daarnaast maken we het interneringsbeleid 
gerichter op zij die zwaardere misdrijven hebben gepleegd. Wie een winkeldiefstal pleegt, hoort niet voor 
onbepaalde duur thuis in een inrichting.” 

6. INDELING RISICOPROFIEL 
 
- Low-risk, net zoals anderen met psychiatrische problematiek (nadruk op behandeling van het 

individu) 
- Medium-risk, meer maatregelen en bescherming, medium – security als opvang 
- High-risk, een relatief kleine groep waar beveiliging sterk op de voorgrond staat.  
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De indeling is relatief. Je geraakt moeilijk van zo’n stempel af.  

7. PROFIEL 
 
- “Slechts 26,6% kreeg één diagnose  
- Meest voorkomende diagnoses, meerdere diagnoses 

- 56% persoonlijkheidsstoornissen  
- 39,6% middelenproblematiek 
- 31,4% psychotische stoornissen  
- 24,9% mentale beperking  
- 19,5% seksuele problematiek  

- Detentieperiode 
- Gemiddeld 4,84 jaar (onafgebroken) 
- 14,5% 10 jaar of langer onafgebroken in detentie  

- Duur internering 
- Gemiddeld 10,1 jaar” (overgenomen uit powerpoint Zorgcircuits internering 

Cliënten van justitie én volksgezondheid  

- Justitie: toezicht op naleven van verschillende fasen van interneringsmaatregel 
- Volksgezondheid: behandeling, begeleiding en rehabilitatie (+zorgorganisatie en –coördinatie)  
- Er ontstaat soms wat overlap en spanningen 

Link met reguliere geestelijke gezondheidszorg 

- Bij voorkeur behandeld in de reguliere GGZ 
- Indien nodig binnen forensisch psychiatrisch zorgcircuit (bvb. In een FPC) – belang van 

uitstroom in reguliere zorg 
 

8. BELANG VAN STERKTEGERICHTE BENADERING 

“geïnterneerden zijn mensen zoals ons, hebben ook bepaalde levensbevoegdheden” 

Visies van bvb. McNeill & Ward 

- McNeill: verschillende vormen van rehabilitatie 
- Ward: Good Lives Model 

Onderzoeksproject UGent, 5 tracks  

- Juridische aspecten 
- Procedurele rechtvaardigheid 
- Desistance 
- Persoonlijk herstel 
- Familieleden 
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TEKST 186 – 205  NIET TE KENNEN VOOR HET EXAMEN – TE LEZEN 

Artikels leren als extra info, background 

Tekst over Maxwell te kennen 

Geen pure kennis vragen, eerder inzichtelijke vragen over visie te vormen en inzicht te kennen 

Geen oplijsting criteria van het DSM, geen data 

De lessen zijn richtinggevend en de lessen zijn vormgevend 
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HOOFDSTUK 7 : VILLA VOORTMAN, A MEETING HOUSE IN GHENT 

1. INTRODUCTION 
 
- 2011: A community-based meeting house in Ghent (Belgium) 
- Every day between 9 am and 5 pm:  > 30 visitors 
- A non-medical harm reduction approach, focusing on acceptance 
- Integrative application of democratic TC principles, recovery and psychoanalytical Lacanian 

ideas  
- Unique collaboration between hospital, city council and not-for-profit association 

 
2. PROBLEM DEFINITION AND ORIGIN 

 
- Disappearance of low threshold in psychiatry 
- Due to higher quality and effectiveness criteria in healthcare sector 
- Rapid short-term medicalized treatments more lucrative than reccurent problems with long-

term care. 
- Meeting house is in tune with recent tendency in mental health care to build out community-

based treatment 
- Goal is inclusive citizenship 

 
3. POPULATION OF OUR VISITORS 

 
- Focus on substance abuse disorders combined with psychosis 
- MICA or dual diagnosis  
- Barriers in drug treatment services and in mental health services 
- Criminalization of the mentally ill 
- Homelessness, judicial problems, stigmatization 
- Exclusion, isolation, destruction and suicide 
- ‘worrisome care avoiders’ 

 
4. GUIDING PRINCIPLES OF OUR MEETING CENTER 

 
4.1. HOSPITALITY AND ETHICS 

 
- Recognition of the exclusion 
- Symptoms as answers to exclusion 
- What do they want  >  what do we want for them 
- Organizing hospitality = ethics 
- Shelter, asylum, meeting place, passage, ‘Agora’ 

 
4.2. EMPOWERMENT AND ACTIVE CITIZENSHIP 

 
- Important concept for inclusion, shared responsibility 
- Social connections > myth of independence 
- Social context necessary in care  
- Participation and empowerment > deficit model 
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- Care in and care by society 
 

4.3. OPEN CONSULTATION STRUCTURE AND DIALOGUE 
 

- Medical model, normative discourse and exclusion 
- Focus on disease and reduction to diagnosis 
- Psychodynamic approach and dialogue 
- Welcoming environment without obligation 
- Transparent, horizontal organization 
- “The Little Prince” meets the fox 

 
5. PRACTICAL ELABORATION 

 
5.1. A NETWORK OF REFEREES 

 
- Horizontal  >  hierarchical 
- Complex of referees  >  individual position 
- ‘witness’  >  ‘knowing’ 
- Equality under staff, trainees, volunteers and visitors 
- ‘triangular’ working, ‘practice with many’ 
- No internal division, no rivalry between psychotherapy and sociotherapy 

 
5.2. A PARADIGM SHIFT FROM ABSTINENCE TO HARM REDUCTION AND RECOVERY  

 
- 2 rules: no violence and drug use at the meeting place 
- Functions of toxicomania in psychosis 
- Focusing on substance use is opposite of recovery 
- Personal recovery is opposed to clinical recovery 
- False dichotomy between abstinence and harm reduction 
- Confusion between law and rules 
- Anchorage in meeting house  >  underlying use 
- No duality to ‘us’ versus ‘them’ 

 
6. RESULTS 

 
- Place of research, knowledge center 
- A place to be : feel welcome and safe 
- The place to be : feel accepted and appreciated 
- The place to be me : new identity away from stigmatizing labels 
- Artistic productions and ‘open gate’ as encouters outside our house 
- Gradually reconnection to who they are and to society 

 
7. CONCLUSION 

 
- Socialization as ‘push’ and ‘pull’ 
- Evolution in society from care to meritocracy and ‘marketing’ 
- Villa Voortman as a safe haven with focus on encounter and striving for inclusion 
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- Particularizing care, demand-oriented  >  institution-dependent 
- Dialogue should guide the care 

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better !   
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HOOFDSTUK 8 : ALCOHOL – EN DRUGHULPVERLENING IN VLAANDEREN : ORGANISATIE, FEITEN 
EN TENDENSEN 

1. MIDDELENMISBRUIK, AFHANKELIJKHEID EN VERSLAVING? 
 
1.1. WAT IS VERSLAVING 

Wat maakt het verschil tussen verslaafd zijn en niet verslaafd zijn? 

- Het controleverlies, het dwangmatig gebruik van een product, een uiting op 
verschillende levensdomeinen 

- Een voorbeeld : nicotine, neusspray, shoppen, games, sociale media, 
suikerverslaving 

- Het controleverlies keert steeds terug, je verliest je normaal functioneren. 
- Wat kan je doe om ervan af te geraken? Steun van de omgeving, sociaal 

netwerk, lotgenoten groep (informele hulpverlening), 
zelfcontrolemechanismen  

- 3 M’s  
- Milieu (het gezin, de buurt, het ruimere gezondheidssysteem)  
- Middel (geen middelengebruik tijdens de hulpverlening, absistentie van 

middelen)  
- Mens 

-  Fasen van gebruik. Je moet inzetten op de primaire 
preventie tot intensieve residentiele hulpverlening waar 
gedacht wordt aan nazorg.  

- Experimenteel, recreatief en intensief 
-  Vicieuze cirkels van Van Dijk (1974) het is moeilijk om uit 

deze cirkels te geraken. Je kan bijvoorbeeld tolerant worden 
voor een bepaald product. Middelengebruik heeft een 
invloed op onze hersenen. Het beloningscentrum wordt door middelenmisbruik sterk 
gestart. Je hebt nood aan een bio – psychosociaal model van hulpverlening. Er is nood 
aan ontwenning, afkicking en afbouw van psychische afhankelijkheid.  
 

1.2. MIDDELENMISBRUIK (DSM IV) 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende concepten. 

Onaangepaste vorm van middelengebruik die leidt tot significante beperkingen in het 
functioneren (laatste 12 maanden): minstens één van de volgende criteria :  

- verplichtingen op werk, school en thuis 
- fysiek gevaar (bijvoorbeeld werksituaties of rijden onder invloed) 
- juridische problemen NU craving (dsm 5) mensen die een onstilbaar verlangen hebben 

naar een bepaald middel, het psychisch afhankelijk zijn.  
- sociale + relationele problemen 

Niet voldoen aan criteria voor afhankelijkheid 
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1.3. MIDDELENAFHANKELIJKHEID (DSM IV) 

Onaangepaste vorm van middelengebruik zoals blijkt uit 3 of meer van volgende criteria (laatste 
12 maanden): 

- Tolerantie, het lichaam heeft steeds meer nodig om een bepaald effect te bereiken 
- Ontwenningsverschijnselen 
- Meer + langer dan bedoeld 
- Pogingen om te verminderen of controleren (stoppen) – mensen die beroep doen op 

de hulpverlening, hebben waarschijnlijk al wat pogingen achter de rug 
- Veel tijd in gebruik (op zoek gaan, dealen, stelen, …) 
- Opgeven van belangrijke activiteiten 
- Fysieke en psychische problemen 

 
1.4. SUBSTANCE USE AND ADDICTIVE DISORDERS (DSM 5) 

Middelgerelateerde stoornissen 

- ≠ abuse – dependence 
- Middelengerelateerd maar ook gedrag (bv. gokken) 
- Niet enkel alcohol en illegale middelen (bv. tabak) 
- Criteria: verwijst naar het aantal symptomen uit voorgaande 

- 2-3= mild dependence 
- 4-5= moderate dependence  
- >5= severe dependence 

- Focus op middelen afzonderlijk (een voorbeeld: alcoholafhankelijkheid, cocaïne 
afhankelijkheid)  

Aantal verslavingen in België : 

- alcohol: 500-600 000 
- drugs: 50-60 000 

 
1.5. MIDDELGERELATEERDE PROBLEMEN 

Afhankelijkheid is een langdurig (chronisch?), complex en meervoudig probleem:  

- Polidruggebruik 
- Relationele problemen, intergenerationeel middelgebruik  
- Werkloosheid 
- Juridische problemen, contact met justitie 
- Huisvesting  
- Infectieziekten en andere gezondheidsproblemen (lichamelijke problemen) 
- Comorbiditeit, het samengaan van verslavingsproblemen met andere problemen zoals 

psychische problemen. Beide problemen moeten tegelijk aangepakt worden. 
- Sociale uitsluiting 
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- Gebruik van wat beschikbaar is, op zoek naar een roes waarbij men gebruikt wat 
voorradig is 

Er zijn heel wat vicieuze cirkels om te doorbreken. 

1.6. STADIA VAN VERANDERING – MOTIVATIE 

Er zijn verschillende fasen rond motivatie 

- Precontemplation – voorbeschouwingsfase 
- Contemplation – beschouwingsfase 
- Preparation – voorbereidingsfase 
-  Action – actiefase 
-  Maintenance – stabilisatiefase 

 
2. ONTSTAAN EN ORGANISATIE DRUGHULPVERLENING 

 
2.1. ONTSTAAN DRUGHULPVERLENING 

Vanaf eind jaren ‘60 - begin jaren ‘70: toenemend druggebruik (heroine, LSD, cannabis) in 
Europa 

Sinds eind jaren ’50 in de VS :  

- Nieuwe vorm van hedonisme – normeloosheid 
- Strenge sociale controle waarbij men elke vorm van middelengebruik in de wortel 

probeerde aan te pakken, een sterke regressie – abstinentie! Bij zij die in de problemen 
komen, moet de hulpverlening leiden tot een integratie in de samenleving 
 (Temperance movement – Prohibition Act) 

- AA, Synanon, Daytop Village (de allereerste TG) 

Traditionele gezondheidszorg weigerachtig tov behandeling drugverslaafden:  

- Vzw IAT - CAT 
- Oprichting van een gespecialiseerd PZ (De Pelgrim) 
- 2 TG’s: De Kiem (1976) en De Sleutel (1974) in België 
- Enkel residentiële behandelingen beschikbaar  

Jaren ’80 :  

- Meer diverse vormen van hulpverlening, ook ambulante initiatieven 
- Groeiende beschikbaarheid drugs + problemen: crisisinterventiecentra (CIC), dagcentra 

(DC), KTP’s (kortdurende programma’s) en TG’s 
- Weinig sturing door regering, betrokkenheid verschillende ministeries (n=15), 

belangrijke focus binnen de gezondheidszorg (itt alcohol) à moeilijk om een coherent 
beleid uit te voeren 

Groot aantal gespecialiseerde initiatieven voor druggebruikers 
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Vanaf eind jaren ‘80: drugverslaafden meer en meer in contact met de traditionele 
gezondheidszorg:  

- algemene (spoed of PAAZ) en psychiatrische ziekenhuizen, centra geestelijke 
gezondheidszorg (CGG) 

Jaren ’90: straathoekwerk, MSOC’s (medische sociale opvangcentra), sociale werkplaatsen 
(initiatieven om mensen opnieuw in te schakelen op arbeidsvlak), drangbehandeling (keuze 
tussen justitieel traject of hulpverlening in plaats van de straf);  

Meer recent: spuitenruil, crisiseenheden, case management (individuele trajectbegeleiding), 
vroeginterventie, proefzorg, DBK (drugbehandelingskamer), zorghostel (initiatieven voor 
mensen die al ver staan in de verslaving waar heel wat tolerantie is voor gebruik, er wordt aan 
schadebeperking gedaan), CAP/Tandem, CRA + vouchers, … 

- Alternatieve afhandeling van drugdelicten 
- Ter discussie: gecontroleerde heroïneverstrekking (Luik), gebruikersruimten (A’pen) 

 
2.2. TREATMENT AND PREVENTION : INTREVENING AT THE RIGHT MOMENT 

 

Als je hulpverlening organiseert, is het belangrijk om het volledige spectrum te bestrijken. Er is 
een volledig spectrum, verslaving is een complexe en voortdurende problematiek. 

2.3. EEN AANTAL VASTSTELLINGEN 
 

- Verslaving meer en meer gezien als een chronische, recidiverende hersenziekte, 
waarvan herstel mogelijk is! 

- Complexe en langdurige problematiek, één enkele behandelepisode meestal 
onvoldoende 

- Vrij uitgebreid en gedifferentieerd (categoriaal) hulpverleningsaanbod, eerder 
lappendeken dan goed afgestemd netwerk 

- Er zijn grote regionale verschillen, niet overal is het hulpverleningsaanbod 
hetzelfde 

- Ook historische aspecten zijn hier de oorzaak van 
- Nood aan een integraal en geïntegreerd drugbeleid 

- Een omvattend aanbod dat goed op elkaar is afgestemd 
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- Nood aan meer coördinatie, samenwerking, overleg en continuïteit tussen alle niveaus 
en betrokkenen!! 

- Harm reduction internationaal gezien dominant vanaf jaren 2000 
- Toenemende focus op herstel. Herstel is geen korte termijn, het kan minder ernstige 

vormen van gebruik inhouden.  
 

3. ONDERSCHEIDEN HULPVERLENINGSVORMEN 
 
3.1. DRUGVRIJE BEHANDELING 

Toepassing van psychosociale, therapeutische en pedagogische interventies i.f.v. abstinentie.  

- Residentiële en langdurig behandeling: bv. in een therapeutische gemeenschap 
- Ambulante gesprekstherapie (bijvoorbeeld 5 of 10 gesprekken gedurende 6 maanden) 

Medicatie: enkel ter bestrijding ontwenningsverschijnselen (antidepressiva en 
benzodiazepines) anders niet. Bij ziekte kan er natuurlijk wel medicatie gegeven worden.  

Tot op heden voornaamste behandeling voor niet-opiaatverslaafden. Er zijn weinig 
alternatieven.  

Wetenschappelijk onderzoek: 

- 30-50% program completion rates – een derde / de helft doet dit programma uit 
- Length of Stay (LOS): succes (retentie en motivatie), het uitdoen van het programma. 

Een prognose voor hoe iemand het achteraf zal doen. 
 

3.2. ONTWENNINGSBEHANDELING 

Inzetten op de lichamelijke ontwenning 

- Stopzetten druggebruik; motiveren en evt. doorverwijzen naar een andere vorm van 
behandeling 

- Kortdurend (afhankelijk van welk product en hoelang al verslaafd) 
- Ondersteunende medicatie:  

- Naltrexone, clonidine, lofexidine en buprenorphine: effectief voor terugdringen 
ontwenningsverschijnselen (~ methadon: vooral effectief bij 
substitutiebehandeling) 

- Fysieke ontwenning: enkele dagen – max. 2 weken 
 

3.3. SUBSTITUTIETHERAPIE 
 

- Vooral substitutietherapie met agonisten (methadon, buprenorfine, clonidine, morfine, 
heroïne), maar ook met antagonisten (naltrexone) 

- Afbouwen of onderhoud met methadon 
- Meest beschikbare vorm van behandeling (> 800,000 personen in EU) (EMCDDA, 2009) 
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- Effecten van methadon: minder gebruik (minder geldsnood), risicogedrag, criminaliteit, 
en overlast + langer in behandeling blijven (afhankelijk worden van methadon) 

- Effecten buprenorphine: minder bijgebruik + risico op OD (overdosis) 
- Nood aan psychosociale behandeling naast substitutietherapie  
- MAAR wat met verslaving op zich? 

- Goede zaak ; minder verslavingen omwille van drugs 
- Individueel ; mensen blijven verslaafd 

 
3.4. HARM REDUCTION 

Activiteiten gericht op het voorkomen of verminderen van gezondheidsproblemen of -risico’s 
als gevolg van (iv) druggebruik, ongeacht abstinentie 

- Spuitenruil (evt. desinfecteren) 
- Vaccinatieprogramma’s (HIV, HCV) 
- Informatie- en adviseringscampagnes 
- Testen van pillen 
- Peer support/education: eerste hulp, outreach, informatie 
- Gebruikersruimten (voor bijvoorbeeld heroïne) 
- Op plaatsen waar gebruikers zich ophouden 
- Ook in gevangenissen!? Spuitenruil in de gevangenis is niet bespreekbaar omwille van 

het gevaar dat die naalden als wapen gebruikt zouden kunnen worden. 
 

3.5. GEÏNTEGREERDE BEHANDELING 

Omwille van de multiple en complexe problematiek: nood aan omvattende en geïntegreerde 
aanpak op maat: bv. drugverslaafde ouders die blijven samen wonen met kinderen, dubbele 
diagnose-patiënten 

Behandeling meer succes, indien ook oog voor problemen op andere leefgebieden (McLellan et 
al., 1993) vv. tewerkstelling, psychische problemen, familiaal 

3.6. REÏNTEGRATIE EN NAZORG 

Belangrijkste moment van het behandelingsproces (!) = consolidatie! Het volhouden is de 
grootste uitdaging waar mensen ondersteuning bij nodig zullen hebben. 

- Succes afhankelijk van mate van ondersteuning + zingeving (een zinvolle dagbesteding) 
- Belangrijke pijlers: 

- Huisvesting 
- Tewerkstelling en beroepsopleiding (onderwijs) 
- (alternatief) Sociaal netwerk: familie, (niet gebruikende) vrienden 
- Vrijetijdsbesteding 

- Niet zo goed uitgebouwd + weinig in geïnvesteerd in meeste landen 
- Continuïteit van zorg + opvolging!! 
- Herstel 
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Private voorzieningen willen een alternatief aanbod aanbieden. We moeten echter zorgen dat 
er hulpverlening is voor iedereen, niet enkel voor mensen die de mogelijk daartoe hebben. 

Safe house : een huis waar een minimale ondersteuning is én hulp om niet in contact te komen 
met de verkeerde contacten. Op deze manier kan er over gezorgd worden dat ze weg blijven 
van bijvoorbeeld dealers. 

12stappen model (AA) : principes die men moet doornemen om van de verslaving af te geraken. 
Abstinentie is de enige oplossing voor mensen die ooit gebruikt hebben.  

4. ONDERZOEKSBEVINDINGEN MET BETREKKING TOT BEHANDELING DRUGGEBRUIKEN EN 
RECENTE ONTWIKKELINGEN 

Het probleem ligt vaak bij de motivatie, mensen zijn niet gemotiveerd om te stoppen. Tijdens een 
behandeling moet hierop ingezet worden, maar ook op de weerstand tegen verandering. 

Zorggebruik: 

- Beperkt aantal personen in behandeling (‘treatment gap’) tussen de 10 en 15% doet effectief 
een beroep op de hulpverlening. Alle initiatieven zijn mogelijk om ervoor te zorgen dat mensen 
naar de behandeling toe stappen 

- Hoge drop-out + herval 
- Mensen doen meerdere keer beroep op de hulpverlening 

- Lange behandelingsgeschiedenis! 
- Draaideurcliënten (veel herval op een korte tijd) 

Eén behandeling onvoldoende: combinatie of aaneenschakeling van verschillende behandelvormen + 
continuïteit 

- Case management! 
 

4.1. WAT WETEN WE OVER EFFECTIVITEIT VAN (RESIDENTIËLE) BEHANDELING? 

Literatuuronderzoek: 

- Belang van behandeling (vs. spontaan herstel) als mensen een behandeling volgen, dan zullen 
ze sneller herstellen 

- Residentiële behandeling effectiever dan ambulante en kortdurende programma’s ifv 
abstinentie en herstel 

- Betere uitkomsten geassocieerd met retentie en continuïteit van zorg 
- Ook cliëntkenmerken spelen een rol: SES, gezinssituatie + ondersteunend netwerk, werk, 

afwezigheid comorbiditeit 
- Belang van programmavariabelen: therapeutisch oriëntatie, gespecialiseerd en getraind 

personeel, super/intervisie 
 

4.2. BENCHMARK – ONDERZOEK ALCOHOLBEHANDELING 2007 

Gericht op uitkomsten na 6 maanden van personen, die initieel ontwenningsprogramma hadden 
afgerond 

- 250 personen, 5 ziekenhuizen 
- EuropASI + motivatie 
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- 72.7% follow-up rate 

Uitkomsten  

- Gem. behandelduur: 11.6 weken;  
- 54.2% ook nazorg 

Significante vermindering van de ernst van alcohol- en psychische problemen na behandeling 

- 46.5% niets of nauwelijks gedronken 
- 53% hervallen tijdens 6 maanden na behandeling, 39,8% dronk tijdens laatste 30 dagen 
- 25% nog ambulant in behandeling voor psychische problemen, 17% residentieel 
- Herval hangt sterk samen met het niet hebben van betekenisvolle dagactiviteiten + met ervaren 

alcoholproblemen + met vrije tijd doorbrengen met vrienden i.p.v. familie  
- Heropname geassocieerd met ernstigere psychische problemen bij aanvang van de behandeling 

en met lager welbevinden en psychische problemen bij de follow-up (leeftijd) 
 

4.3. AANGEWEZEN BEHANDELINTENSITEIT RESIDENTIËLE PATIËNTEN VOLGENS MATE – 
BESLISBOOM 

 

4.4. RECENTE EVOLUTIES MET BETREKKING TOT DRUGHULPVERLENING 
 

- Breed gamma aan interventies beschikbaar 
- Specifieke projecten voor specifieke doelgroepen (adolescenten bijvoorbeeld niet samen 

steken met doorwinterde cliënten) 
- Heel wat capaciteitsproblemen! Er zijn lange wachtlijsten.  
- Gebruik van nieuwe technologieën (internet, email, e-counseling,…) 
- Kostenbesparende maatregelen, een belangrijke evolutie doorheen de hele zorg. Residentiële 

zorg staat onder druk 
- Vermaatschappelijking: verschuiving van ziekenhuizen, over behandelingscentra naar 

community-based treatment à minder residentieel 
- Aandacht voor kwaliteit van leven en herstel 

 
4.5. TOENEMENDE AANDACHT VOOR HERSTEL 

 
- Nood aan herstelondersteunend alcohol- en drugbeleid 

- ‘Unlimited harm reduction’ draagt niet bij tot abstinentie/gecontroleerd gebruik 
- ‘Intergenerationele verslaving’ 

- Herstel betekent veel meer dan enkel abstinentie, ook andere leefgebieden 
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- Kosten-baten analyse: hoge kost aan werkverlet, gezondheidsschade, politionele en 
justitiekosten, maatschappelijke impact + op gezinnen 

- Belang van de therapeutische relatie!  
- Identificatie met de behandelaar 

- Deelname aan zelfhulpgroepen zoals AA en nazorg voor het consolideren de 
behandelingsuitkomsten 

- Niet vanuit één organisatie, maar over organisaties heen 
- De maatschappelijke impact is gigantisch, het relationele aspect is belangrijk 

 
5. NAAR MEER KWALITEIT VAN ZORG 

 
- Nood aan een herstelperspectief! 
- Toenemend belang van evaluatie-onderzoek in de verslavingzorg 
- Nadruk op evidence-based practice, wat zijn bewezen behandelvormen? 
- Kwaliteitsstandaarden en -controle 
- Toenemend aantal complexe hulpverleningssituaties: nood aan meer continuïteit, 

geïndividualiseerde zorg, coördinatie, samenwerking + communicatie 
- Verslavingszorg als onderdeel van de evoluerende ggz, georganiseerd op basis van de zorgvraag 

van cliënten 
- Belang van het erkennen van verslavingszorg in de samenleving 
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HOOFDSTUK 9 : PRODCUTINFORMATIE 

1. DEFINIËRINGEN EN CONTEXTSCHETS 
 
1.1. DRUG  

Historiek als medicatie, de bijwerkingen zorgen ervoor dat ze later als illegale drug gebruikt worden 

Elk product dat men zonder ernstige reden inneemt om de gevoelens, de waarnemingen, de 
gedragingen en/of het bewustzijn te veranderen en waardoor men aan zijn persoon nadeel berokkent 
en/of aan de gemeenschap schade toebrengt  (MAAR elke definitie heeft zijn beperkingen) 

In deze definitie zijn er toch wel wat zaken waar je over zou kunnen discussiëren. Een voorbeeld : zonder 
ernstige reden (onthoudingsverschijnselen nadien à opnieuw innemen). Het schetst wel ergens 
waarover we het hebben.  

We moeten de mensen zowel psychisch als sociaal helpen en ondersteunen. 

Recreatief gebruik is zonder een ernstige reden 

à Stof die inwerkt op het centraal zenuwstelsel (de hersenen en de hersenstam) of ‘PSYCHOTROPE STOF’ 

1.2. DRUGGEBRUIK 

Het is breder dan wat we denken. 

(1) Overmatig gebruik van voorgeschreven of vrij verkrijgbare geneesmiddelen met een 
psychotrope werking. Een voorbeeld; hoestsiroop met codeïne (nu op voorschrift) 
 

(2) Gebruik of overmatig gebruik van genotsmiddelen met een psychotrope werking. Stoffen die 
vaak niet toegelaten zijn, er zijn er echter die dat wel zijn 
  

- Wettelijk toegelaten en niet-gereglementeerde genotsmiddelen  
- sociaal-aanvaarde middelen  
- sociaal-niet-aanvaarde middelen (veel van die middelen worden tegenwoordig “Legal 

Highs” genoemd)  
- Bepaalde plantenproducten (al dan niet wettelijk toegelaten)  

- (vb. Kava Kava)  
- Illegale (straat-)drugs (opiaten (heroïne, morfine, …), cocaïne, amfetamine, designer drugs, XTC) 

 
1.3. LEGAL HIGHS 

Oorspronkelijk ging het enkel om middelen die een natuurlijke, meestal plantaardige oorsprong hebben, 
psychoactieve bestanddelen bevatten, niet voorkomen op de lijsten van gereglementeerde producten 
en in (online) smartshops te verkrijgen zijn.  

Lijst gereglementeerde producten : een lijst met alle illegale producten 

Tegenwoordig worden ook heel wat “designer drugs” als “legal highs” beschouwd (in principe is dit 
enkel mogelijk zolang ze nog niet gereglementeerd zijn) à nu eerder "NPS" ‘ 

Legal Highs’ zijn lang niet zo onschuldig als men laat vermoeden! We willen van deze term af 

1.4. DESIGNER DRUGS 



Klinische orthopedagogiek 2020 - 2021 

61 
 

Substanties die qua chemische structuur enigszins afwijken van bepaalde stoffen of moleculen die in de 
wetgeving zijn opgelijst en die op de illegale straatmarkt worden verhandeld of via (online) smartshops 
worden verspreid het zijn in feite varianten van gereglementeerde stoffen die gelijkaardige effecten 
teweegbrengen, maar waarvoor men niet strafrechtelijk kan worden vervolgd wegens het niet 
voorhanden zijn van een expliciete juridische grondslag 

Wanneer je chemisch iets verandert aan een stof, dan is dat niet meer dezelfde legale stof. Door met 
die stof chemisch te gaan spelen, kan je bepaalde effecten accentueren en andere juist minder.  

1.5. AFHANKELIJKHEID, DEPENDENCE 

Verslaving ligt sterk in de mond, maar eigenlijk zou je over afhankelijkheid moeten spreken.  

 

= de klassieke benadering (ooit door W.H.O. 'grootgemaakt') een te beperkende definitie 

à Nu meer en meer geïntegreerd beeld, denk aan definitie 'afhankelijkheid' in DSM (I)V. We evolueren 
door wetenschappelijk onderzoek 

1.6. DIAGNOSTIEK 

In DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)  

- Criteria voor DSM IV begrip"middelen-afhankelijkheid" (komt overeen met verslaving):  
- 3 van een lijst van 7 criteria moeten zich tegelijk voordoen of binnen de 12 maand  
- Tolerantie en ontwenningsverschijnselen zijn geen noodzaak, als er maar 3 (andere) 

van de criteria vervuld zijn  

In DSM V gaat men nog stapje verder.  

- (Drug-)misbruik en afhankelijkheid worden herleid tot 1 groep: "verslavingen en stoornissen 
door het gebruik van middelen" 

- Criteria voor DSM V:  
- Lijst van 11 criteria, opgedeeld in 4 klassen 
- 3 ernst-niveau's:  

- Beperkt (≥ 2 criteria tegelijk in het laatste jaar)  
- matig (4-5 criteria tegelijk in het laatste jaar)  
- ernstig (≥ 6 criteria tegelijk in het laatste jaar) 

 
 

2. KLASSIFICATIES (INDELINGEN, GROEPEN) 
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2.1. INDELING DRUGS 

Het is handig om groepen te onderscheiden in de stoffen. De klassieke benadering is een opdeling in 
drie grote groepen :  

(1) Producten die de psychische functies in hoofdzaak onderdrukken (psycholeptica) 
bewustzijnsverlagende, verdovende of roesmiddelen dempende middelen (opiaten) 

(2) Producten die de psychische functies in hoofdzaak stimuleren (psycho-analeptica)  
stimulerende middelen (stimulantia) pepmiddelen (cocaïne) 

(3) Producten die de psychische functies verstoren (psychodysleptica)  
(hallucinogenen) bewustzijnsverruimende middelen, psychedelische middelen tripmiddelen  

(4) Producten met een meervoudig werkingspatroon (psycho-analeptisch, psychodysleptisch 
en/ofentactogeen) “legal highs” 

Sinds kort:  

- Opdeling in 3 (4) groepen (stoffen met stimulerende werking, met verdovende werking, met 
psychedelische werking) wordt in vraag gesteld  

- t.g.v. de enorme toename aan NIEUWE PSYCHOACTIEVE STOFFEN (NPS) (categorie 4) 

à is het nog nuttig om over deze groepen te spreken? 

Nieuw model afkomsting uit Engeland:  

à Het Drugwiel (= vertaling van dit model naar Belgische context, VAD en WIV® , nu 'Sciensano')  

- 7 categoriën (3 oude, 3 nieuwe, categorie dempende stoffen opgesplitst in 2 groepen)  
- VAD: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen  
- WIV: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 

 
- Stimulatia en hallucinogenen zijn gebleven (psycho-analeptica en psychodysleptica)  

à PS: hallucinogenen is geen goede benaming  
- Dempende stoffen opgesplitst in opioïden (natuurlijk én synthetisch) en verdovende stoffen  
- Nieuw (+/-): empathogenen, dissociatieven, cannabinoïden  
- Binnenring en buitenring: illegaal vs. legaal of voorschriftplichtig  
- Duidelijke aanwezigheid van de 'acroniem'-stoffen (NPS) chemische stoffen met een naam die 

niet echt uitspreekbaar zijn. 
 

3. PSYCHOLEPTICA 

Producten die de psychische functies (czs) in hoofdzaak onderdrukken  

(1) Stoffen met slaapverwekkende, sederende en/of angstwerende eigenschappen 
  

A. Farmaca: 
o.m. - barbituraten - methaqualone – benzodiazepines (slaapmiddelen, angstwerende stoffen)  
 
B. Gamma-hydroxyboterzuur:  
ghb of ‘liquid ecstasy’ (alcohol) 
 
C. Alkohol: ethanol  
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D. Gassen en vluchtige oplosmiddelen (v.o.s.)  
 

(2) Centraal werkende (zware) pijnstillers (narcotica) 
 

3.1. GHB (GAMMA – HYDROXYBOTERZUUR) – LIQUID ECSTASY 
 

3.1.1. ALGEMEENHEDEN EN HISTORIEK 

Gesynthetiseerd in 1960  

- Oorspronkelijk aangewend als anestheticum (weinig bevredigend) en bij de behandeling van 
slaapstoornissen  

- Het is een stof met slaapverwekkende eigenschappen 

In de jaren tachtig:  

- Verkocht als voedingssupplement (‘body builders’);   
- Regelmatig melding van intoxicaties  

Vanaf jaren negentig:  

- Oraal ingenomen recreatieve drug (megadiscotheken en ‘raveparties’)  
- Verhandeld onder de naam ‘liquid ecstasy’ (kleur-en reuklozevloeistof)  
- Ook bekend als ‘date rape drug’ (zoals ook rohypnol® = ‘roofies’ en nog anderesubstanties) 

- Drug facilitated sexual assault  
- Gemakkelijk toe te voegen aan een drank 

 
3.1.2. EFFECTEN 

Cijfers zijn richtwaarden, het is eerder een indicatie. Mensen hebben andere metabolismen en zullen 
daardoor ook andere effecten ervaren. (cijfers niet kennen) 

- Snelle opname:  
- Effecten zijn na 10 à 20 minuten voelbaar en houden 1,5 tot 3 uur aan  

- Bij gewone doseringen (0,75 – 1,5 gram):  
- Plezierige alcoholachtige roes en seksuele opwinding (ontremd, toename van de 

tactiele gevoeligheid, ...)  
- Bij hogere doseringen:  

- Suf- en slaperigheid, amnesie (geheugenverlies) 
- Bij overdosering:  

- Bewusteloosheid (zeer diepe slaap of coma met ademhalingsdepressie)   
- Ghb vertoont een steile dosis - responscurve:  

- Een klein verschil in dosering kan grote gevolgen hebben op het vlak van effect, maar 
ook toxiciteit! 
 
 
 
 
 

3.1.3. RISICO’S  
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- Clandestiene bereiding:  
- Vloeistoffen met sterk variërende concentraties aan ghb  
- Problemen met de zuiverheid (vloeistof kan nog naoh bevatten)  
- Je weet dus niet echt wat je krijgt wanneer je GHB koopt, je hebt geen idee van het 

percentage GHB 
- Gemakkelijk te mengen met allerhande dranken:  

- Mogelijkheid van toediening aan niets vermoedende personen (vb. Met het oog op 
‘date rape’, =dfsa)  

- Niet terug te vinden in het bloed want snel weg uit je lichaam 
- Zeer gevaarlijk in combinatie met alcohol (gemakkelijk fataal)  
- Zeer zware fysieke (en psychische) onthoudingsverschijnselen 

- Het is een dempende stof 
- Deze onthoudingsverschijnselen zijn gebruikersafhankelijk, maar meestal niet vanaf de 

1ste keer. Elk individu reageert anders op deze drug 
- GHB is een gevaarlijk product en komt steeds meer voor 

 
3.2. GASSEN EN VLUCHTIGE OPLOSMIDDELEN, VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN 

 
(1) Gassen (propaan, butaan, lachgas, …)  
(2) Alifatische en aromatische koolwaterstoffen (hexaan, benzeen, tolueen,…)   
(3) Gehalogeneerde koolwaterstoffen (trichloorethyleen, 1,1,1-trichloorethaan,…)  
(4) Alcoholen (isopropylalcohol, …), ketonen (aceton, …), esters (ethylacetaat, …), ethers 

(diëthylether,…)  
(5) Alifatische nitrieten of ‘poppers’ (isobutylnitriet, methylbutylnitriet,…)(ietwat apart circuit, het 

seksuele circuit) 

Wijze van gebruik van gassen :  

- ‘sniffing’ of ‘snuiven’: rechtstreeks inhaleren aan het flesje of derecipiënt  
- ‘bagging’: inhaleren m.b.v. Een zak waarin een inhaleerbaar product (bvb. Lijm) werd gebracht 
- ‘huffing’: inhaleren door gedrenkt materiaal(bvb. Vod) dat op de mond en neus wordt 

gehouden 
 
3.2.1. LACHGAS  
 

A. GEBRUIK 
 

- in de geneeskunde: kortdurende narcose (tandheelkunde) en kortdurende pijnstiller 
(ziekenhuis)  

- in de voedingsindustrie: drijfgas (slagroom)  
- als roesmiddel 

 
B. EFFECTEN ALS DRUG 

 
- Bewustzijnsdaling ~ dronkenschap  
- Kortdurende maar sterke roes (1 tot 5 minuten);  
- Gebruikers kunnen lacherig worden - vervorming van de werkelijkheid (zowel qua beeld als 

geluid) 
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C. GEZONDHEIDSRISICO’S 

 
- Cryogene letsels (lippen en longen)  
- Tijdelijk zuurstof tekort (duizeligheid, verwardheid, gevoelloosheid of tintelingen, flauw vallen) 

 
D. OPMERKINGEN 

Lachgas niet samen gebruiken met alcohol of GHB (versterken het verdovend effect van lachgas) 

à 1 + 1 = 3 (ze gaan elkaar versterken doordat ze tot dezelfde groep behoren 

3.2.2. INHALATIE VAN VLUCHTIGE OPLOSMIDDELEN 

Effecten na enkele malen inhaleren  

à Beneveld prettig gevoel (toestand van vrolijke opgewondenheid)  

à symptomen gelijkend op die van een alcoholvergiftiging  

Soms met  

à verstoring van de percepties, visuele en auditieve waandenkbeelden, stemmingsveranderingen 
(kunnen met agressiviteit gepaard gaan) 

A. RISICO’S EN TOXICITEIT  
 

(1) Mogelijke doodsoorzaken : 
bewustzijnsverlies à  ademhalingsstilstand  
hartritmestoornissen à hartstilstand  

(2) Chronische toxiciteit, als je dit meer gaat innemen 
hersenbeschadiging - lever- en nierbeschadiging 

(3) Psychiatrische beelden : 
waandenkbeelden 
 

B. BESLUIT   
 

- Vluchtige oplosmiddelen, lijmen, … zijn niet onderhevig aan wettelijke beperkingen  
- ‘Solvent abuse’ en ‘inhalant abuse’ zijn zeer goedkope vormen van druggebruik die heel wat 

risico’s inhouden  
- Het is een bezigheid die vooral in trek is bij straatkinderen in grote wereldsteden 

 
3.3. NARCOTICA 

 
(1) OPIATEN (verbindingen die qua chemische structuur gelijkenissen vertonen met morfine)  

  
- alkaloïden (stoffen uit planten) met een centrale pijnstillende werking uit opium zoals morfine 

en codeïne  
- semi-synthetische verbindingen die uitgaande van de bovengenoemde natuurlijke 

opiumalkaloïden worden bereid zoals heroïne, desomorfine (krokodil), … een variant met de 
basisstructuur van morfine  
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(2) OPIOÏDEN (verbindingen die qua chemische structuur totaal verschillend zijn van morfine)  
 

- synthetische vervangmiddelen van morfine (morfinesurrogaten) zoals methadon, buprenorfine 
en fentanyl  

- verschillen met morfine die wel dezelfde resultaten hebben (gemaakt als alternatief bij een 
tekort aan morfine)  

op de straatmarkt circuleren clandestien gesynthetiseerde verbindingen met morfinomimetische 
eigenschappen, zoals onder meer α-methylfentanyl (“ChinaWhite”); het gaat om levensgevaarlijke 
producten die als alternatief van bijvoorbeeld heroïne dienen 

à Gemeenschappelijk kenmerk: ze werken in op de opioïde/opiaatreceptoren in het CZS 

3.3.1. OPIATEN 

Opium, een plantenmateriaal waar je de stof kan uithalen  

- Roken (schuiven)  
- Eten - drinken (opgelost in water)  

Morfine, enkelvoudige stof uit het plantenmateriaal 

- Spuiten (vooral mensen met een medisch beroep) 

Heroïne, een aanpassing aan de chemische samenstelling van morfine 

- Snorten (via de neus)  
- Roken (sigaret metheroïne)  
- Spuiten (intraveneus of ‘main lining’)  

- Gevaar voor dodelijk toxisch effect en/of spuitcomplicaties  
- Chinezen (inhaleren van de dampen)  

à komt meer en meer voor i.p.v. Injecteren 
 

A. KENMERKEN OPIATEN 
 

(1) Ze gaan interacties aan met de opioïde receptoren  
 

(2) Ze vertonen een sterke lichamelijke afhankelijkheid  

à tolerantie voor  

- Pijnstillend effect  
- Sederend, onderdrukkend effect  
- Euforie  
- Ademhalingsdepressie  

Je lichaam past zich aan en je moet steeds meer gebruiken 

 

Niet voor  

- Miosis (pin-point pupillen)  
- Obstipatie (darmmotiliteit ¯ ¯)  
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à uitgesproken (fysieke) onthoudingsverschijnselen ‘cold turkey’  

(3) Ze vertonen een sterke geestelijke afhankelijkheid 
 

B. DRUGEFFECTEN OPIATEN 
 

- Eerste toediening vaak misselijkheid en braken  
- Herhaalde toediening wegblijven van onaangename effecten alleen positieve effecten worden 

ervaren  
- Injectie: warme stroming over de huid (perifere vasodilatatie)  

à Wegzinken in een toestand van dromerige onverschilligheid (rustige euforie) 
à Geïntegreerd gebruik gaat vlug over in een typisch opiatenritme (4 à 6 x spuiten/dag) als je 
dat niet doet, dan krijg je die onthoudingsverschijnselen 
 

C. ONTHOUDINGSVERSCHIJNSELEN  OPIATEN  

Stadium 1 (8-12u na laatste toediening) : rusteloos, gevoel van zwakte, rillen, zweten, waterige ogen, 
lopendeneus  

Stadium 2 : toenemende onrust, agitatie neiging tot slaap, maar zeer onrustig  

Stadium 3  : (na 18-24u) ontwaken, slapeloosheid slijmerig vocht uit de neus, tranende ogen, 
pijngevoelig, wijdepupillen 

à ‘cold turkey’  

Stadium 4 (na 36u) rillen van de kou, huilen (pijnlijke spierkrampen), vallen, ... Sterk bevuild (zweet, 
urine, braaksel, ontlasting), ontregeld pijngevoel  

Het is een continuüm en bouwt steeds verder op elkaar. Er is soms ook medische bijstand nodig, want 
niet elke gebruiker kan dit fysiek aan.  

Symptomen verdwijnen geleidelijk na 6 - 7 dagen 

3.3.2. HEROÏNE : SPUITCOMPLICATIES 

Regelmatig injecteren kan enorme gezondheidsproblemen veroorzaken 

- Aderontsteking (tromboflebitis)  
- Ontsteking van het onderhuidse bindweefsel met subcutaan gelokaliseerde abcessen (vnl. bij 

skin popping)  
- Bacteriëmie  
- Acute bacteriële endocarditis (hartkleppen)  
- Long- en oogbeschadiging (inspuiten van vaste deeltjes en wattenvezeltjes)  
- Hepatitis B en besmetting met HIV (‘needlesharing’) 

- Naalden gebruiken tussen verschillen patiënten is een dramatisch gegeven 
 

 

3.3.3. OVERDOSERING 
 

- Diepe bewusteloosheid  
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- Trage en oppervlakkige ademhaling  
- Blauwverkleuring(cyanose) omdat je niet genoeg zuurstof binnen krijgt  
- Vernauwde pupillen (‘pin-point pupils’)  
- Zwakke pols en lage bloeddruk  

à dood falen van de ademhaling die stopt 

4. PSYCHOANALEPTICA 

Producten die de psychische functies in hoofdzaak stimuleren 

1. Plantaardige middelen of afgeleid van plantaardige middelen:  

- Koffie, thee, cola: cafeïne  
- Tabak: nicotine  
- Cocabladeren: cocaïne  
- Betelnoten: arecoline  
- Khatbladeren: cathinone  

2. Synthetische middelen (psychostimulantia)  

- Actieve bestanddelen van farmaca die (1) vaak ook illegaal worden gesynthetiseerd en (2) in het 
illegale circuit terechtkomen: het gaat o.a. om amfetamine, methylamfetamine, 
methylfenidaat, …  

- Designer drugs: afgeleiden van o.m. Amfetamine 
- Stoffen die afgeleid zijn van amfetamine, een reeks varianten  
- Een stof creëren die voor een bepaalde periode legaal is, die niet op de lijst staat 

 
4.1. COCAÏNE 

Uit blad van erythroxylon coca en erythroxylon novogranatense  

Vindplaats : bolivië - peru - ecuador - colombië  

Gebruik: cocabladeren (kauwen) en de psychoactieve inhoudsstof cocaïne (plantaardig middel) 

Historiek :  

- 1859 isolatie van chemische stof uit blad  
- 1863 vin tonique mariani (angelo mariani)  
- 1884 sigmund freud, publiciteit voor het gebruik van cocaïne 
- 1886 coca-cola (john pemberton)  
- 1903 gereglementeerd (coca-cola zonder cocaïne)  
- 1970 schedule ii drug(usa) geneesmiddel naar illegale drug 
-  in belgië gereglementeerd via kb van 31 december 1930 (valt nu onder kb van6/9/2017) 

Gebruik :  

- Geneeskunde - anestheticum (heel beperkt in oogheelkunde) - brompton cocktail (van 
verschillende drugs, palliatief, 19e eeuw)  

- illegaal: drug 
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Cocaïne komt van een gekweekte plant. Deze bladeren worden geoogst en gedroogd. Het coca blad 
heeft een verslavende werking, maar de problematische verslavende factor is anders dan die bij cocaïne. 
Coca bladeren worden gekauwd of als thee gebruikt.  

Als we de pure stof uit de bladeren halen, is er een ander verhaal. De zuivere, enkelvoudige stof 
resulteert in cocaïne die je kan snuiven of injecteren. Deze stof kan ook al base geproduceerd worden, 
dit noemen we dan crack. Het is een goedkopere vorm van cocaïnegebruik. 

Druggerelateerd moet je de stof en de bladeren als twee verschillende zaken zien. 

4.1.1. WIJZE VAN GEBRUIK 

Kauwen van de bladeren (samen met stukjeskalksteen)  

Drinken van thee (maté de coca) of wijn (coincoca vino de coca)  

Snorten (= snuiven) van cocaïne  

- Gewoonlijk gaat het om het zout: cocaïnehydrochloride  
- Meestal wordt gesnoven vanop een spiegeltje (“lijntjes snuiven”)  
- Bloedvaten worden vernauwd waardoor er minder bloed komt naar het neusslijmvlies. Als je 

langdurig cocaïne gaat gebruiken, zal je een perforatie krijgen van het neustussenschot 

Spuiten van cocaïne  

- Het gaat om cocaïnehydrochloride  
- Gebeurt wat minder, meer bij heroïne 

Roken van cocaïne  

- Cocapasta wordt soms samen met tabak gerookt (sigaret)  
- Cocaïnebase (“crack” of “rock”) kan met speciale pijpjesworden gerookt 

 
4.1.2. KENMERKEN 

 
- Blokkeert de reuptake van dopamine, noradrenaline en serotonine (belangrijke 

neurotransmitters) 
- Snelle werking - korte werkingsduur, verlaat snel het lichaam  
- Sterk centraalwerkend middel  
- Werkt sterk stimulerend  
- Sterke tolerantieopbouw  
- Beperkt lichamelijke onthoudingsverschijnselen, vermomt door de algemene 

onthoudingsverschijnselen.  De lichamelijke onthoudingsverschijnselen zijn sterker bij 
bijvoorbeeld heroïne. 

- Gekenmerkt door een sterke geestelijke afhankelijkheid  
- Wel ernstige psychische problemen bij (abrupt) stoppen 

 
 
 
 
 
4.1.3. WERKINGSPATROON 
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Je hebt het gevoel dat je zowel mentaal als fysiek meer aan kan. Er is een opgeblazen gevoel van 
activiteit. (rush) 

Het product zal snel je lichaam verlaten en dan krijg je een rebound. Dit zorgt voor het euforisch 
evenwicht. (crash) 

4.1.4. COCAÏNEWAANZIN 

Bij frequent gebruik van grote hoeveelheden  

- psychose kunnen veroorzaakt worden. Komt hier meer voor dan bij andere stoffen. Dit betekent 
echter niet dat iedereen dit automatisch zal ontwikkelen.  

- Angst met waandenkbeelden (zich horen uitschelden, zich bedreigd voelen) mensen horen 
stemmen die hen aanzetten tot iets te doen 

à geweldadige uitbarstingen (aanvallen op de omgeving)  

- Gezichts- en gevoelshallucinaties (beestjes, 'formication') mensen hebben het gevoel dat er 
beestjes onder hun huid kruipen, als reactie zullen mensen zichzelf krabben 
 
4.1.5. COCAÏNE : DOODSOORZAAK 

Cocaïne-shock : gevolg van intolerantie of idiosyncrasie  

Na kortdurende angst - en opwindingstoestand. Je hebt een overgevoeligheid, een intolerantie en na 
één dosis krijg je al een shock 

à Bleekheid, koud zweet, ademnood, bloeddrukdaling, coma  

Overdosering (ld = 1.200 mg)  

- Cardiovasculaire problemen, hartproblemen (ventriculaire fibrillatie, hartinfarct…)  
- Depressie ademhaling (ademhalingsstilstand) 

 
4.2. PSYCHOSTIMULANTIA (AMFETAMINE, …) 
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Middelen die in laboratoria ontwikkeld zijn. Een aantal van de basisstoffen zijn stoffen die als 
geneesmiddel ontwikkeld. Door bepaalde bijwerkingen zijn ze in de wereld van illegale, recreatieve 
drugs terecht gekomen. 

4.2.1. GEBRUIK 

Geneeskunde : medisch gebruik zo goed als verlaten 

- O.m. Gebuikt bij chronische vermoeidheid en adhd   
- Ook gebruikt als eetlustremmmers (ooit)  

(in de loop der jaren werden een aantal psychostimulantia van de markt gehaald omdat hun gebruik te 
veel risico’s inhield wat het ontwikkelen van een afhankelijkheid betreft)  

Illegaal : middel in de recreatieve drugssfeer 

- Vooral in het verleden gebruikt als dopingsmiddelen bij sportcompetities  
- Sommige van die verbindingen worden ook verspreid als straatdrug 

 
4.2.2. OER – STOF : AMFETAMINE 

Amfetamine is ontwikkeld met een duidelijk therapeutisch doel: “oraal inneembaar soort adrenaline” 
bij asthma  

- Adrenaline =“vecht-of-vlucht” hormoon → zet o.a. bronchiën open  
- Eerst efedrine (~ adrenaline) uit Ma Huang plant (ephedra) gebruikt om asthma te behandelen 
- Ma Huang is schaars ® liever synthetisch middel (een middel dat men zelf kan maken in het 

laboratorium) ® ° amfetamine (1935) ø  
- in vluchtige vorm, bij inhalatie, rechtstreeks naar longen (alles wat je wil gebruiken bij asthma) 
- Benzedrineâ verstuivers zeer populair  

- Men ontdekte de stimulerende effecten 
- Simpele molecule:  

- gemakkelijk te maken  
- gemakkelijk varianten te maken 

 
4.2.3. SPEED 

Methylamfetamine - methamfetamine (soms wordt amfetamine ook als‘speed’ aangeduid)  

- Clandestiene bereiding verschillende syntheseprocessen zijn gekend, relatief eenvoudig  
- De meest logische variant om te maken 
- Sterker dan amfetamine 

Wijze van gebruik 

- Oraal (tabletten)  
- Snorten  
- Spuiten 
- Roken (‘ice’, ‘crank’, ‘crystal meth’) 

De nood om te spuiten is er minder, ook via de mond is er heel wat effect 
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(1) KENMERKEN 
 

- Zorgt voor een verhoogde vrijstelling van dopamine en noradrenaline en in mindere mate ook 
van serotonine (geluk); blokkeert tevens hun reuptake  

- Veroorzaakt een sterke geestelijke afhankelijkheid, psychische afhankelijkheid  
- Tolerantie voor het begeerde psychische effect en de anorexigene werking  
- Beperkt echte lichamelijke onthoudingsverschijnselen (Botpijnen komen voor) komen wel voor 

maar beperkter dan bij opiaten 
- Wel psychische problemen bij abrupt stoppen 

 
(2) WERKINGSPATROON 

 
- Stimulering van het sympatisch systeem (stuk van perifeer zenuwstelsel) 
- Tachycardie, vaatvernauwing en bloeddrukstijging, pupilverwijding, versnelde ademhaling, 

droge mond (fight or flight)  
- Stimulering van het centraal zenuwstelsel (euforische fase)  

- Neiging om veel te praten, prikkelbaarheid, stoerheid en impulsief gedrag meer 
zelfvertrouwen, minder zelfkritiek vermoeidheid ↓, behoefte aan slaap ↓, mentale 
prestaties ↑ à een gevoel dat je alles aankan 

- minder eetlust, seksuele prikkeling  

à ‘kick down’ (dysforische fase) : moeheid, lusteloosheid, depressiviteit en slaapstoornissen  

à Herhaalde toediening (euforisch evenwicht) 

(3) FREQUENT GEBRUIK VAN HOGE DOSIS 

à Psychiatrische complicaties zijn het gevolg van repetitief een hoge dosis nemen 

- ‘punding’ (het verrichten van repetitievehandelingen)  
- ‘jerking’ (het maken van zinloze en doelloze bewegingen: bvb. Kauw- en smakbewegingen, 

tandenknarsen)  
- ‘microhallucinaties’ (glassplinters, kristallen, onderhuidse beestjes)  
- ‘paranoide psychotische toestanden (stemmen horen, vaak gepaard met agressie) 

 
- Hevige en aanhoudende pijn in de borst  
- Extreem hoge bloeddruk (later gevolgd door shock)   
- Bewusteloosheid  
- Wijde pupillen  
- Te hoge temperatuur  
- Hartritmestoornissen en stuiptrekkingen  

à dood falen van de bloedsomloop (bij autopsie: hersenbloedingen) 

5. PSYCHODYSLEPTICA 

Stoffen die de werking van het centraal zenuwstelsel in de war brengen 
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(1) Plantaardig  
- Hennep (cannabis sativa): cannabinoïden (voornamelijk 9-thc)  
- Peyote cactus (lophophora williamsii) en cactussen van het geslacht trichocereus (san pedro 

cactus): mescaline  
 

(2) Zwammig  
- Magic mushrooms: psilocine, psilocybine   

 
(3) Dierlijk  
- Padden: bufotenine, …  

 
(4) Semi-synthetisch:  
- Diëthylamide van lyserginezuur: lsd  

 
(5) Synthetisch  
- Dissociatieven: pcp (‘angel dust’), ketamine, …  
- Synthetische cannabinoïden: hu - 210, jwh - 018, … 

 
5.1. CANNABIS SATIVA (HENNEP) 

 
5.1.1. KENMERKEN 

 
- Eenjarige, tweehuizige plant (mannelijk en vrouwelijk) 
- bevat o.m. een reeks terpenofenolen, aangeduid als cannabinoïden 

- er bestaan veel varianten 
- er bestaan planten van het vezel-, drug- en intermediaire types 

- voornaamste psychotroop bestanddeel: 
- 9�-tetrahydrocannabinol (9� -thc) 

- cannabinoïden binden met cannabinoïdereceptoren 
- hennepproducten worden gerookt, gegeten of gedronken 

- bij roken is een goede inhaleertechniek noodzakelijk 

Cbd (cf. Cbd-olie) behoort ook tot de cannabinoïden maar is niet psychoactief 

à is vandaag “hot” als zgn. Geneesmiddel, … cf. Shops  

Het is geen alternatief voor THC.  

5.1.2. LICHAMELIJKE VERSCHIJNSELEN 
 

- Draaierigheid – lichte duizeligheid 
- gevoel van zware en lome ledematen (stoned) 
- rillingen 
- droge mond en keel – dorstig 
- traag reagerende pupil 
- hongergevoel (‘vreetkick’, behoefte aanzoetigheden) 
- rood doorlopen ogen met lichtschuwheid (zonnebril) 
- hartkloppingen – benauwdheid – soms pijn t.h.v. de borst 
- ademhaling: frequentie � - diepgang � 
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5.1.3. GEESTELIJK VERSCHIJNSELEN 
 

- Lichte ontremming 
- (ontspannen gevoel, euforie, gemakkelijk relativeren, vergevensgezind, niet agressief) 

- lach- en giechelbuien (‘lachkick’) 
- geïntroverteerd 

- (men let op zijn binnenwereld, op het stromen van zijn gedachten) 
- sterker doordringen van zintuigelijke prikkels 

- (men ziet of hoort dingen die men anders nooit zou hebben opgemerkt) 
- De zintuigelijke prikkels worden deels vervormd 

- anders beleven van tijd en ruimte 
- relatief onvermogen om pas beleefde dingen in het geheugen vast te houden (stoornis van het 

korte termijngeheugen) 
- onderschatting van de eigen motorische prestaties 

Geen wagen besturen als men onder invloed is, niet aanvaardbaar!! 

Tijdgevoel en gevoel voor ruimtelijke verhoudingen worden verstoord 

5.1.4. EIGENSCHAPPEN 
 

- Gedragingen zijn niet altijd te voorspellen bij angst 

à Euforie kan omslaan in verwardheid, irriteerbaarheid, desoriëntatie en impulsief gedrag 

- geen neiging tot dosisverhoging (in de beginfase) 
- (negatieve tolerantie: leereffect of accumulatie) 
- Iemand die al een lange tijd gebruikt, zal cannabis in zijn vetweefsel hebben waardoor 

die al een basis heeft 
- psychische afhankelijkheid (kan) ontstaa(n)t 
- beperkt fysieke onthoudingsverschijnselen (zelden, klachten over rusteloosheid, neiging tot 

agressie, hoofdpijn, zweten,…) MAAR ze zijn er wel, gewoon niet vergelijkbaar met opiaten 

het is niet zwart – wit  

5.1.5. EFFECTEN BIJ LANGDURIG GEBRUIK 

1. Op de hersenen 

- cannabis is ‘stupid making’: aantasting van het leervermogen, het geheugen en het intellectueel 
vermogen 

- cannabis leidt tot een ‘amotivatiesyndroom’ 
- mensen moeilijk stimuleren om ze aanzetten tot een langdurige LT doelstelling, zelfs 

voor positieve doeleinden 

2. Op de ogen 

- blijvende vaatverwijding in het bindvlies 
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3. Op luchtwegen, hart en bloedvaten 

- schadelijker dan het roken van tabak 
- warmere rook en rook dieper en langer in longen 

4. Op de geslachtsorganen 

- thc is een ‘xeno-oestrogeen’ 
- oestrogeen nabootsen, effect op geslachtsorganen 

Hennep is een ‘gateway drug’ (‘stepping-stone’-hypothese)? De eerste stap naar zwaarder druggebruik? 

Hashish à hashisholie : thc er nog meer uithalen 

5.2. MESCALINE EN PSYLOCIBINE (PEYOTL EN PSYLOOTJES) 

Hallucinogene paddenstoelen 

Psilocybe cubensis – Psilocybe cyanescens  

- Komt voor in bepaalde paddestoelen 
- azteken nuttigden ‘teonanacatl’ (‘het vlees van god’) een rol in de religieuze beweging 
- jaren dertig: ‘teonanacatl’ = paddestoelen (geslachten psilocybe en conocybe) 
- 1959: afzondering van psilocybine (albert hofmann) de actieve stof uithalen 
- jaren zestig: dergelijke paddestoelen worden gepopulariseerd (p. Mexicana, p. Cubensis, p. 

Cyanescens) 
- alle paddenstoelen lijken op elkaar 
- het is levensgevaarlijk om die zelf te plukken 

- handleidingen met het oog op eigen kweek verkrijgbaar (ook kweeksets) 
- in onze streken: psilocybe semilanceata (puntige kaalkopjes of ‘liberty caps’) 

- het gebruik van paddenstoelen is sterker ingeburgerd dan het gebruik van LSD 
- wijze van gebruik: opeten 

 
5.3. LSD 

Het meest gekende psychidelisch middel 

- Lsd = het diëthylamide van lyserginezuur 
- 1938: door albert hofmann gesynthetiseerd uitgaande van lyserginezuur (bestanddeel van 

‘moederkoorn’) 
- 1943: psychedelische werking wordt bij toeval ontdekt door albert hofmann 

- Als je in die tijd een stof synthetiseerde, moest je een kleine hoeveelheid zelf innemen. 
Je kon het gevoel wel meten na een spatelpunt, maar bij LSD had deze kleine 
hoeveelheid een groot effect 

- met lsd wordt geëxperimenteerd in de psychiatrie 
- vanaf de jaren zestig: populair als straatdrug (timothy Leary, aldous huxley, …) 
- nog steeds gebruikt (meest krachtige ‘mind drug’) 

- een tablet zou te extreem zijn, een zegeltje is zeker voldoende 
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5.3.1. PSYCHEDELICA VAN HET SEROTONINE – TYPE  

 

Een verandering van percepties, van zintuigelijke waarneming. De kleuren en geluiden worden intenser, 
voorwerpen wordt vervormd. Het zijn je hersenen die dit doen. Er zijn geen hallucinaties, het zijn nog 
steeds dingen die er zijn. Hierdoor is het niet correct om stoffen zoals deze hallucinogenen te noemen.  

Een voorbeeld synesthesieën; kleuren ruiken, geluid zien 

1. Kenmerken: 

- geen lichamelijke onthoudingsverschijnselen 
- psychische afhankelijkheid 

2. Risico’s: 

- flippen 
- flashbacks (hallucinogen persisting perceptiondisorder) 

- verbonden met de psychedelica  
- psychotische toestanden 
- manifest maken van een latent aanwezige psychose 
- ongelukken; heeft te maken met derealisatie 

 
5.4. DISSOCIATIEVEN : KETAMINE 

 
- fencyclidine (PCP) en ketamine worden als psychedelische anesthetica aangeduid (ze werden 

als verdovingsmidddelen bij chirurgische ingrepen op de markt gebracht) 
- ze werden gebruikt in het operatiekwartier, MAAR ze hadden teveel neveneffecten 
- het zijn stoffen die nu onder de dissociatieven geklasseerd worden omdat ze een dissociatie 

maakt tussen het bewustzijn van pijn en de werking van het centraal zenuwstelsel 
- PCP zien we hier bij ons nauwelijks 

 
5.4.1. KENMERKEN 

 
- in 1962 gesynthetiseerd (Parke-Davis) in een zoektocht naar een vervangmidddel van PCP 
- geeft DISSOCIATIEVE PIJNSTILLING (patiënt blijft wakker, maar reageert niet op pijn) 
- het is een snelwerkend verdovingsmiddel dat gebruikt wordt bij kortdurende pijnlijke 

chirurgische ingrepen, in brandwonden centra en, vroeger, in de diergeneeskunde (inspuitbare 
vorm) 

- duikt in de loop van de jaren ’90 op als “party drug” in het uitgaansmilieu onder de 
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- Benamingen “Special K”, “Ket” en “Vitamin K” (het product wordt meestal geslikt en gesnoven) 

De effecten zijn dosisafhankelijk 

- milde dosis : euforisch gevoel met verminderde pijnperceptie; de gebruiker komt in een 
zweverige toestand en raakt gedesoriënteerd; het besef van tijd en ruimte is eveneens 
verstoord 

- hogere dosis : de dissociatieve effecten primeren (de gebruiker ervaart een scheiding tussen de 
geest en het lichaam); een sterke ervaring noemt men “K-hole” ~ BDE (bijna-dood- ervaring); 
dit kan zeer heftig en beangstigend zijn 

- een splitsing tussen lichaam en geest 

afhankelijkheid: tolerantie opbouwen, maar geen fysische onthoudingsverschijnselen (amper, ze zijn er 
wel); geestelijke afhankelijkheid treedt wel op 

5.5. SYNTHETISCHE CANNABINOÏDEN 
 

5.5.1. HISTORIEK 1 
 

- vanaf 2004 werden in Europa kruidenmengsels verspreid die als “legale” vervangmiddelen van 
cannabis werden aangeprezen (kleurrijke pakjes met daarin 0,5 tot 3 g fijngesneden 
plantenmateriaal; 

- aanvankelijk waren de pakjes verkrijgbaar via internet; later konden ze zelfs in tabakswinkels 
- worden aangekocht 
- gebruikers waren er van overtuigd dat gesofisticeerde mengsels van natuurlijke bestanddelen 

cannabisachtige effecten konden teweegbrengen 
- eind 2008 werd door verschillende labo’s gemeld dat de kruidenmengsels behandeld waren 

met synthetische additieven die voor de cannabis-achtige effecten verantwoordelijk waren 

à het ging om analogen van CP-47,497 en JWH-018, producten die nu als synthetische cannabinoïden 
worden aangeduid 

Er zit een limiet op de thc concentratie. Je kan de plant niet accuut forceren om meer thc te maken. Bij 
de synthetische cannabinoïden daarentegen kan je de concentratie wel hoger maken 

5.5.2. HISTORIEK 2 
 

- synthetische cannabinoïden werden in wetenschappelijkeonderzoekslaboratoria ontwikkeld 
om cannabinoïde receptoren die in het menselijk lichaam voorkomen, te bestuderen 

- nadat deze analogen van CP- 47,479 en JWH - 018 in verschillende landen werden 
gereglementeerd, verschenen heel wat gelijkaardige producten op de drugsmarkt als “Legal 
Highs” (veelal in China geproduceerden “in bulk” naar o.m. Europa verscheept, waar 
kruidenmengsels met oplossingen van deze producten behandeldworden) 

- momenteel circuleren er zeer veel varianten van dergelijkekruidenmengsels; ze worden onder 
tal van benamingen aangeboden en bevatten één of meerdere synthetische cannabinoïden 
 
5.5.3. WERKING EN TOXICITEIT 

 
- De werking van synthetische cannabinoïden is vergelijkbaar met die van Cannabis sativa 
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- bepaalde synthetische cannabinoïden kunnen bij overdosering aanleiding geven tot ernstige en 
levensbedreigende intoxicaties (grotere affiniteit voor de cb1receptor) 

- je kan overdoseren maar de effecten bij cannabidoïden zijn meestal mild. Bij de 
synthetische daarentegen kan overdosering tot serieuzere en zelf dodelijke intoxicaties 
leiden 

- potentie is “ongelimiteerd”: mate van fortificatie (vs. cannabisplant kan maar tot zoveel thc 
aanmaken) 

Synthetische cannabinoïden zijn niet gemakkelijk op te sporen zijn met de klassieke analysemethoden 

6. PRODUCTEN MET EEN MEERVOUDIG WERKINGSPATROON 

Er zijn ook een reeks van stoffen die tussen twee groepen hangen, die we in geen van beide kunnen 
categoriseren. Het is dan een heterogene groepen, een groep waar vanalles in zit. Het zijn stoffen die 
we vroeger als designer drugs zouden categoriseren 

6.1. 3,4 – METHYLEENDIOXYAMFETAMINES 

door de omzetting van amfetamines tot 3,4-methyleendioxyamfetamines worden verbindingen 
gegenereerd die het onderling sociaal contact vergemakkelijken (het gaat om middelen met een 
“entactogene werking”; tabletten die deze middelen bevatten worden in de USA als “love 
pills”bestempeld) 

die stof zorgt ervoor dat je gemakkelijker naar iemand gaat stappen en een band zal opbouwen. 

de stimulerende eigenschappen van de amfetamines blijven behouden en soms kunnen er lichte 
psychedelische effecten optreden 

6.1.1. MDA 
 

- door de farmaceutische industrie gesynthetiseerd in 1910 
- onbruikbaar voor medische doeleinden 
- eind de jaren zestig: verspreid als straatdrug (“Love drug”) 

Werking 

- heeft ook psychedelische kenmerken (80 mg veroorzaakt duidelijke 
verstoringenvandepercepties) 

- veroorzaakt een overweldigend verlangen om met andere mensen om te gaan (vandaar de 
benaming “Lovedrug”) 

- een toxische stof die wel wat neveneffecten heeft. Het heeft een impact op de gebruiker 
 
6.1.2. MDMA 

 
- ontdekt door Anton Kollisch (Merck Darmstad, patent in 1912) 
- met MDMA werd geëxperimenteerd in de psychiatrie (jaren‘70) 
- eind de jaren zeventig: introductie in de USA als “underground drug” (onder de benamingen 

‘XTC’, ‘Ecstasy’ en‘Adam’) 

Werking 

- amfetamine-achtige eigenschappen zijn minder uitgesproken 
- van de psychedelische werking blijft niet zó veel over 
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- andere eigenschappen treden meer op de voorgrond (vergemakkelijken van het menselijk 
contact, “empathy enhancing effect”�“entactogene” werking) 

 

De tandarts kan het herhaaldelijk gebruik zien door het samenklemmen van de tanden. Er is een 
specifieke slijtage.  

Hyperthermie : koorts hebben 

Risico’s : 

- bij frequent gebruik: positieve gewaarwordingen blijven achterwege (tolerantie) 

à hierdoor wordt steeds meer genomen 

à levensbedreigende situaties 

- hitteschade door hyperthermie 
- zeer hoge bloeddruk (gevaar voorhersenbloeding) 
- hartritmestoornissen - spierafbraak - nierfalen 

langdurig gebruik à schade aan de serotonerge neuronen 

6.1.3. PROBLEMEN MET XTC TABLETTEN 

1. de tabletten bevatten een te hoog gehalte aan MDMA (normale dosering: 1-1,5mg/Kg LG; meestal 
80 mg/tablet) er was geen zekerheid over de concentratie 

tabletten die een dodelijke dosis MDMA bevatten (soms 160-240 mg/tablet) 

3. de tabletten bevatten geen MDMA maar een andere substantie die bij een zelfde dosering meer 
risico’s inhoudt (bvb. PMA, PMMA) 
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6.2. PARA – METHOCYAMFETAMINES 
 

- Aangeboden ‘XTC’- tabletten bevatten soms PMA. Gebruikers denken dat ze bedrogen zijn 
omdat de PMA kregen in plaats van XTC. Hierna namen ze meerdere tabletten (die later 
beginnen werken) waardoor ze een aan een overdosis kwamen.  

- PMA heeft stimulerende en hallucinogene eigenschappen 
- Lage dosis: induceert veranderingen van de percepties + hallucinaties 
- Vanaf 60 tot 80 mg: tachycardie en vlugge stijging van de lichaamstemperatuur en de bloeddruk 

GEVAAR: 

aangeboden XTC-tabletten die in plaats van MDMA evenveel PMA bevatten 

à hyperthermie, stuipen, cardiovasculaire problemen, hersenbloeding 

6.3. CATHINONEN : MEPHEDONE 
 

6.3.1. MEPHEDRONE ( 4 – METHYLMETHCATHINONE OF 4 – MMC) 
 

- straatnamen: DRONE, MMCAT, Kittekat, meow meow (Engels), miaow-miaow 
- voor het eerst gesynthetiseerd in 1929 
- In 2003 herontdekt door ‘underground chemist’ 
- als ‘designer drug’ op illegale markt vanaf 2007 
- dook in België op in 2009 (gereglementeerd via KB van 13 juni 2010 tot wijziging van het KB van 

22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen; valt nu onder het nieuw 
KB van 6 september 2017) 

- Verhandeld in de vorm van tabletten/capsules en wit poeder (slikken, snorten of spuiten; 
rectale toediening is ook beschreven) 

- Effecten: verhoogde alertheid, euforie, opgewonden gevoel, enthousiasme, openheid en zin 
om te praten (~ amfetamines, cocaïne, XTC) 

- bijwerkingen: o.m. zweten, mydriasis, tandenknarsen, kaakklem,hartritmestoornissen, 
concentratiemoeilijkheden, aantasting van kortetermijngeheugen, paranoia, stuipen, 
hallucinaties, verminderde bloedcirculatie (koude vingers en tenen, paarse handen en knieën), 
neusbloedingen en branderig gevoel in de neus (bij snorten) 

Deze legal highs worden nu dus veel meer (en correcter) gerefereed als NPS of "New Psychotropic 
Substances" 

Ze worden algemeen gezien als het grootste druggerelateerde probleem van vandaag !! 

Belangrijke redenen: 

- Zeer "volatiele", "dynamische" markt, voortdurend nieuwe verbindingen 
- Nieuwe verbinding: 

- Niets gekend qua opsporing 
- Niets gekend qua gevaarsprofiel 

 
7. SLOTBESCHOUWINGEN 

 
- Quasi alle drugs veroorzaken lichamelijke schade bij langdurig (chronisch) gebruik 
- Bij vele drugs treedt vrij vlug tolerantie op voor bepaalde effecten 
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à de gebruikte dosis komt dicht bij de gevaarlijke dosis te liggen 

- Straatdrugs: ongekende samenstelling, het kan zeer amateuristisch zijn (je weet niet wat je 
koopt) 

- intraveneuze toediening: gevaar voor spuitcomplicaties en risico voor een fatale afloop 
- gecombineerd gebruik: kan zeer gevaarlijk zijn ten gevolge van een synergetisch effect (o.m. 

met alcohol) 

à Polydrug abuse is vandaag eerder regel dan uitzondering bij problematisch gebruik. Het is heel vaak 
een combinatie 

- Clandestien bereide drugs: gebruiker fungeert als proefkonijn 

  



Klinische orthopedagogiek 2020 - 2021 

82 
 

HOOFDSTUK 10 : HET BELGISCH DRUGSBELEID 

Juist of fout? 

- Een drugsbeleid richt zich enkel op illegale middelen zoals cannabis, cocaïne, heroïne, enz. FOUT 
- Het Belgische beleid is in lijn met de internationale verdragen. JUIST 
- Het is in België legaal om 3 gram cannabis bij je te hebben of één vrouwelijke plant thuis te 

kweken. FOUT 
- Wie druggerelateerde criminaliteit pleegt, komt altijd in de gevangenis terecht. FOUT 

Het Belgisch drugbeleid komt veel in de media terecht, in ons dagelijks leven/ 

1. HET DRUGSFENOMEEN 
 
1.1. MULTIDIMENSIONAAL 

Verschillende levensdomeinen en dimensies. Het drugsfenomeen is veelzijdig. 

(1) Gezondheid  
- Gebruiker én samenleving (volksgezondheid) 
- Gezondheid in brede vorm van het woord 

 
(2) Economische dimensie gedreven door economische wetmatigheden: 
- Drugsmarkt is 

- Legale economie (alcohol, tabak) 
- Illegale economie (narco-economieën) 
- Verwevenheid 

 
(3) Sociale dimensie en sociale consequenties 
- Sociaal functioneren van individu hinderen of overstijgen. Middelengebruik in het verkeerd? 
- Sociale impact; kansarmoede, marginalisering, sociale kwetsbaarheid en middelgebruik gaan 

hand in hand 
- Gevolgen op organisatorisch en maatschappelijk vlak.  

 
(4) Veiligheidsdimensie 
- Druggerelateerde criminaliteit (link problematisch druggebruik – criminaliteit) 

- Overtredingen drugswetgeving (verbieden bijvoorbeeld het bezig van illegale drugs) 
- Systemische criminaliteit; criminaliteit is inherent aan een bepaalde omgeving 
- Verwervingscriminaliteit; criminaliteit om jezelf te voorzien in je gebruik 
- Psychofarmacologische criminaliteit; onder invloed ga je misdrijf plegen 

- Zowel voor aanbodszijde, als voor vraagzijde 
- Illegale drugseconomie heeft linken met 

- Georganiseerde criminaliteit, terrorisme, militaire conflicten,… 
- Verwevenheid met andere zaken 

- Middelengebruik in het verkeer, druggerelateerde overlast 

=> permanente interactie tussen de verschillende delen. Hierdoor komt dat een bepaalde maatregel 
ook een invloed uitoefent op andere vlakken. Hoewel er verschillende dimensies zijn, staan ze wel in 
interactie met elkaar 
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1.2. MULTI – LEVEL 

Er zijn verschillende dimensies, die ook op verschillende beleidsniveaus spelen. 

Zowel voor aanbodszijde als voor vraagzijde 

(1) Internationaal (~globalisering) 
- Vb. productie illegale middelen zoals cocaïne, heroïne, hasj (aanbodzijde);  Drugstoerisme 

(vraagzijde in Amsterdam) 
 

(2) Federaal; een belangrijk niveau 
 

(3) Regionaal 
- Vb. tussenhandel om product bij de gebruiker te krijgen 

 
(4) Lokaal 
- Vb. detailhandel; het dealen van verschillende middelen. Dit gaat breder dan enkel op straat, 

kan ook online. 

=> Drugsfenomeen is complex en veelzijdig 

 

=> Integraal en geïntegreerd drugsbeleid (samenwerken tussen domeinen en niveaus) 

2. HET INTERNATIONAAL KADER 
 
2.1. VN, INTERNATIONALE VERDRAGEN 

Eerste VN-verdragen (voorlopers) 

- Verdrag van Den Haag van 1912, voor het eerst initiatief genomen 
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- Verdragen van Genève 1925, 1931 en 1936, 3 verdragen die tot nu toe nog allemaal gelden. 

Wereldwijde samenwerking tussen landen geconcretiseerd in drie (meer recente) VN-verdragen: 

- het Enkelvoudig Verdrag van 30 maart 1961 inzake verdovende middelen en zijn protocol van 
25 maart 1972 

- Vierdelig lijst opsomming verdovende middelen  
§ Lijst 1 : producten die de lidstaten onder controle moeten houden 
§ Lijst 2 producten die ook voor medische doeleinden kunnen gebruikt worden 
§ Lijst 3 : vrijstellingen opsommen 
§ Lijst 4 : opsomming van producten die in beperkte hoeveelheden worden 

toegelaten (voor medische doeleinden of onderzoek) 
- Art. 4: wetgevende en administratieve initiatieven om verdovende middelen te 

beperken tot wetenschappelijk en medisch gebruik 
- Art. 36: inbreuken in hun wetgeving als strafbaar feit omschrijven in het strafrecht 
- ° INCB; een controle orgaan om na te gaan om de lidstaten  zich hieraan houden 

- Het Verdrag van Wenen van 21 februari 1971 inzake psychotrope stoffen 
- Psychotrope substanties (hallucinogenen, amfetamines, barbituraten, tranquillizers) 
- Ook hier wordt opnieuw met lijsten gewerkt 
- Het gebruik moet ook hier beperkt worden tot medische doeleinden of onderzoek 

- het VN-Verdrag van 20 december 1988 tegen de sluikhandel in verdovende middelen en 
psychotrope stoffen 

- Art. 3: 
- “(1) Each party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal 

offence under its domestic law, when committed intentionally: (i) The production, 
manufacture, extradition, preparation, offering, offering for sale, distribution, sale, 
delivery on any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, 
importation or exportation of any narcotic drug or any psychotropic substance contrary 
to the provisions of the 1961 Convention and 1971 provisions (…)  

- “(2) Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system, 
each party shall adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal 
offence under its Domestic law, when committed intentionally, the possession, purchase 
or cultivation if narcotic drugs or psychotropic substances for personal consumption 
contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or 
the 1971 Convention 

- Bezit  voor persoonlijk gebruik wordt strafbaar gesteld 
- Precursoren; wat je nodig hebt om drugs te maken 
- Internationale samenwerking 
- Sluikhandelaars  

1998: ‘Balanced approach’ (ook de andere dimensies beginnen aandacht te krijgen, zowel de vraag – als 
de aanbod zijde) 

2.2. EU 

Veel recentere data 

- De Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Schengen-akkoord van 14 juni 1985 
inzake de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen   
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- Een akkoord om de binnengrenzen af te schaffen. Er kwamen wel een aantal artikels 
om de veiligheid te kunnen garanderen 

- Art. 71: bestuurlijk en strafrechtelijk tegengaan van illegale uitvoer, verkoop, 
verstrekking en afleveren van verdovende middelen 

- Art. 76: Goed nabuurschap 
- Vb. Frankrijk, België ó Nederland 
- De lidstaten met een afwijkend beleid, moeten de overlast voor andere landen 

beperken 
- Verdrag van Europese Unie van Maastricht (1992) 

- De europese gemeenschap wordt opgestart; drug als een gemeenschappelijke aanpak 
waar politie en justitie samenwerkt 

- Verdrag van Amsterdam (1997) 
- Strafrechtelijke sancties moet op de aanbodkant focussen, maar er wordt ook voor het 

eerste rond de reductie van de vraag gewerkt 
- Opzet Early Warning System (1997) 

- Informatie delen binnen de EU 
- EU-actieplannen (sinds 1996) 

- Een bepaalde strategie over hoe de EU het drugprobleem zal aanpakken 

EU Drugs Strategie 2013-2020 

- EU Actieplan 2013-2016 
- EU Actieplan 2017-2020 : vijf algemene doelstellingen 

Terugdringen vraagzijde: 

- Voorkomen (eerste) gebruik, vraag verminderen 
- Doeltreffender drugsbehandeling en –rehabilitatie (terugdringen (problematisch) gebruik, 

drugsverslaving, druggerelateerde gezondheidsrisico’s) 
- Gecoördineerde benadering voor best practices en kwaliteit in het terugdringen van de vraag 

naar drugs 

Terugdringen aanbodzijde: 

- Versterken van rechtshandhaving en samenwerking binnen EU 
- Versterken justitiële samenwerking en wetgeving binnen de EU 
- Doelmatig reageren op bestaande en nieuwe ontwikkelingen 

Coördinatie 

Internationale samenwerking 

Informatie, onderzoek, monitoring en evaluatie 

Verspreiding van resultaten van onderzoek om tot een krachtig beleid te komen 
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De evaluatie van allemaal verschillende plannen 

3. HISTORIEK VAN HET BELGISCHE DRUGSBELEID 
 

3.1. DRUGSWET VAN 1921 

De basiswet van 24 februari 1921, sterk gewijzigd door de wet van 9 juli 1975 

Context 

- Opiumverdrag De Haag geratificeerd in 1914. We moesten dus iets doen hoewel we nog niet 
echt een drugsprobleem hadden in België. 

- Drugsprobleem in België vrij minieme impact, gebruik min of meer beperkt tot geïsoleerde 
gevallen in medische en paramedische kringen en veldapotheken 

- Minister van Justitie E. Vandevelde: Alcoholwetten (1918;1919) ingebouwd. Er was een 
schaarste aan alcohol op dat moment.  

- Positivisme ~ Louis Vervaeck 

Kaderwet: 

- Een wet die de algemene principes vastlegt, maar geen gedetailleerde wetten 
- De ‘Regering’ (sinds 3 mei 2003 de ‘Koning’) is gemachtigd om de voorwaarden te bepalen 

waaronder bedoelde stoffen moeten worden verhandeld en hoe daarop toezicht wordt 
gehouden 
=> strafbepalingen verdeeld tussen wet en koninklijk besluit 

- Reglementeert twee verschillende materies in dezelfde wet: er zijn heel wat stoffen die in één 
wet worden gegooid 

- Slaap- en verdovende middelen 
- Gifstoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 

- Wordt aangevuld in: 
- 1975: ‘psychotrope stoffen’ 
- 2003: ‘stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van 

verdovende middelen en psychotrope stoffen’  
- Inschrijven in het internationaal drugsbeleid. We voldoen dus aan de zaken van de VN-

verdragen 
 

3.2 ONTWIKKELINGEN 1921 – 1975 

Wet van 9 juli 1975 (grondige aanpassing van wet 1921) 
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Context 

- Conservatieve tegenbeweging t.a.v. de golden sixties (een maatschappij kritische beweging) 
- Groeiende internationale ongerustheid om drugshandel 

- Enkelvoudige Verdrag van New York 
- Conventie van Wenen  

- Groter aanbod dan louter klassieke drugs; psychotrope substanties.  

Wet: 

- Geen onderscheid tussen cannabis en cocaïne en opiaten. Er komt dus een verstrenging.  
- Invoer enkele nieuwe bestraffingen en verzwarende omstandigheden 
- Invoer van een verklikkingsclausule (verschoningsgrond) 

Werd in 2014 opnieuw aangepast (zie verder) 

à focus op justitie en gezondheid (een beetje balanced approach)  

3.3 JAREN ’90 : EEN EFFECTIEF DRUGSBELEID 
 

- In de jaren ‘80 was het drugsproblematiek geen politiek thema. Op het einde van deze jaren 
kwam een toename van de criminaliteit. De criminaliteit werd aan de groep van de 
drugsgebruikers gewezen. 

- VS 
- Begin jaren ‘90: prioritair op de politieke agenda bouwstenen drugsbeleid sensu lato 
- Eerste helft jaren ‘90: verschillende beleidsinitiatieven zonder betrokkenheid voltallige regering 

of afstemming. Er zit geen coördinatie in, ministers nemen individueel maatregelen 
- 1995: Federaal Actieplan Toxicomanie 

- Spuitenruil werd bijvoorbeeld gestimuleerd 
- Fundamenten: Parlementaire Werkgroep ‘Drugs’ (1996-1997) 

- Stand van zaken voor alle aspecten van het fenomeen én de aanpak ervan. Hieruit 
volgen aanbevelingen over hoe de aanpak moet zijn 

- Geïntegreerd normaliseringsbeleid, bottom-up aanpak 
- Eén van de hoofdaspecten in het beleid 

Drie premisses: 

- Normaliseringsbeleid: Zoeken naar een evenwicht tussen het stellen van normen en het snel 
evoluerende, multidimensionele drugsfenomeen 

- Het geeft geen nut om alles volledig te verbieden, dus er wordt op zoek gegaan naar 
een evenwicht tussen alles verbieden en alles legaliseren. 

- Beleidsafstemming: Het drugsbeleid mag niet op zichzelf staan, maar moet geïntegreerd 
worden in andere beleidsdomeinen 

- Het Belgisch drugsbeleid dient zich in te schakelen in het Europese drugsbeleid 

Onderscheid tussen cannabis en andere illegale drugs 

- Minder gezondheidsrisico’s 
- Weinig/geen druggerelateerde criminaliteit en -overlast 
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Uitgangspunten 

- Belang van epidemiologische studies, we hebben geen zicht op het gebruik van de Belg 
- Preventie, dan hulpverlening, en pas dan repressie (ultimum remedium) 
- Preventie: ontradingsbeleid en terugdringen van legaal en illegaal druggebruik 
- Hulpverlening ter bescherming van de samenleving en van het individu 
- Noodzaak van een strafrechtelijk beleid  

- T.a.v. druggebruikers detailhandel (ultimum remedium) 
- Extra aandacht voor cannabisbezit 

- T.a.v. aanbodszijde 
- Penitentiair drugbeleid 
- Evaluatie van het beleid 
- Algemeen: stellen van grenzen van maatschappelijke tolerantie + handhaven van de grenzen 

 
3.3.1. UITGANSPUNTEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Geïntegreerd en integraal 

- Samenwerking en coördinatie tussen verschillende actoren, tussen verschillende niveaus en 
domeinen 

- Verticale en horizontale beleids-afstemming 
- Disparate financiering  

Epidemiologie 

- Nood aan adequate beeldvorming en evidence-based beleid. Momenteel hebben we geen zicht 
op de gebruikers en wat ze gebruiken. We gaan onze maatregelen gaan afstemmen op 
resultaten van onderzoek 

Preventie  

- Structureel en persoons-gericht 
- Overwicht primaire preventie 
- Nood aan bovenlokale overleg-coördinatie (afstemming niveaus) 
- Aandacht voor subgroepen: jongeren, psychoactieve genees-middelen, smart drugs, invloed 

van substanties op rijgedrag 

Hulpverlening 

- Nood aan brede waaier van voorzieningen, we hebben zowel laagdrempelige als 
hoogdrempelige hulpverlening nodig 

- Nood aan overlegplatforms en goed uitgebouwd registratie-systeem 
- Samenwerking justitie 
- Risicobeperking 

Repressie 

- Strafrechtelijk beleid: 
- T.a.v. gebruiker, druggerelateerde criminaliteit (en detailhandel) 
- T.a.v. Drug-productie en drughandel 

- Penitentiair beleid 
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3.4. CIRCULAIRE 8 MEI 1998 

Het rapport geraakt volledig op de achtergrond.  

Vervolgingsbeleid namens bezit en detailhandel in illegale verdovende middelen 

- Onderscheid tussen cannabis en andere illegale drugs: cannabis voor persoonlijk gebruik laagste 
vervolgingsprioriteit. Nog steeds illegaal maar de politie zal hier geen prioriteit aan geven, dus 
geen vervolging. 

- Geen definiëring wat ‘persoonlijk gebruik’ is 
- Geen gevolg aan de rest van de aanbevelingen wegens Dutroux-crisis. 

 
3.5. EVALUATIERAPPORT 2000 

 
- Stand van zaken. Er is zo goed als niets gebeurd 

 
3.6. FEDERALE DRUGSNOTA (2001) 

Opbouw volgens de aanbevelingen van de Werkgroep Drugs (grote overeenstemming): 

- Weergeven standpunten Werkgroep Drugs 
- Stand van zaken (n.a.v. Evaluatierapport) 
- Antwoord van de regering op de aanbevelingen 

Algemene uitgangspunten 

- Drugmisbruik is probleem van volksgezondheid 
- Normaliseringsbeleid, gericht op rationele risicobeheersing. Een evenwicht tussen wat laten we 

toe en waar ligt de grens 
- Geïntegreerde (verticaal en horizontaal) en integrale aanpak 

à A.d.h.v. drie pijlers: preventie, hulpverlening en repressie 

à A.d.h.v. twee overkoepelde thema: geïntegreerde en integraal, epidemiologie 

Doelstellingen: 

- Daling van aantal middelenafhankelijken 
- Daling van fysische en psychosociale schade van drugsmisbruik 
- Daling van negatieve gevolgen voor de samenleving 

Actiepunten over vijf hoofdstukken: 

- Geïntegreerde en integrale benadering 
- Epidemiologie/evaluatie 
- Preventie 
- Zorgverlening, risicobeperking en herintegratie 
- Repressie 

 
3.6.1. ACTIEPUNTEN 

Geïntegreerd en integraal 

- Cel Drugbeleid/ Interministriële conferentie drugsbeleid 
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- Justitie- hulpverlening: duidelijke afspraken 
- Internationaal drugsbeleid, niet onafhankelijk hiervan handelen 

Epidemiologie 

- BMCDDA, een coördinatielichaam die met de cijfers aan de slag gaat 
- Early Warning 
- Evaluatie behandelings-methoden, zorg-voorzieningen, zorgcircuits en preventie 
- Evaluaties MSOC’s 

Preventie  

- Psychoactieve middelen (medicatie) 
- Sturen onder invloed 
- Tabak en alcohol 
- Uitbouw van preventie  

Hulpverlening 

- Organisatie zorgaanbod 
- Financiering zorgverlening 
- Verslavingscasemanagement 
- Druggebruikers met psychiatrische problemen 
- Netwerk spoed- en crisisopvang 
- Minderjarigen 
- Nazorg 
- Substitutie-behandeling 
- Spuitenruil 
- Gecontroleerde heroïne-verstrekking 

Repressie 

- Federaal Veiligheidsplan opstellen om uniformiteit te krijgen 
- Strafrechtelijk beleid: drugshandel 
- Strafrechtelijke reactie op druggebruik 
- Straftoemeting 
- Therapeutisch advies 
- Verbeurdverklaard druggeld 
- Coherent penitentiair drugsbeleid 

 
3.7. GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING 2010 

2010: Gemeenschappelijke Verklaring van de IMC 

- De actualisering van de Federale drugsnota uit 2001. 
- Inventariseren van beleidsinitiatieven voorgaande jaren en voortzetting van het gevoerde 

beleid, gericht op daadwerkelijke ontrading via preventie, hulpverlening en repressie 
- Oplijsting van wat er de afgelopen jaren is gebeurd 

Synthese: Het Belgische drugsbeleid 
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4. IMPLEMENTATIE 
 
4.1. GEÏNTEGREERD EN INTEGRAAL 

Alle bevoegdheden, over de domeinen en niveaus heen, moeten goed met elkaar samenwerken 

Samenroepen Interministeriële Conferentie Drugs (IMC) + Oprichten van een beleidsondersteunende 
Cel Drugbeleid (ACD) 

Alle relevante bevoegdheden zitten samen en bekijken de maatregelen. Indien een minister iets beslist, 
dan heeft dit ook een invloed op de andere niveaus.  

- 2001: Cel Gezondheidsbeleid Drugs 
- Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten (2002) 
- Algemene cel drugs (2008) en Interministeriële conferentie organen om de beleidsafstemming 

te realiseren  
- De bevoegdheden zijn zeer verspreid in België 
- 2010: Gemeenschappelijke Verklaring van de IMC; één van de resultaten van het 

samenkomen 
- IMV volksgezondheid, dit was het uitgangspunt van het drugsbeleid 

 
4.2. EPISTEMOLOGIE 

Belgisch Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugverslaving is effectief opgericht 

- Focus op 5 epidemiologische thema’s 
- Epidemiologie verzamelen over België 
- België slechte leerling in Europa; epidemiologie blijft beperkt dus we blijven een slechte leerling 

Early Warning-systeem voor synthetische drugs : de meldingen hiertoe nemen steeds toe 

Evidence based beleid wint aan belang: 

- Evaluatieonderzoek : 
- Effectiviteit van de verslavingszorg  
- Effectiviteit dubbele diagnose 
- Effecten alternatieve afhandelingsmodaliteiten voor druggebruikers  
- Do’s and don’ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid 
- Kwalitatieve outcome-evaluatie DBK 
- Proces en outcome evaluatie drughulpverlening gevangenis 
- Er gebeurt echter geen systematische evaluatie 
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4.3. PREVENTIE 
4.4. HULPVERLENING 
4.5. REPRESSIE 

 

Enerzijds over de politie, anderzijds over de justitie. De strafuitvoering gaat over gevangenisstraf, 
probatie en werkstraf. 

4.5.1. WETGEVING 
 
A. WET 4 APRIL EN 3 MEI 2003 

Wet tot wijziging van Drugswet 1921. Er wordt ook verder invulling gegeven door het Koninklijk besluit.  

Een ministeriële omzendbrief : een omzetbrief die de minister uitstuurt. Dit verduidelijkt verder het 
vervolgingsbeleid.   

- Naar aanleiding van Federale Drugnota 2001 waar strafrechtelijke reactie nadruk legt op: 
- Drugproductie en –handel 
- Oriëntatie van problematische gebruikers naar HV 

- Wet van 4 april en wet van 3 mei: differentiatie en individualisering 

Aanpassingen Drugswet 1921: 

- Toevoeging precursoren, stoffen die je nodig hebt om bepaalde illegale drugs te maken (art. 
2quater) (~Sluikhandelverdrag 1988) 

- Probatie uitbreiding (vroegere veroordelingen geen beletsel, ook voor verkoop om in eigen 
gebruik te voorzien (indien geen minderjarigen)) 

- Iemand zal onder bepaalde voorwaarden gestraft worden. Als je een probatie straf 
krijgt en je houdt je hieraan, dan zal je straf kunnen wegvallen 

- Gebruik in groep is niet langer strafbaar (art. 3) bezit, alleen of in groep, wel nog steeds strafbaar 
- Invoeging van drie categorieën: 

- Categorie 1: Invoer, vervaardiging, vervoer, aanschaffen, bezit, teelt van cannabis voor 
persoonlijk gebruik 

- Categorie 2: Categorie 1 + verzwarende omstandigheden (t.a.v. minderjarigen, 
deelneming vereniging, fysieke gevolgen) 

- Categorie 3: Alle andere types drugs 
- Bezit voor persoonlijk gebruik cannabis meerderjarige zonder openbare overlast of 

problematisch gebruik, louter anonieme politieregistratie. 
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Onderscheid tussen 

- Cannabis - andere illegale drugs in de wet 
- Persoonlijk gebruik - uit winstbejag  

Nieuwe begrippen: 

- Problematisch gebruik 
- gebruik dat gepaard gaat met een graad van verslaving die de gebruiker niet langer de 

mogelijkheid biedt zijn gebruik te controleren en dat zich uit door psychische en 
lichamelijke symptomen. 

- Openbare overlast 
- als openbare overlast beschouwd het bezit van cannabis in een strafinrichting, in een 

opvoedingsinstituut of in het gebouw van een maatschappelijke instelling of in hun 
onmiddellijke omgeving, of op andere plaatsen waar minderjarigen samenkomen voor 
onderwijs, sport en andere gezamenlijke bezigheden. 

- Persoonlijk gebruik  
 

B. MINISTERIËLE OMZENDBRIEF DD. 16/05/2003:  

Ministeriële richtlijn betreffende het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale 
verdovende middelen 

- Vervolgingsbeleid inzake detailhandel met oog op persoonlijk gebruik 

Vernietiging art. 16 Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de Drugwet door Grondwettelijk Hof 

- Vage en onnauwkeurige omschrijving van het begrip ‘openbare overlast’ en ‘problematisch 
gebruik’. 

- Er waren verschillen in vervolgen. De verschillen waren problematisch à schrappen 
- Gevolg: rechtsonzekerheid (legaliteitsbeginsel) omdat er geen aanpassing gekomen is, enkel 

schrappen à een gat die niet wordt ingevuld 
 

C. WET VAN 7 FEBRUARI 2014: DRIEVOUDIGE WIJZIGING WET VAN 1921 

Strafbaarstelling voorbereidende handelingen van de illegale productie en handel in drugs 

Verplichte vernietiging van illegale stoffen  en materiaal die gediend hebben voor drugsproductie 

Generieke strafbaarstelling van nieuwe stoffen (i.e. NPS) 

- Recent geïmplementeerd (KB 26 sept. 2017): aan de hand van een koninklijk besluit 
- I.p.v. lijst van verboden stoffen, verboden groepen van substanties 

- Vergelijking met alle automerken tegenover alle auto’s op vier wielen 
- Wetgevend kader voor GBL en 1,4-butanediol (GHB): invoegen particulierenvergunning 

 
4.5.2. OPSPORINGS – EN VERVOLGINGSBELEID 

Ministeriële omzendbrief dd. 16/05/2003: Ministeriële richtlijn betreffende het vervolgingsbeleid 
inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen 

- Vervolgingsbeleid inzake detailhandel met oog op persoonlijk gebruik 
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Opgevangen door Gemeenschappelijke Richtlijn 2005 omtrent de vaststelling, registratie en vervolging 
van inbreuken inzake het bezit van cannabis 

- Persoonlijk gebruik: 3g of 1 geteelde plant, zonder aanwijzing van verkoop of handel 
- Openbare orde NIET hetzelfde als openbare overlast 
- Verzwarende omstandigheden 

COL 15/2015 

Complexe wetgeving en richtlijnen van strafrechtelijk beleid => nood aan eenvormigheid 

- Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en college Procureurs-generaal 
betreffende de vaststelling, registratie en het vervolgingsbeleid op vlak van bezit van 
detailhandel in illegale verdovende middelen 

- Prioritair inzetten op alternatieve afhandeling bij druggerelateerde criminaliteit (cf. 
Ministriële Richtlijn 2003) 

- Verkoop uit winstbejag vs. om eigen gebruik te bekostigen 
- Rekening houdend met 3 criteria (cf. COL 2005) 

 
4.5.3. STRAFTOEMETING 

Gevangenis= ultimum remedium è bij problematisch gebruik maximale doorverwijzing naar (drug)HV. 

- Invoer van een aantal nieuwe straffen die de doorverwijzing mogelijk maken 

Probatieopschorting- uitstel 

- > aandeel justitiecliënten onder probatie 
- Knelpunten procedure  

- Pilootproject DBK 
 

4.5.4. STRAFUITVOERING 

Monitoring in gevangenissen 

Drugbeleid intra muros: Ministeriële Omzendbrief m.b.t drugproblematiek in de gevangenissen, 2006 

Drugsvrije afdelingen, afdelingen waar je geen drugs mag gebruiken 

Centraal Aanmeldingspunt druggebruikende gedetineerden 

- Sinds 2011: in alle Nederlandstalige gevangenissen 
- Vanaf 2012: in alle Franstalige gevangenissen 
- Stopzetting financiering 2016 (overname Vlaamse Gemeenschap) 

- TANDEM (“toeleiding en aanmelding na detentie en meer”) 
- Doelgroep ruimer: geestelijke gezondheidszorg, niet meer enkel over de 

druggebruiker 
- Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

- Pilootprojecten: 
- Lantin 
- Brussel (ST. Gilles en Berkendael) 
- Hasselt 

 



Klinische orthopedagogiek 2020 - 2021 

95 
 

4.5.5. DUS : STRAFRECHTELIJK BELEID TEN AANZIEN VAN DRUGGERELATEERDE CRIMINALITEIT 

Strafrechtelijk beleid aanbodszijde 

- “De repressie richt zich in eerste instantie naar de drugsproductie en de drugshandel” 
(Gemeenschappelijke Verklaring IMC Drugs, 2010, p. 7) 

- “De prioriteit inzake strafrechtelijke vervolging van druggerelateerde feiten wordt () gegeven 
aan de productie en de handel in illegale drugs ” (KIV, 2016-2019, p. 65) 

Strafrechtelijk beleid vraagzijde 

- “Preventie geniet de hoogste prioriteit, gevolgd door hulpverlening wie in de problemen komt 
met middelengebruik. (…) Alhoewel druggerelateerde criminaliteit niet verschoond wordt, 
geldt, ten aanzien van de druggebruiker, het principe dat de strafrechtelijke interventie als een 
“ultimum remedium” wordt beschouwd” (Gemeenschappelijke Verklaring IMC Drugs, 2010, p. 
7) 

- Probleemgebruikers worden zoveel als mogelijk naar de drughulpverlening doorverwezen” 
(KIV, 2016-2019, p. 65) 

Ten aanzien van problematische gebruikers:  

- Doorverwijzing vanuit justitie naar hulpverlening: 
- Veel problematische druggebruikers komen in contact met justitie en veel 

delinquenten binnen justitie hebben een verleden van (problematisch) druggebruik 
- Strafrechtelijke reactie onvoldoende 
- Doorverwijzing naar hulpverlening als opportuniteit 
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Samenwerking hulpverlening – justitie niet steeds van een leien dakje want ze hebben verschillende 
doelstellingen  

- Werkrelatie niet steeds vanzelfsprekend 
- Essentiële randvoorwaarden 
- Praktijkvoorbeeld = drugbehandelingskamer in Gent (DBK), drugsontmoetingskamer DOK 

Antwerpen (een goede samenwerking tussen hulpverlener en strafrechter) 

Ten aanzien van drugproducenten en drughandelaars 

- Repressie 
- Nieuwe bepalingen rond precursoren (om producenten te raken) 

- In acht nemen internationale (VN verdrag van ’88) + Europese richtlijnen  
- Verheldering en verbetering van het wettelijk stelsel van precursoren 
- Uitbreiding van het toepassingsveld van de wet inzake precursoren 
- Strengere aanpak productie 

 

5. CONCLUSIE 

Late totstandkoming van het Belgische drugsbeleid, vrij recent 

Belgisch drugsbeleid: 

- Sluit aan bij VN- en EU-beleid 
- Heeft een multidimensionele benadering 
- Richt zich op vraag én aanbod 
- Werkt volgens het ‘ultimum remedium’ principe waarbij repressie de laatste stap is 

Evaluatie van het Belgische drugsbeleid? 
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HOOFDSTUK 11 ; EVIDENCE BASED DRUGPREVENTIE 

1. EVIDENCE BASE EN PREVENTION SCIENCE 
 
1.1. PREVENTIEF DENKEN 

Beter voorkomen dan genezen 

- Ignorance: een probleem waarmee we in preventie mee geconfronteerd worden. Waarom 
ingrijpen zonder probleem?  Pas tussenkomen wanneer een probleem zich voordoet is niet zo 
effectief. Tijdens een crisis is het moeilijk om een gesprek te voeren met beide partijen.  

- Corona preventieparadox : als het nu goed gaat, waarom waren die preventiemaatregelen dan 
nodig? Als preventie goed werkt, dan vragen we ons af waarom dat nodig was als er nu geen 
problemen zijn. 

- Onderzoeker en preventiewerker ziet of ervaart (evidence) doeltreffendheid terwijl policy- en 
decisionmaker kijkt naar bling-bling. Het werkt beter om in te grijpen voor het probleem zich 
voordoet. 

- EUSPR.org harmful approaches position paper; campagnes die het omgekeerde effect hebben 
en schadelijk kunnen zijn, die aanzetten tot gebruik/daden.. 

- EMCDDA.europa.eu EPC preventiehandboek 
- European monitoring center for drug and drugaddiction; welke antwoorden en welke 

programma’s werken? 
 

1.2. RCT RANDOMIZED CONTROL TRIAL 

Hoe weten we of een programma werkt? 

In de pre-test gaan we kijken naar hoeveel mensen roken, gebruiken of drinken. De vragen worden voor 
de interventie afgenomen.  

Er is een verschil tussen de controlegroep en de inventiegroep wanneer het gaat over het al dan niet 
krijgen van een programma.  

1.2.1.  EFFECTIVENESS DEPENDS ON 

Het programma zelf is dan effectief, maar waar hangt dit nog van af op populatievlak?  

- Availability (beschikbaarheid)          
- people who implement level of training (een voorbeeld; hoe moet een politie spreken met een 

persoon die zelfmoord wil plegen) 
- Set quality standards for staff and training 

- Je hebt een curriculum, een handboek. Waar zijn we zeker van dat het juist is en dat we 
het kunnen implementeren in een opleiding.  (europees handboek)  

- Train prevention profs with standardized curriculum 
 

1.3. QUALITY STANDARDS FOR PREVENTION 
 

- UNODC International Standards on Drug prevention 
- European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) 
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1.4. SUBSTANCE USE PREVENTION THEORIES 

 

Bandura : social learning is een onderdeel van de preventie. 

Catalano ; iemand een compliment geven en positivisme aanleren 

Hawkins : risicofactoren zijn niet enkel lichamelijke factoren, er zijn ook sociale en mentale 
risicofactoren. 

Aizen :  Stapsgewijs werken in kleine trapjes, wat wil ik? Wat werkt er? Dan ga ik het zo doen 

1.4.1. THEORY OF PLANNED BEHAVIOR 

Einddoel in stappen opsplitsen, in subdoelen opdelen. In alle programma’s is de theorie erg belangrijk.  

 

1.4.2. LATROGENIC EFFECT 

Sommige programma’s hebben flat results, zijn niet effectief. MAAR programma’s moeten ook veilig 
zijn. Er moeten zo weinig mogelijk iatrogene effecten zijn, zo weinig mogelijk tegengestelde effecten. 
Deze tegengestelde effecten merken we soms in de drugpreventie.  

Een voorbeeld: aan 13 of 14-jarigen moet je geen info geven over de manier om aan drugs te geraken 
in een les over preventie 

- Not only  effective but also safe: have lowest iatrogenic effects. 
- Iatrogenic effects: e.g. inadequate information, wrong target group, norm narrowing (de 

normen van de mensen in de groep komen dichter bij elkaar), facilitating access.  
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1.4.3. WHAT WORKS IN SCHOOL PREVENTION 

Delivery and structure 

- Interactive methods 
- Highly structured lessons  and group work  
- Follows a curriculum 
- Delivered by a trained facilitator/teacher 
- Implemented via 10-15 weekly sessions 
- Multi-component programmes 

Content 

- Decisions making, communication and  problem-solving skills 
- Peer relationship and personal and social skills  
- Self-efficacy and assertiveness 
- Drug resistance skills and strengthening personal commitments against drug abuse 
- Reinforcement of antidrug attitudes and norms 
- Support for study habits and academic achievement 

 
1.4.4. WHAT DOESN’T WORK IN SCHOOL PREVENTION 

Delivery and structure 

- Didactic methods such as lecturing, alleen maar lesgeven en instructie geven 
- Unstructured, spontaneous discussion  
- Peer-led groups 
- Stand-alone single event activities  
- Booster sessions  
- Posters and pamphlets  

Content 

- Increasing students’ knowledge by providing facts concerning specific substances 
- Ex-drug users as speakers providing testimonials  
- Focusing on building self-esteem only  
- Random drug testing 
- Scare tactics and frightening stories  

 
1.5. REGISTRIES FOR EB INTERVENTIONS 

 
- emcdda.europa.eu 
- gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/information 
- prevencionbasadaenlaevidencia.net 
- cayt.mentor-adepis.org/cayt-database/ 
- colorado.edu/cspv/blueprints/   
- samhsa.gov/nrepp 
- drugabuse.gov/sites/default/files/preventingdruguse_2.pdf 
- preventionresearch.org/prevention-science-journal/ 
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1.6. UNODC INTERNATIONAL STANDARDS 

Criteria gebaseerd op de ontwikkelingsstadia. Welke interventies beantwoorden aan de standards?  

- … developmental stages 
- … reference to manuals 

De manier waarop je je intenties vormt, is sterker beïnvloedbaar in de vroege puberteit. Omwille 
daarvan zijn er daar meer programma’s dan bij studenten bijvoorbeeld. 

1.7. EDPQS – EUROPEAN DRUG PREVENTION QUALITY STANDARDS 

Niet gericht op verschillende leeftijdsgroepen, meer op het proces. Op welke manieren moet je werken 
om kwalitatief te zijn? 

 

1.8. EDPQS AND UNODS INTT’L STANDARDS 

Different approach UN standards  

- Developmental stages  -  program evaluation level 
- Answers the question WHAT to do in prevention? 

EDPQS standards 

- Project cycle 
- Answers the question HOW to do it? 

 
2. ENVIRONMENTAL (STRUCTURELE) PREVENTION 

Er zijn universele, selectieve en geïndiceerde programma’s. MAAR er zijn er ook structurele preventies 

Social environment shapes norms & beliefs about consequences of risk behaviors (laws or regulations) 

Social norms : je mag wel dronken worden, maar je mag er niet over gaan. Die norm heeft ook een 
belangrijke invloed 

Environmental interventions 

- modify context which people make decisions  
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- physical environment—limiting access to and availability of alcohol, tobacco products 
and other substances  

- social environment—reinforcing non-use norms and attitudes (de sociale norm) 
- have a broader reach than behavioral interventions alone 
- Have more impact if sustainable and delivered with fidelity  

 
2.1. LEGISLATION 

De wetgeving is een eerste invloed.  

decline in cannabis use emcdda.europa.eu 

Er is een tolerantie naar alcoohlgebruik, dit wordt cultureel vertaald. Er is e en tolerante wetgeving.  

2.2. NUDGING 

is an automatic process: implicit, cognitive, individual 

We kunnen fysiek beïnvloeden door de wet maar ook de sociale norm is belangrijk. De invloed van 
nudging heeft ook een effect op het gedrag van mensen. of je de trap neemt of niet, is een 
automatisch proces waarbij je niet nadenkt maar waar je wordt geprikkeld. Het is een ingreep, een 
methode om met 'een klein duwtje in de rug' bepaald gedrag te bevorderen. 

Het beïnvloedt de individuele beslissingen. Nudging maakt de gelegenheid om bepaald gedrag te 
vertonen. 

De motivatie, de capaciteit of de mogelijkheid.  

 

Een voorbeeld : holle bolle gijs 

2.3. GHENT COMMUNITY CASE 
 

- Lockdown drives drug dealing in the open 
- Law enforcement response 
- Huge volume of  socials - Een grote stijging van facebookpagina’s 
- Highlight response: boxing workouts, social control, shift the prevention narrative  
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2.4. BEHAVIOR CHANGE PERSPECTIVES 

Theory of reasoned action 

- Belief – attitude – intention – behaviour 

Automatic processes 

- Normative beliefs – incentive – behaviour 

Social practice theory (Bruno & Nikolaeva 2020, Dutch cycling policy) 

- Behaviour – attitude (door het mensen te laten doen, komt attitude) 
- Positive attitude to cycling requires a meaning and competencies through maintained practice 
- Door veel te fietsen, zijn ze pro fietsen geworden 

 
3. UNIVERSAL, SELECTIVE, INDICATED PREVENTION  

 

Blauw; bijvoorbeeld de 1000 leerlingen die allemaal de preventie krijgen. Het is preventie waarbij hoog 
risico, laag risico en geen risico bij elkaar zitten. Een voorbeeld : unplugged die geleverd wordt door de 
leerkracht 

Groen; focus op risicogroepen zoals bijvoorbeeld kinderen van verslaafde ouders.  

Geel; preventie op educatie gericht op risicoindividuen. Een voorbeeld, je rookt veel én je hebt adhd. 
Een voorbeeld van een selectieve preventie : hoge risico gasten samen zetten zorgt voor stigmatisering. 
Maar als de hele school gaat werken met preventie, dan kunnen we groepen maken op basis van risico. 
Geïndiceerde preventie – preventie op indicatie en die is gericht op risico individuen 

Roze; vroeg interventie die er zo vroeg mogelijk willen bij zijn wanneer het probleem nog niet helemaal 
duidelijk is 

Onderscheid tussen drie soorten van preventie : Primair = voor de mensen die het nog niet hebben en 
nog niet ziek zijn - Secundair = als men al in aanraking is gekomen maar nog niet ziek zijn - Tertiair = 
wanneer men wel al ziek is 

We moeten zorgen dat we niet gaan stigmatiseren.   



Klinische orthopedagogiek 2020 - 2021 

104 
 

3.1. NORMATIVE BELIEFS 

Een vragenlijst over wat je al dan niet doet. Er zijn heel wat ideeën dat iets ‘normaal’ is, maar vaak gaat 
het over mispercepties.  

3.2. CORRECTING MISPERCEPTIONS 

De mispercepties gaan niet enkel over procenten, maar ook over argumenten 

3.3. COPING WITH WHAT I DON’T HAVE 

Asking for and offering help 

3.4. USE OF ENERGIZERS 
 

- To organize interactive exercises… 
- …we need a safe climate: try out in protected environment. 
- Energizers contribute to this lifeskills laboratory condition 

 
3.5. LIFE SKILLS, HOUDING EN KENNIS VERGROTEN 

Core life skills 

- Coping met stress en emoties 
- Kritisch en creatief denken 
- Beslissingen nemen 
- Communicatie- en relatievaardigheden 
- Zelfbeeld en empathie 
- Normative belief of sociale norm 

 
3.5.1. KENNIS 

 
- … over gevolgen van crimineel gedrag, geweld en druggebruik 
- … over risico- en beschermende factoren  
- … over feiten en mythes  
- … over invloed op gedrag  

 
3.5.2.  ATTITUDE EN NORMEN 

 
- Positieve of negatieve attitude: mijn houding (positie) tegenover crimineel gedrag of geweld en 

druggebruik 
- Normative beliefs of sociale norm: de door mij gepercipieerde aanvaarding van gedrag door 

vrienden, ouders of andere sociale netwerken 

 

- 3 Strong – iedereen heeft een sterkte bij te dragen (+ leren uit fouten) 
- 8 Group – hoe moet ik weten wat een groep van mij verwacht? 
- 2 Control – interne en externe invloed op mijn impulscontrole 
- 7 Beliefs – reality check van jouw perceptie en de feiten 
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3.6. GEBRUIKTE SPORTACTIVITEITEN 
 

- 1 Goals – square ball with special rules 
- 2 Control – football no score rules and no go zones  
- 3 Strength – jumping – running – balance – puzzle - defense techniques 
- 4 Respect – football equality  
- 5 Peers – free zone ball throwing – Laser zone running 
- 6 Protection – gym– turn – balance – stretch – jump – aim  
- 7 Perceptions – ball catching - running – quiz  
- 8 Groups – basket ball - Korfbal 
- 9 Help – acrogym  
- 10 Steps – racing track – gym –  throwing  

 
3.7. ROBUUST DESIGN : EVIDENCE INFORMED 

Sportprogramma is op dezelfde zaken gebaseerd als unplugged 

Core components in content:  

- positieve attitude drugs&crime 
- corrigeren van mispercepties 
- weigertechnieken 
- groepsklimaat 

Core components in methode:  

- interactieve delivery 
- sociaal leren 
- Verwerking incl analyse, integratie, transfer (debriefing) 

 
3.8. TRAINING VAN SPORT COACHES 

Kennis: theoretische achtergrond 

Methode: procedure van de activiteiten 

Attitude en skills:  

- Use the group as a resource 
- Interactief leren: zet de spelers in groepjes 
- Stel open vragen 
- Faciliteer een groepsklimaat met groeiende verantwoordelijkheid om spelers te empoweren 

met succeservaringen 
 

- Training  - je zit op de speler zijn stoel: experiëntieel leren 
- Debriefing: two way uitwisseling – empowerment 

Gemengde groepen wisselen ideeën uit voor impact op beliefs en attitudes 
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4. PARENT INVOLVEMENT 
 

4.1. PARENTS AND DRUG ABUSE PREVENTION 

Parent use and parent perceived approval is risk factor for nicotine, alcohol and cannabis use. For girls 
increased risk for unprescribed use of medication.  

Perceived approval is often based on assumptions in the absense of implicit and explicit messages or 
statements. 

- Social network crucial source, with parents on top for all ages 
INFOSCAN  

- Parents do have a significant role in the information gathering of young people today 
- As an information source, nearby and reliable 
- Educating childeren to be mediawise 

 
4.2. SINCE THE LATE EIGHTIES 

 
- Only knowledge  
- Knowledge + refusal skills  
- Knowledge + refusal skills + lifeskills 

(Direct expectation of using drugs is not a common experience in adolescence. Need for making rational 
choices, standing for one’s opinion are common experiences) 

- Knowledge + normative beliefs + lifeskills  

(Adolescents who perceive drug use as common and tolerated, are more likely to start to use themselves 
compared to peers of the same age who do not endorse this belief)  

5. MEDIATOR ANALYSIS 

 

 

5.1. MEDIATORS MEASURED TO PROVE WICH ONES LEAD TO EFFECT 
 

- Positive attitude towards drugs 
- Negative attitude 
- Positive beliefs 
- Negative beliefs 

1ope
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
8 

10 
11 
12 
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- Knowledge 
- Perception of number of user friends 
- Refusal skills  
- Perception of positive class climate 

 
5.2. MEDIATORS IN EU – DAP 

 

5.3. MEDIATORS WITH A PROVEN LEAD TO EFFECT: 
 

- Positive attitude towards drugs 
- Perception of number of user friends 
- Refusal skills 

 
5.4. OTHER MEDIATORS IN UNPLUGGED MEASURED: 

 
- Negative attitude towards drugs 
- Positive beliefs 
- Negative beliefs  
- Knowledge 
- Perception of positive class climate 
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HOOFDSTUK 12: RESIDENTIËLE BEHANDELING EN DRUGVRIJE BEHANDELING IN TG’S 

1. FIRST GENERATION TC’S 

Verschillende vormen van therapeutische gemeenschappen 

Northfield experiments (Psychiatric Hospital): in engeland ten tijde van de wereldoorlog 

- Treatment of soldiers suffering from neurosis (shellshock)  
- Group interaction, social setting, global transitional space of experience  
- Een behandeling in groepen 

Maxwell Jones (Henderson Hospital): 

- Democratic milieu therapy  
- Group therapy 
- Psycho-analytical-based 
- Social learning 

 
2. SECOND GENERATION TC’S 

De drugvrije TG’s die een weg vonden in Europa nadat het in Amerika ontstond.  

Synanon: 

- Founded by Chuck Dederich in 1958 
-  Hierarchical structured TC  
- The ‘Game’; Een spel waarbij mensen een diepere interactie hadden met elkaar, dieper in 

desprek gingen met elkaar 
- Authorian Leadership and lifelong membership  
- Een eutopische samenleving à later een afsluiting van de samenleving, een sekte 
- Heel wat therapeutische gemeenschappen die gebaseerd waren op deze ideeën MAAR waar de 

link met de samenleving wel sterker werd behouden. 

Concept TC’s: 

- Daytop, Phoenix House, Odyssey House,…  
- Drug-free programmes based on Synanon procedures 
- Democratic Leadership and graduation 

 
3. THIRD GENERATION TC’S 

De therapeutische gemeenschappen in Europa die ontstaan zijn na invloed van vorige TG’s 

- From 1960’s to middle 1980’s ontstaan de eerste TG’s in Europa 
- Reaction against psychiatric and methadone treatments, ze vertrokken meer vanuit een 

pedagogische ingesteldheid  
- Closed network 

 
4. INTERCONNECTIONS 

Alfa House (‘68) 

- United Kingdom 
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- Founder: Ian Christie  
- Influenced by Daytop Village and Phoenix House (New York) 

Aebi Hüs (‘73) 

- Switzerland 
- Founder: Karl Deissler and Synanon Germany 
- Influenced by Synanon (USA) 

Daytop Germany (’72) 

- Founder: Ullrich Osterhues 
- Influenced by Aebi Hüs en Emiliehoeve (N) 

Daytop Sweden 

- Created by Vallmotorp organisation  
- Influenced by Daytop New York 

Emiliehoeve (‘72), Essenlaan & Breegweestee 

- Netherlands  
- Founded by Kooyman 
- Influenced by Phoenix House 
- Emiliehoeve influenced TC’s all over Europe 
- Mix van invloed uit Amerika en de zaken die er al in Europa waren 

De Sleutel (’74) 

- Belgium 
- Founded by Johan Maertens  
- Roots: anti-psychiatry, Maxwell Jones’ TC concepts and psycho-dynamic 
- Staff members trained in Essenlaan (N) 

De Kiem (’76) 

- Belgium 
- Founded by Eric Broekaert 
- Influenced by Jellinek Amsterdam, Last Renaissance Washington and Emiliehoeve 

Trempoline (’78) 

- Belgium, charlerloi 
- Founded by George van der Straten 
- Influenced by La Boère and De Kiem 

De Spiegel (’79) 

- Belgium, brussel 
- Founded by Paul van Deun 
- Influenced by Le Centre du Levant 
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San Carlo (’79) 

- Italy 
- Founded by Picchi and Corelli with help of Daytop (NY) 
- Influenced by La Boère (F), De Kiem, Emiliehoeve, Therapiekette (D) 

Castel Gandolfo (’81) 

- Italy 
- Training institute: training of Spanisch and Italian staff members 

Veksthuset (’82) 

- Norway 
- Founded by Stuart and Vennerod 
- Influenced by Phoenix House  
- Veksthuset was model for TC’s as Veksthuset More, Romsdal Vivestad  Collective and 

Galegörden (SE) 

Ithaka (’83) 

- Greece 
- Founded by Phoebus Zafiridis 
- Influenced by Emiliehoeve  

TC’s that developed independently from Synanon and other main streams: 

- L’Incontro (’69) Italië 
- La Boère (?) Frankrijk  
- San Patrignano (’78) Italië 

 
5. EUROPEAN IDENTITY 

In the beginning:  

- Psycho-analytical-based  
- Democratic milieu-therapy 
- Integration of therapeutic schools; TG’s voor kinderen 
- Professionalism 
- 1970’s-ideologies 

- Socio-political paradigms 
- Interest in Marxist and anarchist theory and alternative lifestyle 
- Humanist Christian tradition 

Later:  

- Integration of democratic and hiërarchical TC approaches 
- Er zijn zowel psychologen, orthopedagagogen, psychiaters als nog wat andere 

 
6. DISCUSSION : ADAPTATION OF AMERICAN MODELS INTO OWN CULTURE 

 
- Evolution towards more empathic behaviour modification and dialogue. 
- Importance of traditional European educational theories and social learning initiatives 
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- Influence of Humanistic psychology 
- Integrated TC methodology 
- Introduction of family therapy 

More professionalism 

- Health care professionals and priests 
- Researchers 
- Less important role of ex-addicts 

Scientific Research 

- Counterweight against spiritual and self-confirming tendencies 
- Contributed towards integrated recovery and integrated treatment systems 

EFTC (European therapeutic communities)   

- Collaboration and information exchange 
- Er zijn standaarden waar een setting aan moet voldoen voordat ze een TG genoemd kunnen 

worden 
- Links with EWODOR, European universities 

 
7. THE DRUG – FREE THERAPEUTIC COMMUNITY 

 
7.1. DEFINITION 

A TC is a drug-free environment in which people with addictive (and other) problems live together in an 
organized and structured way in order to promote change and make possible a drug-free life in the 
outside society. The TC forms a miniature society in which residents, and staff in the role of facilitators, 
fulfil distinctive roles and adhere to clear rules, all designed to promote the transitional process of the 
residents. Self help and mutual help are pillars of the therapeutic process in which the resident is the 
protagonist principally responsible for achieving personal growth, realizing a more meaningful and 
responsible life, and of upholding the welfare of the community. The program is voluntary in that the 
resident will not be held in the program by force or against his/her will.  
(Donald Ottenberg, 1993:51-62) 

Mensen beginnen eerst onderaan de ladder en krijgen later steeds meer verantwoordelijkheid 

7.2. FUNDAMENTAL PRINCIPLES 
 

- Every TC has to strive towards integration into the larger society; 
- has to offer its residents a sufficiently long stay in treatment; 
- both staff and residents should be open to challenge and to questions; 
- ex-addicts can be of significant importance as role models; 
- staff must respect ethical standards; 
- TC’s should regularly review their ‘raison d’être’ 

 
7.3. NEW THERAPEUTIC COMMUNITIES 

 
- complex networks   
- dealing with special needs and specific target groups  



Klinische orthopedagogiek 2020 - 2021 

112 
 

- inzetten op mensen met specifieke behoeften 
(eg.: residents with dual diagnosis, with chronic  addiction requiring appropriate psychotropic 
medication) 

- a more flexible treatment approach may be introduced 
 

7.4. THE PHILOSOPHY 
 

- a statement of belief about the possibility of change and personal growth 
- een humanistisch beeld waar identiteitsverandering en persoonlijkheid belangrijk is 

- explicitly stated by the therapeutic community,   
- referred to in daily activities 

“I am here: because there is no refuge, finally, from myself. Until I confront myself in the eyes and hearts 
of others, I am running. Until I suffer them to share my secrets, I have no safety from them. Afraid to be 
known, I can Know neither myself not any other; I will be alone. Where else but in our common ground, 
can I find such mirror? Here, together, I can at least appear clearly to myself, not as the giant of my 
dreams, nor the dwarf of my fears. But as a person, part of the whole, with my share in its purpose. In 
this ground, I can take root and grow. Not alone anymore, as in death, but alive to myself and to others.”  
(Richard Bauvais in: O’Brien, 1993) 

- The philosophy becomes an integrated part of one’s personality. 
- Residents strive for a positive life style based on dedication, honesty, a sens of responsibility, 

showing concern, acting ‘as if’. 
- Doen alsof er geen probleem is, uitbarstingen sparen voor de therapeut 

 
7.5. RESIDENTS 

 
- Residents are considered as: 

- emotionally immatur human beings, in need to be educated 
- mensen die opgevoed moeten worden in plaats van mensen die genezen 

moeten worden, met de kracht dat ze kunnen groeien 
- born manipulators 
- suffering from anxieties and fears  
- who use aggression to disguise their weakness. 

- a great potential for positive change. 
- ‘residents’ who can be educated vs. ‘patients’ who  need to be cured 

 
7.6. TREATMENT PHASES 

 
(1) Crisis intervention 

 
- acute stage of disturbance and crisis 
- crisis intervention and detoxification 
- a few days, some can be motivated to go for treatment 

 
(2) Ambulatory level 

Om mensen al wat tot verandering te doen komen 
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- potential residents 
- several times a week, while still living on the outside 
- some initial modification of their behaviour 

 
(3) Reception 

 
- low threshold programme 
- resident get used to therapy 
- over a period of several weeks 
- more individualised approach 
- prepares induction to the community 
- First social and psychological assessment 

 
(4) Induction 

Voorbereiding om in een TG te gaan wonen 

- motivation for treatment is tested 
- required to show external motivation 

 
(5) Treatment 

 
- ‘community’ used as ‘methode’ 
- during one year 
- hierarchically structured environment 
- sphere of safety and acceptance 
- new stage of personal identity 
- better self-insight 

 
(6) Social (Re)integration 

De link met de samenleving is echt belangrijk dus ook in een TG behandeling wordt hierin geïnvesteerd.  

- during a half year 
- from ‘halfway house’ to ‘own housing’ 
- approach much more individualised 
- resident resumes contact with the ‘normal’ outside world 
- a new stage of social identity 
- better insight into his place in the world 

 
7.7. THEATMENT CHARACTERISTICS 

Safety and acceptance 

- abuser no longer threatened by outside dangers (eg.: drugs, pimps, dealers, …) 
- caring staff members and a group of people who share similar experiences 
- explicit rules: no drugs in the community, no phisical violence and (to a certain degree) no sex. 
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Hierarchic structure; mensen worden onderverdeeld in bepaalde randordes  

- several work departments, organised around an implicit hierarchic order. 
- new residents gradually climb up, older residents become department heads 
- the most senior member is the co-ordinator, responsible for planning the daily activities, keeps 

the staff informed, serves as a bridge between staff and residents 
- the staff are the real decision-makers, the ones who take responsibility for the therapeutic and 

educational functioning of the community 
- the community offers a daily routine 
- the responsibilities are hierarchically structured to create a situation of adapted therapeutic 

evolution 
- hierarchy differs from autocracy 
- the structure is in balance with the emotional and individual expression 

Verbal reprimands and learning experiences (gevolgen op het niet naleven van verantwoordelijkheden) 

- residents can act out when charged with emotion, anxiety, pain and craving. 
- after discussion a verbal reprimand or learning experience is called for 

- geen effectieve straffen geven, wel ervaringen aanbieden die ervoor kunnen zorgen dat 
de persoon in kwestie iets leert 

- learning experience: certain specific projects or individual activities that could help the resident 
- the resident needs to feel respected and understands why this correction is made 

Encounter; om via methodieken door te dringen tot waar het echt over gaat  

- the primary theapeutic tool of the TC 
- three times a week, two hours; eight to ten persons; new residents, older residents and staff; 

no hierarchy, full freedom of expression; the staff monitors the process and guarantee safety 
and support 

- confrontation: direct, open and clear 
- encounter-tools: humour, exaggeration, contradiction,  acceptance and support 
- confrontation is usually related to irresponsible behaviour during daily activities it takes place 

in the ‘her and now’. 
- other group members can identify and give examples from own experiences 
- changed over times: from direct attempt to an advanced form of dialogue  
- different phases: a building up of tension, release and openness, the implementation of (new) 

values through   
- identification with more experienced peers 
- staff members act as group and contribute their own experiences and beliefs 
- the group is essentially an instrument of social learning  (Maxwell Jones) 
- The group constitutes an ‘transitional space of experience’ (Winnicot - Bridger) 

Family work 

- of essential importance to the good functioning of the  resident  
- many communities are devoted to the contextual aproach of Boszormenyi-Nagy (combination 

of psychodynamic theory and existentialist philosophy) 
- residents are prepared for the meetings with their family families can meet other residents’ 

families to discuss their common problems 
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8. INTEGRATED TREATMENT SYSTEMS 
 
8.1. INTRODUCTION 

 
- Reorganization of the field of mental health care and  substance abuse treatment 
- Discussion on International Symposium on Substance  Abuse Treatment and Special Target 

Groups (2000) 
- Results: affirmation of the importance of increased co- operation and more flexible care 

systems 
 

8.2. DEFINITION 

Integrated Treatment Systems” as a new concept 

- Etymological  
- Conceptual 
- Ethical 
- Ideological 

Tussen spanning van deze modellen, zal groei komen. Het is net die spanning, die conflicten tussen 
paradigma’s die ons doet groeien 

8.3. CRITICAL LIMITATIONS 

Integration of different treatment systems  impeded by discussions between: 

- Drug-free treatment 
- Methadone substitution 
- Harm reduction 
- Managed care and case management as a new trend 

Via tegenstellingen tot nieuwe inzichten komen 

8.4. PREREQUISITES FOR THE INTEGRATION OF TREATMENT SYSTEMS 

Situated within the context of opposing paradigms and shifting policies: 

- a choice of treatment free of moral pressure and mutual respect for all partners 
- a comprehensive treatment system characterized by multidisciplinary approach and continuity 
- quality care calls for integrated and individualized treatment 
- Importance of networking, case-management and a centralized intake-system 

Many questions remain 

In plaats van ze als tegengesteld te zien (zoals soms omschreven in literatuur), zien we dat drugvrije 
TG en TG van Maxwell Jones (democratische) eigenlijk meer kenmerken gemeenschappelijk hadden 
dan niet gemeenschappelijk hadden.  
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HOOFDSTUK 13 : SAMENWERKEN EN LOKALE NETWERKEN IN DE JEUGDHULP 

1. SAMENWERKING EN LOKALE NETWERKEN 
 
1.1. ACHTERGROND 

 
- Vraagzijde: wicked issues 
- Aanbodzijde: versnippering van taken, middelen en verantwoordelijkheden 

à Risico op sociale uitsluiting (zie o.a. De Corte, 2017) 

- Besef bij professionelen en brede werkveld dat samenwerking een noodzaak is 
- Mensen vallen vaak tussen de mazen van het net 

à Intersectorale en/of interprofessionele samenwerkingsverbanden 

Definitie samenwerkingsverbanden : “Deze vormen van intersectorale of interprofessionele 
samenwerking worden gekenmerkt door de betrokkenheid van, en interactie tussen, drie of meer 
autonome partners die vaak in andere sectoren, domeinen of beroepsgroepen actief zijn. Centraal staat 
de erkenning van een wederzijdse afhankelijkheid.” (De Corte e.a., in press) 

Een samenwerking tussen bijvoorbeeld een arts, psycholoog en orthopedagoog om een goeie 
hulpverlening te kunnen aanbieden 

2. CASE STUDY VAN BRUGGE(N) VOOR JONGEREN 

Een beter antwoord bieden op noden van jongeren door middel van samenwerking en netwerkvorming 

2.1. ACHTERGROND  

Initiatief van de stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW Noord-West-Vlaanderen  

- Doel: beleid en aanbod voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities beter op elkaar 
afstemmen 

Hoe? 

- Organisaties dichter bij elkaar brengen 
- Netwerk versterken  
- Jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities beter bereiken 

Onderzoek en rapport Filip Coussée 

Aanbevelingen uit rapport: 

- Een betere aansturing 
- Meer structurele ondersteuning 
- Meer vindplaatsgericht werk 
- Uitbouw van een transparant systeem van casemanagement 
- Eensgezind signaleren wat er fout loopt op breed maatschappelijk vlak 

 
2.2. DOELSTELLINGEN 
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1. Participatie van jongeren  

2. Versterken van het netwerk  

3. Verhogen van het bereik van kwetsbare jongeren  

4. Oppikken van signalen van zowel diensten als jongeren 

2.3. METHODOLOGIE 
 

2.3.1. KRITISCHE KWALITATIEVE EVALUATIE 

Het onderzoek betreft een kritisch kwalitatief, interpretatief onderzoek. Dit wil zeggen dat wij als 
onderzoekers ook binnen een eigen kritisch interpretatief kader te werk zijn gegaan. Vaak werd er met 
kritische blik naar bepaalde zaken gekeken. We zijn vanuit de visie op maatschappelijke kwetsbaarheid 
vertrokken en stonden als onderzoeker niet volledig neutraal ten opzichte van bepaalde onderwerpen. 
Zo hebben wij ook onze eigen accenten gelegd op wat wij hoog in het vaandel dragen, zoals het 
jongerenperspectief.  

Interpretatief kader gebasseerd op  

- Visie op het werken met jongeren in maatschappelijke kwetsbare situaties (o.a. onderzoek 
Coussée 2012) 

- Koppeling met jongerenperspectief op toegang en continuïteit in hun traject in de jeugdzorg 
- Thematische analyse van de interviews en focusgroep 
- Koppeling met doelstellingen en het perspectief van jongeren op helpende interventies 

 
2.4. RESULTATEN 

 
2.4.1. VOORAF 

 
- Grote erkenning bij participanten van de noden die er waren naar afstemming tussen het 

aanbod  
- Algemeen grote tevredenheid over BVJ en de mogelijkheid tot betere netwerkontwikkeling, 

verschillende actoren staan positief tegenover brugge voor jongeren. Er is over het algemeen 
een grote tevredenheid over netwerken 

- Onderzoeksproces op zich zorgt voor reflectie over eigen aanbod 
 
2.4.2. DELEN VAN INFORMATIE 

Overkoepelende registratie geen prioriteit 

 Risico’s aan verbonden 

- Delen van individuele gegevens 
- Toestemming nodig van jongeren 
- Hierdoor wordt de hulpverlening moeilijker 

Opletten voor drempelverlagende functie van het netwerk tot informeel delen van informatie 

Kan nefast zijn voor hulpverleningstraject 

Beroepsgeheim belangrijk punt voor betrokkenen 
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- Veel organisaties gebonden aan beroepsgeheim 
- Als heel waardevol omschreven 
- Jongerenperspectief! Inspraak & keuze 
- Welke informatie dan wel of niet delen? Wat is er nodig? 
- Werkgroep deontologie binnen Route 36 

 
2.4.3. REËLE INZET IN DE LEEFWERELD 

Verwarring in gebruik van termen 

- Vindplaatsgericht werken 
- Leefwereldbenadering 
- Leefwereldgericht werken 
- Contextueel werken 
- Outreaching  

Zaken die verwijzen naar de inbedding in de leefwereld 

Meer basiswerk 

- Geen extra aanbod in de leefwereld sinds start 
- Noodzaak tot aanwezigheid waar jongeren zijn 
- Meer werkers <-> Meer mensen aanwezig waar de  jongeren zijn 
- Aandacht voor basiswerkers zonder specifieke doelstelling, begeleiding of activiteit 
- Werkgroep ‘Buiten’ binnen Route 36 

Opmerking: neemt tijd om voeling te krijgen met de leefwereld en diverse plaatsen (wijkvoeling, 
buurtcontacten, dynamieken die er zijn … ).  

Leefwereld gericht werken > dynamisch. Bv. Hoe langer ergens aan de slag, hoe meer kennis van 
jongeren die er zijn, hoe minder drempels om vanuit die contacten vragen te krijgen van jongeren. Na 
verloop van tijd betekent dit dat bv. Preventiewerkers met een spanningsveld zitten tussen individuele 
opvolging en voldoende aanwezigheid op straat om die voeling te behouden.  

2.4.4. ORGANISATIESTRUCTUUR BRUGGE(N) VOOR JONGEREN 

Groot belang van coördinatie 

- Bij elkaar brengen van netwerk 
- Legt verbindingen 
- Betrekt mensen 
- Brengt inhoud 

Positieve ontwikkeling door BVJ 

- Personen leren kennen 
- Kennis over aanbod vergroten 
- Betere samenwerking  
- “je neemt sneller de telefoon” 

Mogelijkheid proactieve afstemming 

Projecten samen vorm geven bv.: 



Klinische orthopedagogiek 2020 - 2021 

119 
 

- That’s The Spirit 
- Loopplanken 

Structuur: vrij hiërarchisch georganiseerd 

 

 

Doorstroom informatie tussen niveaus: niet evident 

Vragen rond autonomie en financiële afhankelijkheid door dubbele posities 

Relatie met werken met jongeren in kwetsbare posities > raakt aan tekorten in maatschappelijk systeem 
> vaak kritische stem en confrontatie met instituties en beleid (bv. In signaleren van zaken, concreet bv. 
Etnic profiling). Voldoende autonomie nodig om die functie waar te maken.  

Tegelijk signaal dat er ook wat druk lijkt nodig te zijn om bepaalde partners te bewegen. Mandaat 
coördinator! 

2.4.5. ONTGRENZEND WERKEN 
 

- Men geeft aan dat BVJ ervoor zorgt dat er op bepaalde momenten meer ontgrenzend wordt 
gewerkt 

- Men bevraagt ook meer grenzen van eigen aanbod 
- Tegelijk voor veel respondenten nog te weinig en zijn balansen niet altijd in evenwicht 
- Regelgeving als reden om al dan niet  

ontgrenzend te werken 
- Sommige voorzieningen zien zichzelf als meer beperkt door regels dan andere 
- Afhankelijk van personen en diensten zelf 

- Andere achterliggende visies die dit al of niet mogelijk maken: klinische kijk, probleem intra-
individueel  

Op organisatieniveau zien we een beweging van meer of minder ruimte 
die wordt aangegeven om ontgrenzend te werken. Bepaalde vormen van 
aanbod geven aan om minder ontgrenzend te kunnen werken dan 
andere. Bovendien geven sommige vormen van aanbod ook aan dat dit 
net voor hen belangrijk is dat de veldwerkers die dichter bij de jongeren 
staan vooral dienen geïnformeerd te worden over het aanbod, maar dat 
zij niet zozeer ontgrenzend kunnen werken. Anderen geven aan dat dit 
net problematisch kan zijn. In de tekening geven we dit weer aan de hand 
van de volle pijlen die staan voor meer gewicht die lijkt te liggen bij 

verwachtingen die groter zijn naar de andere partners toe van het netwerk dan de andere richting die 
eerder een stippellijn betreft, en waar er meer drempels zijn om het aanbod aan te passen.  
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2.4.6. VISIE BRUGGE(N) VOOR JONGEREN 
 

- Geen duidelijke sociaal pedagogische visie uitgewerkt 
- Men verwijst naar engagementsverklaring 
- Geen unanimiteit over nood aan gemeenschappelijke visie 
- Actiegroep <> Veldwerkers  

- Minder doorleefd  
- Opgelegd van bovenaf  

De tijd lijkt nu pas rijp om visie beter aan bod te laten komen. Er blijven nog veel dingen onder de tafel. 
Nu pas veiligheid op actiegroep niveau om bepaalde conflicterende zaken te bespreken.  

Vreemd gezien er duidelijke visie rond werken met jongeren in kwetsb pos in eerste onderzoeksrapport 
stond? > discussie!!! + gevoelig, nu pas voldoende veiligheid om het over verschil in visie te hebben, nu 
pas ruimte om bepaalde moeilijker zaken te benoemen.  

2.4.7.  CASE MANAGEMENT 
 

- Geen verdere uitbouw van case management 
- Als goed voorbeeld maar tekort aan dergelijk aanbod: LOGiN 

- Duidelijke opvolging over diensten heen 
- Duidelijk mandaat 

- Actiegroep 
- Noden zijn groot à meer dergelijk aanbod 
- Indien er geen betrokkenheid is van LOGiN à minder duidelijke mandaathouders 

- Veldwerkers: te weinig aanbod in de leefwereld 
- Jongeren 

 
2.4.8.  SIGNAALFUNCTIE 

 
- Signaalnota’s 

- Coördinatie Bruggen voor jongeren 
- Concrete acties uit signalen 

- Voorbeeld: Wegwijzer op de website 
- Voor velen blijft dat teveel hangen op organisatieniveau 
- Filter op signalen 

- Sommige signalen meer opgepikt dan andere 
- Werkwijze signaalnota’s heeft beperkingen 

- Signaleren = dynamisch proces 
- VS 
- Op vaste momenten ruimte om signalen te geven 

à Signaleren is nu geen continue gegeven 
 

2.5. DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 
 

2.5.1. DISCUSSIE 

Een beter bereik en continuïteit van hulp voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities? 
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Het bij elkaar brengen van het netwerk: een verdienste van Bruggen voor jongeren 

à Het kennen van personen en de opgebouwde kennis van elkaars aanbod  
à meer mogelijkheid tot continuïteit in het traject van een jongere 
à Belang van coördinatie van Bruggen voor jongeren 
à Nog meer ontsluiten, “BVJ is breder dan het jongerenhuis of Route 36!” 
à Inzetten op visievorming rond leefwereldgericht werken 
à Meer verantwoordelijkheid van ALLE partners 

Twijfel of jongeren in kwetsbare posities nu beter bereikt worden 

à  Geen extra aanbod in de leefwereld 
à Case management is beperkt (wachtlijsten) Naar een beter netwerk, waar snellere 
communicatie tussen professionals duidelijk aanwezig is 
à Continuïteit: nood aan iemand die het traject van de jongere begeleidt los van alle andere 
diensten 

Werken rond visievorming en reflectie ook continu proces van maken (cfr. Ontgrenzend werken) 

à Engagementsverklaring is één ding, toont zich in concreet werk op het veld! 
à Mogelijk uitgebreider effect op de visie wanneer deze geregeld ter sprake komt op diverse 
fora 

 

Belang van de stem van jongeren! 

à Cfr. Delen van gegevens en valkuilen daarbij! 
à Meer mandaat voor leefwereldactoren (zie pijlen!) 
à Ontgrenzend werken op verschillende niveaus 

Komt de hiërarchische piramidestructuur tegemoet aan opdracht? 

à Signalisatie = dynamisch proces, geen puntmetingen 
à Piramidestructuur als drempel om signalen van onderuit dynamischer op te vangen 
à Eigenaarschap? 
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2.5.2. AANBEVELINGEN 

 
- Blijven inzetten op netwerk, maar verbreden 
- Structuur bekijken:  

- voldoende impact geven aan stem van jongeren en leefwereldactoren 
- Werken aan communicatie tussen beleidslijnen en veld  

- Extra aandacht voor effectieve inzet in de leefwereld 
- Meer case managers met een sterktegerichte visie en met bijzondere aandacht voor het 

opkomen voor jongeren (advocacy) 
- Introspectie nodig van diensten om zelf ‘buiten hun kader’ te denken en te handelen 

Meer verbrokkeld, wisten van elkaar niet, sommige partners helemaal niet betrokken 

Naar een beter netwerk, waar snellere communicatie tussen professionals duidelijk aanwezig is 

 


