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Wat is CGG Vagga? 

• Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 
Antwerpen 

• Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg  

• Gespecialiseerd in behandeling en preventie van problemen op het 
terrein van geestelijke gezondheid 

• Erkend en gesubsidieerd door Vlaamse Gemeenschap  

Hulpverlening  
Ondersteuning 
intermediairs  



Inhoud 

• Doop en feestcharter 

• Cijfers 

• Risico’s fuiven en uitgaan  

• Risico’s fuiven en uitgaan – wat kunnen jullie doen? 

 



Doelstellingen verslavingspreventie 

Verantwoordelijk  
Omgaan met…  

Zijn afhankelijk van doelgroep en context: 
 

• Niet-gebruik aanmoedigen 
• Experimenteergedrag uitstellen 
• Verantwoordelijk gedrag bevorderen 
• Vroeginterventie 
• Schade beperken 

 
 
 
 
 



Filmpje sociaal incapabele Michiel  



Overheid 

Lokale overheid 

Intermediairs 

Omgeving 

Individu 

Integrale aanpak: ieder zijn rol 
 
 



Uit doop- en feestcharter 
Artikel 3. Opzetten intern ordesysteem 

§1. Studentenverenigingen zetten voor eigen activiteiten (zowel grote activiteiten als 
georganiseerde caféavonden) een intern “ordesysteem” op. Interne toezichters 
(presidiumlid) zorgen er voor dat de eigen deelnemers tijdens activiteiten geen overlast 
genereren, ook niet wanneer ze naar buiten gaan. Leden en deelnemers aan 
studentenactiviteiten worden door de interne toezichters en de clubverantwoordelijken 
aangesproken op (geluids-)overlast wanneer ze buiten of aan de uitgang staan. 

§2. Deze interne toezichters zijn aanspreekbaar voor de politie en onthouden zich 
tijdens de activiteiten van alcohol- en druggebruik. Het toezicht op overlast wordt zo 
een gedeelde verantwoordelijkheid van de studenten die activiteiten organiseren en 
het café waar de activiteit plaatsvindt. 

Artikel 5. Cursus ‘Alcohol in de studentenbuurt’ voor interne 
toezichter 

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



Artikel 7. Informeren en sensibiliseren alcohol- en medicatiegebruik, leefbare 
studentenbuurt en Ontraden van druggebruik  

Studentenverenigingen informeren en sensibiliseren in hun communicatie in functie 
van verantwoord medicatie- en alcoholgebruik en ze ontraden het gebruik van drugs. 
Studentenverenigingen informeren en sensibiliseren ook in functie van een leefbare 
studentenbuurt.  

 

Afspraken mbt doopactiviteiten 
Artikel 15. Presidium kijkt toe op openbaar dronkenschap, naleving doop- en 
feestcharter en gebruik modelcontract 

§1. Er wordt geen openbare dronkenschap getolereerd. Het presidium engageert zich 
hierop daadwerkelijk toe te zien en is in staat om tijdens de doopactiviteiten op elk 
moment accuraat op te treden. 

Artikel 17. Minderjarigen 

Het is verboden om sterke dranken te schenken aan minderjarigen 

Artikel 24. Niet aanzetten tot overmatige, onverantwoorde of onwettelijke 
alcoholconsumptie 

De stad vraagt expliciet om tijdens de activiteiten niet aan te zetten tot overmatige, 
onverantwoorde of onwettelijke alcoholconsumptie.  

Doopstoet 
De stad Antwerpen vraagt met aandrang om het alcoholgebruik tijdens deze activiteiten te 
beperken 



 

 

 

Geef je mening!  

 

“Niemand drinkt zoveel als studenten” 

 

https://www.vad.be/materialen/detail/in-
hogere-sferen-volume-4-een-onderzoek-naar-

middelengebruik-bij-vlaamse-studenten 
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Normative beliefs 



Boot et al., 2012; Rosiers et al., 2014 

Alcohol is populair bij studenten in Vlaanderen 

• 94,9% van de studenten dronk ooit 
alcohol, 93,9% van de studenten de 
laatste 12 maanden 

 

 

• 47,3% van de studenten drinkt 
meermaals per week 

 

• Gemiddeld 3,5 glazen op een doorsnee 
dag waarop gedronken wordt 
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Een aanzienlijk deel van de Vlaamse studenten 
houdt er een risicovol drinkpatroon op na 

Rosiers et al., 2014 

93,1% 

 

• Bingedrinken: voor mannen 6 
standaardglazen en voor vrouwen op 2 uur 
tijd 

 

• 11% van de bevraagde studenten deed 
wekelijks of vaker aan bingedrinken, bijna 
1/3 maandelijks of vaker! 

• 51,3% een verhoogd risico op problematisch 
gebruik (AUDIT) 

84,0% ♀ 

♂ 

in 2 
uur 
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Cannabis  

• 42,8% gebruikte ooit cannabis (23,8% laatste jaar) 

• 24% daarvan ondervond al problematische 
gevolgen hiervan  

• 1% of 2.400 studenten gebruiken dagelijks!  

• Minder in de blok- en examenperiodes  



https://www.druglijn.be/tips-en-advies/studeren/hoeveel-geblowd  
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Stimulerende medicatie 
• 9% nam ooit stimulerende medicatie om 

studieprestaties te verbeteren. (4% afgelopen jaar)  

• Bijna 2/3e van de studenten die het ooit deden, 
zegt af en toe tot nooit een gewenst effect te 
hebben ondervonden. 

Kalmerende medicatie 

 
• 13,6% geeft aan ooit al eens kalmeer- en 

slaapmedicatie te hebben gebruikt. (7,5% laatste 
jaar) 

• Niet enkel stress periodes. 

 



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



Waar of niet waar? 

In een standaardglas jenever zit meer  

alcohol dan in een standaardglas bier ? 

 





Hoeveel is teveel? 

o Max. 10 standaardglazen/week 

o Spreid over meerdere dagen 

o Drink een aantal dagen niet 

-18 jaar 
drinken 

beter niet 

18-24 jaar 
risicogroep 

Meer info: http://www.vad.be/artikels/detail/alcohol-en-jongeren 
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Risico’s  uitgaan  
Top 3 (gebruik alcohol en of cannabis):  

• Kater 

• Misselijkheid 

• Lessen missen  

 



Van diegene die alcohol en/of cannabis 
gebruikten laatste jaar (2017-2018) 
percentage Risico  

63,2%  had minstens 1 kater  

53,5% Was minstens 1 keer misselijk 

48% reed onder invloed met de fiets.  

42,4% Miste minstens 1 keer een les  

36,4% Last van black outs (gaten in het geheugen)  

32,6% Spijt iets gedaan te hebben onder invloed  

23,1%  Kreeg opmerking over middelengebruik of gedrag  

16,8% Liep verwondingen op  

17,2% Raakte verwikkeld in een gevecht  

16,3% Slecht gepresteerd op toets of project  

6,9% Miste 10 lessen of meer 

6,5% Reed met een gemotoriseerd voertuig  



Alcohol en drugs op school? 
 

• De helft kent de regelgeving en hulpkanalen van de 
onderwijsinstelling niet  

• De helft van de studenten heeft nood aan meer 
aandacht voor de alcohol- en drugthematiek 

• Driekwart (77,5%) stelt dat de alcohol- en 
drugthematiek niet in het studiecurriculum aan bod 
komt. Bij wie dat wel aangeeft, vindt een derde 
(32,9%) dat dit in onvoldoende mate gebeurt.  



Bij wie ga je te rade bij problemen met alcohol en andere 
drugs?  

Informele netwerken  Formele netwerken 

Vrienden 
(77,6%)  

Familie 
(52,1%) 

Huisarts 
(23,3%) 

Andere 
professionals 
(22,1%) 

Studentenvoorzieningen 
binnen 
onderwijsinstelling 
(15%) 

 

Informele netwerken  Formele netwerken 

Vrienden 
(53%)  

Familie 
(28,9%) 

Huisarts 
(28,8%) 

Andere 
professionals 
(38,7%) 

Studentenvoorzieningen 
binnen 
onderwijsinstelling 
(16%) 

 

Bij wie ga je voor informatie?   



Mens 
Ervaring, leeftijd, geslacht, 
persoonlijkheid, genetische 

factoren, waarden en 
normen, … 

Middel 
Wijze van gebruik, hoeveelheid, 

samenstelling, werking en invloed, 
aanbod, … 

Milieu 
Gezin, vrienden, werk, school, 

wetgeving, context 

 



 

“Heeft een studentenvereniging de taak mee te 
waken over de gezondheid van de studenten?” 



www.druglijn.be 
 

http://www.druglijn.be/


Barbeleid 

• Wet respecteren 

• Verantwoord schenken – stel grenzen 

• Prijzenbeleid  

• Alcoholvrije alternatieven  

• Promoten veilig vervoer 

• Omgaan met alcoholreclame- en promotie 

• EHBO / EHBD-U 

• Communiceer het beleid! 





Meer info: http://www.vad.be/materialen/detail/feest-wijzer 
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Sensibilisering – Ken je maat 



 



Omgaan met lastig gedrag 



Escalerend optreden De-escalerende optreden 
De strijd / de discussie aangaan Niet de strijd aangaan 

Non-verbaal normeren van gedrag Bewustzijn van eigen non-verbale gedrag 

Te snel oordelen Geduldig / respect / eerlijk in communicatie 

Interpreteren van onhandig gedrag onder 
invloed als onwillig of provocatief 

Benoemen van gedrag en niet de persoon 

Te dominant aanwezig zijn / zeker bij de 
eerste hulp 

Vroegsignaleren  probleemgevallen en ze uit 
de anonimiteit halen 

Inzet van jonge en onervaren 
veiligheidspersoneel en té negatief over 
drugs oordelende professionals 

Regels en grenzen duidelijk stellen 

Snel en kordaat reageren op conflicten 

Begrip hebben en kennis van de 
beperkingen van personen onder invloed 

Scannen van de groep naar informele leiders 
en hen mee verantwoordelijk maken voor 
het gedrag van de anderen 

‘plegers’ uit het zicht van de massa halen 

  



Grenzen stellen: algemene aanpak 

Situatie inschatten 

Hulp halen 

1. Gedrag beschrijven 

2. Regel benoemen 

3. Vragen/eisen om 
het gedrag te stoppen 

Ruimte laten voor 
reactie 



Negatieve reactie 

- Toon begrip en vraag 
begrip 

- Geef argumenten 

- Uiteindelijk: gevolgen 
schetsen 

Ruimte laten voor 
reactie 

Regelovertredend 
gedrag stopt 

Gevolgen laten  

gelden 

Positieve reactie 

Regelovertredend 
gedrag stopt 



Signalen problematisch gebruik 

• zelden drugspecifiek! 

• observaties versus interpretaties 

• zowel “positieve” als “negatieve” 

• op meerdere domeinen: lichamelijk, gedrag, 
omgeving 

• let op het functioneren, de “dagindeling” 

• meestal méér dan enkel drugproblemen 



Verdere ondersteuning nodig? 

CGG VAGGA 

Team verslavingspreventie 

Boomgaardstraat 7 

2018 Antwerpen 

03/256 91 41   

www.vagga.be 

preventieTAD@vagga.be 
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