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“

Monitoring /Signaalfunctie

INFORMATIE

ADVIES / 
OPVANG DOORVERWIJZEN

Voor alle vragen over drank, 

drugs, pillen, gokken, gamen









• 21 vrijwilligers 

• 4 H/T beantwoorders + coördinator

• Team binnen VAD (Vlaams 
Expertisecentrum Alcohol en 
andere Drugs)

De DrugLijn... Wie?



• Geen noodlijn

• Geen therapeutische ambitie

• Oproeper én beantwoorder anoniem

• Locatie wordt niet bekend gemaakt

• Geen dossiers of follow-up, maar wel 
zorgvuldige registratie

• Vraaggestuurd = nooit zelf contact

• Eenmalig  tot enkele malen contact = 
geen vervolg-afspraken

• Antwoord op maat

Visie



• Respectvol, positief en betrokken
(perspectief bieden) 

• Objectief en onbevooroordeeld

• Welzijn beller/mailer voorop stellen
(meerzijdige partijdigheid)

• Realisme + grenzen stellen en
bewaken (ref anonimiteit)

... en bijhorende attitude



Middel
aanbod, werking en invloed

Mens
geslacht, leeftijd, biologische 
kwetsbaarheid, persoonlijkheid,
gemoedstoestand,kennis en 
opvattingen, verwachtingen, 
waarden en normen, sociale 
vaardigheden,…

Milieu
context van gebruik, gezin, 

school, werk, vrienden, belangrijke 
derden, subcultuur, uitgaanscultuur, 

media, socio-economische 
factoren, cultuur, wetgeving,…





1. Gespreksopening

2. Probleemverkenning

3. Probleemdefinitie

4. Probleemaanpak

5. Afronding gesprek

STEUN

ADVIES

VERHELDEREN 

BEGELEIDING

VERWIJZEN







‘Soort Gebruik’ Tot

vermoeden van gebruik 7%

gebruik ontdekt 7%

experimenteel gebruik 8%

regelmatig gebruik 24%

langdurig problematisch 46%

gestopt met gebruik 4%

vermoeden van herval 2%

herval 3%



• Belang van tijdig ingrijpen vóór 
problematisch gebruik…

• Bij vroeg ingrijpen nog meer kansen tot 
andere keuzes

• Aanpak: beperkt in tijd en omvang en 
met nadruk op bewustwording, 
informatie, ondersteuning, sterken in 
geloof in zichzelf

• Betrekken van derden dichtbij de 
gebruiker

Vroeginterventie / Kortdurende 

interventie / Minimale interventie



1. De DrugLijn

2. Online aanbod

3. Mailbeantwoording

4. Impact



 Statische info + advies op de 

DrugLijnwebsite

 Contact via mail, skype, chat

 Kennistest, Zelftests

 Online zelfhulp: DASH, GRIP



Online Stepped Care

online hulp
zelfhulp

zelftest
kennistest



alcohol – cannabis – cocaïne - speed
gaming - gokken – internet –

xtc – slaap- en kalmeringsmiddelen

 9 kennistest voor gebruikers

 12 zelftest voor gebruikers 
(waarvan 3 voor -18j)





DASH (Drug and Alcohol Self Help) 

Zelfhulp voor cannabis, cocaïne 
maar ook alcohol en GHB.

 Voorbereidingsfase

 Doelen stellen

 Onderhoudsfase



Online zelftesten

DASH

Website, kennistesten

Online zelftesten

DASH, GRIP

Alcohol-, 
cannabis-, 
gok- en 
drughulp.be

Bel, Mail, 
Skype, Chat
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E-mail: 

‘Ik denk dat ik verslaafd ben… 

wat moet ik doen?’

ONLINE?



4/3/2017 15:06:16
Afzender: Sarah
Leeftijd: 24
Regio: Antwerpen
Onderwerp: Cocaine

Hallo 
Ik schaam me een beetje om deze e-mail maar ik doe liever iets dan niets. Al meer dan 2 jaar doe ik 
bijna ieder weekend wel iets van drugs. Met af en toe een paar weken uitzondering. Alle mensen met 
wie ik uitga doen het ook en doen zelfs nog veel meer dan mij. Misschien daarom ook dat ik altijd wel 
denk 'het zal dan allemaal wel meevallen'. Maar ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Als ik er met hen 
over praat komt er de typische 'je leeft maar één keer' bullshit uit hun mond. (Sorry voor mijn 
taalgebruik.) 
Vandaag is het woensdag en ik had normaal gezien meerdere plannen die ik deze ochtend om 9 
uur, toen ik nog altijd wakker was, afgezegd heb. Ondertussen is het 15u en ik heb nog altijd niet 
geslapen. (In deze emotionele toestand stuur ik dus nu ook deze mail) 
Het lijkt zo doodnormaal om drugs te nemen, vooral cocaine en xtc, hier in Antwerpen onder de 
mensen die ik ken. En ook onder alle mensen die ik leer kennen. Iedereen doet het. En dat maakt het 
precies ok. Maar ik voel me verschrikkelijk. En als ik dan op een doordeweekse dinsdagnacht tot 10u 's 
ochtends op een vreemde zijn appartement zit met een handjevol mensen die heel de nacht lang 
roken, drinken en coke snuiven dan stort een paar uur later mijn wereld in en besef ik nog maar eens 
dat ik echt niet zo wil zijn. Ik kan beter en ik wíl ook beter zijn. De laatste maand is het nu wel redelijk 
erg. Het is een keer gebeurd dat ik 3 nachten op een week coke had gedaan. Deze week zit ik 
alweer aan twee. Ik schaam me echt rot en voel me heel zwak. Waarom doe ik het toch gewoon 
niet meer? Ik heb mijn beste vriendin er over aangesproken. Zij deed ooit ook wel drugs maar is daar 
zo goed als volledig mee gestopt. Ik heb haar gevraagd of ik haar eventueel mag opbellen op 
momenten dat ik in de verleiding zou komen of twijfel. 
Maar nu vroeg ik me toch af wat het advies is van mensen zoals jullie die er dagelijks mee 
geconfronteerd worden. Als ik aan al mijn vrienden zou vragen of ze vinden dat ik verslaafd ben aan 
coke dan ben ik er van overtuigd dat ze zeggen 'gij?! Nee!' Maar minstens ieder weekend drugs 
doen... ik heb het gevoel dat ik mezelf niets mag voorliegen. Ik functioneer nog goed in het dagelijkse 
leven (nu ja, vandaag dus niet eigenlijk), heb een job en doe succesvol aan een studie. Maar ik wil 
het liever erkennen dan doen alsof er niet aan de hand is en het misschien alleen nog maar erger 
laten worden. 
Nu ja, ik wou dus eigenlijk jullie opinie of advies eens horen. 
Bedankt om te luisteren. 
Sarah



Het lijkt zo afstandelijk, kan zoiets wel empathisch, warm  
en betrokken zijn?

Alles typen vergt veel tijd en moeite, is praten 

niet gewoon veel handiger?

Is er niet veel meer kans op misverstanden?

Wat in crisissituaties?

Hoe zit het met privacy en wat met ‘exposure’?

Mailen lijkt zo formeel.

Niet iedereen is even taalvaardig.

Hoe weet je dat wat iemand schrijft echt is? 

Is het niet riskant dat je antwoord op papier 

staat?

Wat als mensen te pas en te onpas mailen?

Online kan je toch geen 

echte problemen oplossen?



Uitdaging:

• Alleen maar tekens en symbolen

• Typen is zo tijdsintensief

• Geen stem, volume, intonatie, etc. 

• Kans op verkeerde interpretatie

• Situatie evolueert (afstand in de 
tijd)

ONLINE?



Uitdaging:

• Wie is de afzender? Betrouwbaar?

• In welke omstandigheden werd de 
mail geschreven? 

• Wat zijn diens verwachtingen?

• Wie krijgt ons antwoord te lezen?

ONLINE?



Nadeel of voordeel? 

• Afstand in plaats én tijd (‘als het mij past’)

• Typen is veilig stoom aflaten

• Mail vergt tijd en inspanning (motivatie)

• Mail vergt structureren van 

je gedachten (opslaan, printen, …

• Veel of weinig (doseren)

Mailbeantwoorden



Kans of knelpunt?

• Beantwoorder kan laten bezinken, 

opzoeken, overleggen, aftoetsen, …

• Vraag en antwoord bewaren (voor later)

• Mailen kan 24h/24h wanneer het jou past

• Schuchtere mensen? Mensen met 

gehoor- of spraakproblemen?

Mailbeantwoorden



• Visie vanuit telefoonervaring (Q&A)

• Beperkingen van schriftelijke

communicatie

• Evoluties in communicatie-technologie

• Evoluties in oproepen (aantal / 

doelgroep)

• Kansen qua doelgroep en drempels

Waarom online?



Opstart project - Verkenning

• Prospectie van bestaande websites, 

chatmodules, e-mailservices, 

literatuur

• Overleg / werkbezoeken in VL & NL

• Interne vorming

• Technische, juridische aspecten



Beleidskeuzes:

 Welk soort vragen

advies - info   - hulp

 Max. 3 vragen per vraagsteller/topic

 Schrijver ≠ verzender van antwoord

 Binnen 5 werkdagen antwoord

 Gepersonaliseerd + op maat

Strategie & Protocol



Een beheerprogramma op maat:

• Beperkingen van Outlook e.a. 

• Koppeling aan DrugLijnwebsite via 

invulformulier

• Continu overzicht / opvolging

• Mogelijkheid tot archivering

Strategie & Protocol



Spelregels & Disclaimers:

 De DrugLijn is geen nooddienst; e-mail is niet

geschikt in nood.

 Bij De DrugLijn werken geen artsen of 

juristen.

 De e-mailservice is geen besteldienst.

 Anonimiteit en schuilnaam

 E-mailadres en 'technnische anonimiteit' 

 Bijkomende velden voor gericht antwoord

Strategie & Protocol



dnabijheid”

Verzending via site (incl. 
‘spelregels’ en  

ontvangstbevestiging)

Accepteren en 
categoriseren voor 

beantwoording

Antwoord formuleren + 
‘posten’ voor nalezen

Nalezen / redigeren door 
collega

Versturen antwoord (mail 
met unieke weblink)



Hoe omgaan met kanalenreductie 
en decontextualisatie? 

• Investeren in grondige exploratie

• Check en dubbelcheck (misverstanden!)

Begrijpbaar? Haalbaar? Draagkracht?

• Gesprekstechnieken: 

papegaaien, parafraseren, recapituleren, 

ruimte laten, reflecteren, confronteren

(discrepantie creëren)

Communicatie en afstand?



« Bedankt voor je mailtje »

Korte samenvatting van de mail en de 

kernvragen

 De vragen en gedachten structureren

 Misverstanden voorkomen
(decontextualisatie)

Positieve feedback + steun

 Vertrouwen winnen en motiveren

 Erkenning geven voor de inspanning en de 

bezorgdheid

Beantwoordstrategie



De specifieke vragen beantwoorden, op thema's

inpikken en exploratieve vragen toevoegen

 Betrokkenheid en toewijding tonen

De dialoog op gang brengen

 Tussen mailer en beantwoorder

 « dialoog van de mailer met zichzelf»

Alternatieven en overwegingen aanreiken

 perspectief op verandering bieden door 

erkenning te geven voor de inspanningen

Steun bieden, uitnodigen op terug te mailen en

afronding

Beantwoordstrategie



Who’s in control?
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2017

Kennistests 12.352

Zelftests 70.733

DASH zelfhulp 629

411 mails (14%) na test



Aantal bezoeken www.druglijn.be 





Tel Mail Chat Tot

(ex-/ooit-)Gebruiker 33% 31% 47% 34%

Ouder 27% 11% 5% 19%

Partner 9% 12% 13% 11%

Broer of zus 4% 3% 4% 3%

KOAP 2% 3% 4% 2%

Overige familielid 4% 2% 1% 3%

Vrienden en buren 6% 5% 4% 5%

Interm. Hulpverl. 6% 4% 1% 5%

Interm. Preventie 3% 6% 1% 4%

Scholier / Student 2% 14% 11% 7%

Andere/geïnteresseerde 4% 9% 9% 7%



Relationeel (77%) Tel Mail Chat Tot

omtrent het eigen gebruik 30% 35% 48% 33%

relatie met gebruikend kind 31% 17% 8% 25%

partnerrelatie 12% 18% 17% 14%

broer-zusrelatie 4% 5% 5% 4%

relatie met gebruikende ouder 4% 5% 4% 4%

relatie met overige familie 5% 3% 1% 4%

vriendschapsrelatie 5% 6% 5% 6%

persoonlijke problematiek 13% 10% 13% 12%

patiënt-/cliëntrelatie 6% 4% 1% 5%

buur, school, werk, vrije tijd 5% 7% 8% 6%

andere relatie 2% 2% 2% 2%



2017 Tel Mail Chat Tot

Cannabis 36% 29% 36% 33%

Alcohol 28% 34% 23% 30%

Cocaïne 22% 11% 13% 17%

Medicatie* 11% 8% 9% 9%

Speed 7% 5% 5% 6%

Xtc 4% 4% 9% 5%

Gokken 5% 4% 3% 4%

Gamen 2% 5% 1% 3%

Heroïne 3% 2% 3% 3%

GHB 1% 1% 1% 1%

NPS 1% 2% 2% 2%

Tabak 1% 2% 2% 2%

Ketamine 2% 1% 2% 1%



Wanneer doorverwezen werd, gebeurde dat naar...

Algemene eerstelijnsinstanties 

Ambulante drughulp

Welzijn

Websites en online hulp

Residentiële drughulp

Zelfhulpgroepen 

VAD + DrugLijn back office 

Ambulante GGZ (niet a&d-specifiek)

Preventiediensten

46%

41%

18%

28%

14%

8%

8%

4%

2%





2002  =  74.000 min. 

2010  =  90.319 min.

2015  = 116.690 min.

2016  = 122.401 min.

2017  = 149.623 min.



• Online voelt nog anoniemer dan de 

telefoon

• Afstand in tijd en ruimte maakt het 

'veiliger' en laagdrempeliger

• Potentieel om mensen te bereiken die 

het moeilijk vinden om te bellen

• Potentieel om jongere doelgroepen te

bereiken

• Telefoon en online zijn complementair

Bevindingen Team 2007



 Nieuwe impuls aan onze werking

 Extra appel aan je eigen expertise

 De uitdaging, de resultaten, 
bedankmails en externe interesse
maken het een extra motiverend

 “schrijver en nalezer” bevordert
uitwisseling tussen beantwoorders

 Erg tijdsintensief

Bevindingen Team 2007



Tevredenheid?

 Anonimiteit? 90% 

 Persoonlijk genoeg? 92%

 Toon antwoord? 97%

 Inhoud antwoord? 94%

 Snel genoeg antwoord? 89%

 Lengte antwoord? 99%

 Concreet geholpen? 82%

 Algemene score? 8/10



Tevredenheid?

Waarom mail?

48% ‘ligt me beter’

25% ‘vind het praktischer’

Zou je ook bellen?

22%  NEEN

Algemene score: 8,9/10



“Ik vind het een zeer professioneel antwoord en 

gericht op mijn persoonlijk probleem.”

“Ik wilde even laten weten dat het antwoord 

dat ik ontving me aangenaam verrast heeft. Ik 

heb mij door de jaren heen via tal van kanalen 

voldoende geïnformeerd om geen 

onrealistische verwachtingen te hebben. Het is 

hartverwarmend te zien dat er mensen zijn die 

dusdanig betrokken zijn om je toch, ondanks 

het voorgaande, een gevoel geven dat je er 

niet alleen voor staat en je te bevestigen in je 

pogingen. Dat is al heel wat! Ik kan alleen maar 
zeggen: ga vooral zo door! Bedankt!”



van der Pol et al. (2013):

 Behoefte aan zelfstandigheid 

(zelfhulp- of online-interventies)

 Voorkeur voor informele hulp 

(interventies zoals MDFT, CRAFT)

 Geen behoefte aan hulp ervaren 

(laagdrempelige hulp: telefonisch of 

online)

 Beeldvorming over behandeling en 

stigmatisering (behandelsuccessen 

communiceren)



“Online als het kan, 
offline als het moet!”

Of

Online als het offline 
moeilijk kan?



Tom Evenepoel 
coördinator 

tom.evenepoel@druglijn.be

www.druglijn.be
facebook.com/druglijn


