
 

VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

 

VWVJ – november 2019 1/8 

 

 
 
Dit document is opgemaakt door de VWVJ in samenwerking met de VAD. 

 

De VAD is… 

het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve geneesmiddelen, gamen en gokken. 

Onderwijs is één van de maatschappelijke sectoren waarin VAD actief preventie ondersteunt, de VAD werkt 

hiervoor nauw samen met regionale preventiewerkers, verbonden aan Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.  

De website www.vad.be richt zich tot intermediairs en professionelen. Je kan er o.a. terecht om per middel een 

dossier en een factsheet te raadplegen. Zo kan je er in de richtlijn voor verantwoordelijk alcoholgebruik lezen 

dat jongeren onder de 18 jaar beter geen alcohol drinken. Ze zijn gevoeliger voor de effecten en kunnen er 

minder goed mee omgaan dan volwassenen.  Verder vind je er ook: 

- De ‘Gids voor een drugsbeleid op school’ waarin de verschillende strategieën van de gezondheidsmatrix 

(regelgeving, zorg en begeleiding, educatie en omgevingsinterventies) belicht worden om de 

leerlingenbegeleiding door school en CLB vorm te geven; 

- De resultaten van de meest recente leerlingenbevraging die de VAD jaarlijks over alcohol, cannabis en 

andere drugs, gokken en gamen bij jongeren in het secundair afneemt. De leerlingenbevraging is een 

interessant instrument o.a. voor scholen om het beleid te monitoren en te evalueren; 

 

- Onder de rubriek ‘Visieteksten onderwijs’ vind je ook een aantal visieteksten rond het gebruiken van 

getuigenissen op school, invullen van educatieve activiteiten, drugcontroles en omgaan met 

vertrouwelijke informatie; 

 

- Gratis online vormingen; 

 

- De ‘Inspiratiebox voor jeugdhulpverleners’ met materiaal dat je kan gebruiken tijdens een gesprek over 

alcohol, drugs of gamen. 

 

De website www.druglijn.be toont de publieksservice waarop iedereen met vragen over drank, drugs en pillen 

terecht kan via telefoon, chat of mail. Per middel is op de website ook informatie, een kennistest en zelftest te 

vinden. 

 

 

 

 

Notities bij de vorming van de VAD tijdens de opleiding ‘motiverende 
gespreksvoering (VWVJ)’ in 2018 en 2019,  

incl. leidraad voor een gesprek over alcohol en drugs tijdens het CLB-consult 
voor jongeren in het derde jaar van het secundair onderwijs 

file://///vad-dc01.vad.local/Planning/Expertise-Sectoren%20&%20Thema's/27-Expertiseterreinen/Sectoren/Onderwijs/Partners/VWVJ/Vorming/www.vad.be
https://www.vad.be/assets/gids_drugbeleid_op_school
https://www.vad.be/onderzoek/vad-leerlingenbevraging
https://www.vad.be/artikels/detail/visieteksten-onderwijs
https://www.vad.be/opleidingen
https://www.vad.be/materialen/detail/praten-over-alcohol-drugs-en-gamen-inspiratiebox-voor-jeugdhulpverleners
http://www.druglijn.be/
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MMM-model 
 

Hoezeer middelengebruik zorgwekkend is en of het evolueert naar problematisch gebruik hangt af van de 

combinatie van 3 factoren: mens, middel en milieu. In elke factor kunnen beschermende en/of risicofactoren 

aanwezig zijn. 

 

 

MENS: Individuele kenmerken zoals geslacht, genetische predispositie, temperament. 

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem hebben bijv. een groter risico om op latere leeftijd ook 

een afhankelijkheidsprobleem of andere psychopathologie te ontwikkelen.  

Ook een jonge beginleeftijd is een risicofactor: hoe vroeger een persoon begint met het gebruik van alcohol of 

andere drugs, hoe groter het risico op problemen (verslaving, misbruik) op latere leeftijd. Jongeren zijn 

bovendien meer kwetsbaar en hebben nog niet het beoordelingsvermogen om de mogelijke gevolgen van het 

gebruik in te schatten. 

De psychische weerbaarheid van de jongere geldt dan weer als een belangrijke beschermende factor. 

 

MIDDEL: Specifieke kenmerken van de drug (specifieke korte- en langetermijnrisico’s), de manier waarop het 

gebruikt wordt en het gebruikspatroon.   

 

MILIEU: Samenspel van setting (plaats en moment, met vrienden of alleen), sociale context (normen en waarden 

van vrienden, ouders), maatschappelijke context (wetten, regels, attitudes, beschikbaarheid, zuiverheid en 

samenstelling drug). 

 

Experimenteergedrag wordt heel sterk beïnvloed door ‘Milieu’: de beschikbaarheid, het gebruik in de 

vriendenkring en de legale status van het middel. Of iemands gebruik gaat evolueren naar problematisch gebruik 

hangt in verhouding meer af van ‘Mens’: de psychische weerbaarheid en de genetische kwetsbaarheid. 

Experimenteergedrag hoeft niet steeds te leiden tot een verslaving of misbruik. Het hoort bij de 

ontwikkelingsfase van de jongeren en is daarom niet steeds zorgwekkend. 

 

Via https://www.vad.be/artikels/detail/online-vormingen-leren-over-alcohol-en-andere-drugs-van-achter-je-

bureau is een gratis online leermodule te vinden over het MMM-model. 

  

https://www.vad.be/artikels/detail/online-vormingen-leren-over-alcohol-en-andere-drugs-van-achter-je-bureau
https://www.vad.be/artikels/detail/online-vormingen-leren-over-alcohol-en-andere-drugs-van-achter-je-bureau
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Motiverende gesprekvoering 

Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte, doelgerichte gespreksstijl om persoonlijke 

motivatie voor een specifiek doel te versterken, door iemands eigen redenen om te veranderen te ontlokken en 

te exploreren in een sfeer van aanvaarding en mededogen. De houding die je hierbij aanneemt en waarmee je 

cliënten benadert is gebaseerd op samenwerking, aanvaarding, evocatie en mededogen. 

 

SAMENWERKING 

De jongere komt naar het CLB-consult en kan samenwerken met jou over het thema alcohol of drugs.  

✓ De jongere is expert in zijn eigen leven. Hij/zij heeft het beste zicht op de veranderingen die op dit moment 

haalbaar zijn of niet en op wat hij/zij in het verleden al gedaan of geprobeerd heeft; 

✓ De hulpverlener creëert een veilig klimaat (benadruk beroepsgeheim!) waarbinnen deze thema’s besproken 

kunnen worden, dat verandering stimuleert, maar niet afdwingt. Het moet dus duidelijk zijn voor jongeren 

dat alcohol, drugs of gamen ook op de agenda kunnen staan tijdens het CLB-consult. 

“Nogal wat jongeren gaan nieuwe dingen experimenteren. Dit is soms ook zo voor alcohol en drugs. Als je 

daar vragen over hebt, kan je die gerust stellen tijdens het consult. Ik zoek dan samen met jou naar 

antwoorden.” 

Valkuil: te fel in de rol van expert kruipen. De jongere gaan overtuigen dat hij verkeerd bezig is door alcohol/drugs 

te gebruiken, ongevraagd advies geven of zelf juiste oplossingen aanreiken. 

 

AANVAARDING 

✓ Je accepteert de jongere, hoe hij of zij is en wat hij of zij zegt; 

✓ Je persoonlijke goedkeuring of afkeuring van het gebruik van de jongere is hier irrelevant; 

✓ Je respecteert de keuzes en beleving van de jongere en beklemtoont zijn/haar autonomie en eigen 

verantwoordelijkheid;  

✓ Je erkent de sterktes/kwaliteiten en inspanningen van de jongere.  

Valkuil: argumenteren over de nadelen/risico’s van het gebruik op het moment dat de jongere het over de 

voordelen van het gebruik heeft.  

Tip: Als je jongeren over de voordelen kan laten praten, staan ze later meer open om het ook over de nadelen te 

hebben. “Ik respecteer jouw keuze, je zal waarschijnlijk goede redenen hebben om dit te doen. Vertel eens, wat 

zijn die voor jou?... Je ziet heel wat voordelen in het gebruik van… Welke nadelen ken je? Heb je er ooit gezien bij 

vrienden of al zelf ervaren?”  

 

EVOCATIE 

De jongere heeft goede redenen om wel of niet te gebruiken. Probeer zelf niet te argumenteren waarom het 

belangrijk is dat de jongere verandert. De motivatie en de redenen voor verandering moeten vanuit de jongere 

zelf komen. Je stimuleert de leerling om dit zelf te vinden en vertellen.  

“Wat zijn voor jou de voordelen van blowen? …Wat zou je erbij winnen als je zou stoppen?” 

 

MEDEDOGEN 

Je handelt vanuit mededogen, je doel is het bijdragen aan het welzijn van de leerling en aan zijn groei en 

ontwikkeling.  



 VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

 

VWVJ – november 2019 4/7 

 

 

Voor een goede werkrelatie tijdens het gesprek is het belangrijk veiligheid en vertrouwen te scheppen. 

Verwelkom de jongere als persoon in ontwikkeling (niet als jongere met een probleem), stel jezelf voor en geef 

uitleg over wat hij/zij kan verwachten tijdens het consult. Dit hoeft niet telkens individueel, uitleg kan ook 

klassikaal worden gegeven. 

Duiding van het beroepsgeheim is essentieel. Het is immers niet evident voor jongeren om open te zijn over 

middelengebruik dat bijkomend soms illegaal is. Leg uit wat het CLB met de verkregen informatie doet (team, 

dossier). De jongere kan zo zelf beter bepalen of hij iets uit het gesprek kan halen als hij eerlijk is. 

Tijdens het gesprek neem je een open houding aan, ben je nieuwsgierig om de jongere echt te begrijpen, ben je 

niet sanctionerend en stel je het belang van de jongere voorop. 

 

Stap 1: Breng alcohol en drugs ter sprake 

Je introduceert het onderwerp alcohol en andere drugs. Door het gebruik te normaliseren (je keurt het gedrag 

niet goed, maar geeft het een plaats binnen een bepaald bereik van menselijk gedrag) toon je dat je niet zal 

schrikken als de jongere vertelt alcohol of drugs te gebruiken. Je kan de vragen over alcohol en drugs inlassen in 

een (mondelinge of schriftelijke) vragenreeks met een natuurlijk verloop, zodat de vraag niet indringend 

aanvoelt. Enkele mondelinge voorbeelden: 

“De middelbareschooltijd is een periode waarin sommige jongeren experimenteren met alcohol en 

drugs.” “Hoe is dat voor jou?” 

“Jongeren gaan op een heel verschillende manier met alcohol om. Sommige jongeren drinken helemaal 

geen alcohol. Andere jongeren alleen als ze uit gaan. Sommige jongeren drinken elke dag. Hoe is dat bij 

jou?” 

Vraag toestemming om het erover te hebben. Dit kan mondeling tijdens het gesprek of ook in een schriftelijke 

vragenlijst vooraf.  

“Is het goed als we het even over drugs hebben?” “Heb je vragen over alcohol of drugs?” 

“Een thema dat nogal vaak bij jongeren aan bod komt is alcohol. Ik zou het er met jou graag even over 

hebben. Vind je dat goed?”  

”Je hebt daarnet een vragenlijst ingevuld over verschillende onderwerpen. Waar wil jij het met mij over 

hebben?”     

Respecteer wanneer de jongere niet op dit onderwerp wil ingaan en informeer hoe de jongere later informatie 

kan krijgen.  

“Zoals je wil, jij kiest waarover we het nu hebben. Wil je later toch meer informatie, dan kan je hiervoor 

terecht op de website van de Druglijn. Je kan ook opnieuw het CLB contacteren via… of via de CLBch@t.”” 

 

 

 

Leidraad bij het gesprek over alcohol en andere drugs tijdens het CLB-consult 

voor jongeren in het derde jaar van het secundair onderwijs 
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Stap 2: Breng het gebruik in kaart 

Bevestig de jongere als hij/zij instemt voor een gesprek over alcohol/drugs: “Ik stel het op prijs dat je mij in 

vertrouwen neemt! Sterk van jou dat je dit wil bespreken”. Breng dan in kaart hoeveel, hoe vaak en wanneer 

gebruikt wordt. Dit kan tijdens het gesprek of via een vragenlijst bevraagd worden. 

“Is het goed dat ik eerst een paar vragen stel om een beter beeld te krijgen? Hoe vaak heb je de laatste 

maand alcohol gedronken? Hoeveel glazen alcohol drink je meestal per keer? Heb je al overwogen om 

minder alcohol te gaan drinken?” 

“Heb je wel eens cannabis of andere drugs gebruikt?... Hoe vaak heb je dit gebruikt in de laatste 

maand?... Heb je al overwogen om minder te gebruiken?” 

Twijfel je of dit alcohol-/druggebruik zorgwekkend is, dan kan je de jongere voorstellen om de SEM-J, als neutrale 

derde, te doorlopen tijdens een vervolggesprek. Het is een online instrument dat een ernstinschatting maakt van 

het middelengebruik van de jongere. Wil je het eenvoudiger, dan kan je voorstellen aan de jongere om een 

zelftest in te vullen op de website van de Druglijn. 

Om in deze fase opnieuw te focussen, kan je je bezorgdheid ter sprake brengen. Ten eerste verwoord je jouw 

zorgen rechtstreeks. Je doet dit zonder veroordeling en gebruikt zoveel mogelijk eerdere uitspraken van de 

jongere. Vervolgens benadruk je de eigen verantwoordelijkheid van de jongere voor zijn keuzes. Ten slotte vraag 

je naar de visie van de jongere.  

”Je hebt me verteld dat je in die situatie drinkt en xtc gebruikt en dat je onder invloed daarvan riskante 

beslissingen hebt genomen op seksueel gebied. Dit maakt me bezorgd. Hoewel je op het moment geniet 

van de aandacht en de seks, voel je je achteraf verward en ongemakkelijk. Natuurlijk ben jij het die beslist 

wat je doet. Wat vind je van deze zorgen?” 

 

 

Stap 3: Ga op zoek naar motivatie om te veranderen 

Je hebt nu een beeld van het gedrag. Voel je dat er twijfels zijn om het gebruik te veranderen? Probeer dan te 

weten te komen waarom. Is er wel de wil om te stoppen? Maar twijfelt de jongere of hij/zij het kan? Praat er 

rustig over. Laat de jongere daarna zelf tot het inzicht komen of hij wil stoppen/verminderen met het gebruik.  

Verandering komt er echter niet op 1-2-3, stel daarom realistische doelen. De motivatie om het gedrag te 

veranderen kan je verhogen door middel van de volgende gesprekstechnieken: 

 

AMBIVALENTIE VERKENNEN 

Jongeren hebben vaak tegenstrijdige wensen, gevoelens, gedachten … over hun gebruik.  

“Ik slaap beter na het drinken van alcohol, maar ik weet dat het schadelijk is.” 

Het is belangrijk om verder in te gaan op deze tegenstrijdige gevoelens. Help de ambivalentie te verkennen door 

in gesprek te gaan en de jongere te laten verwoorden wat hij belangrijk vindt. Je kan samen met de jongere de 

voor- en nadelen verkennen van blijven gebruiken en van te stoppen (concrete methodieken hiervoor kan je 

vinden in de ‘Inspiratiebox’ van de VAD). Het is steeds belangrijk om oog te hebben voor beide kanten van de 

balans. Dit verkleint de kans op weerstand en laat ruimte ontstaan om over verandering na te denken. De jongere 

voelt zich begrepen en ervaart dat het gesprek gaat over wat voor hem/haar essentieel is, niet over wat zou 

moeten.  

“Wat zijn voor jou de voordelen van blowen?” “Wat zou je erbij winnen als je zou stoppen?” 

https://www.vad.be/artikels/detail/sem-j


 VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE VERENIGING VOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

 

VWVJ – november 2019 6/7 

 

DISCREPANTIE ONTWIKKELEN EN VERGROTEN 

Door zijn ambivalentie te verkennen ontdekt de jongere dat zijn huidige gebruik in strijd is met een aantal 

persoonlijke doelen of waarden. Wanneer deze discrepantie uitgediept wordt, ontdekt de jongere het verschil 

tussen wat hij belangrijk vindt en wat hij doet. Hier ontstaat ruimte om dingen anders te willen doen. En zo 

vergroot de kans dat de jongere de keuze maakt om te stoppen/verminderen. Discrepantie ontwikkelen en 

vergroten kan je door verandertaal uit te lokken en te versterken. 
 

VERANDERTAAL UITLOKKEN 

Door verandertaal uit te lokken zal de jongere zélf redenen om te veranderen en de voordelen daarvan 

verwoorden. Zo motiveert hij/zij zichzelf. Jongeren laten zich vlugger overtuigen door wat zij zichzelf 

horen zeggen, dan door wat anderen vertellen. Voorbeelden verandertaal: “Misschien kan ik proberen 

om wat minder te drinken.” “Ik weet natuurlijk wel dat blowen slecht voor me is en dat ik eigenlijk beter 

zou stoppen.” 
 

VERANDERTAAL VERSTERKEN 

Door in te gaan op verandertaal, kan je het belang van verandering versterken. Ga dus in op de redenen 

die de jongere aanhaalt om te stoppen/verminderen. Zo kan je nog meer verandertaal uitlokken en de 

motivatie versterken. “Kan je hiervan een voorbeeld geven?” “Hoe bedoel je precies?” “Dat lijkt me een 

uitstekend idee!” 

 

Hoe omgaan met weerstand? 

Wellicht word je tijdens het CLB-consult geconfronteerd met de volgende uitspraken: “Je moet toch van iets 

doodgaan.” “Zo erg is dat nu toch ook weer niet. Ik vind dat u toch een beetje overdrijft.” “Ik heb alles al 

geprobeerd, en niets werkt.” “Hou maar op, ik weet al wat u zal zeggen. Dat ik moet stoppen.” “Ik ben nog jong, 

dus ik zal er wel niet meteen aan sterven zeker.” De manier waarop je hierop reageert, zorgt ervoor dat de 

weerstand toeneemt of afneemt. Er zijn verschillende positieve manieren om met weerstand om te gaan.  

Een goede manier is reflecteren (spiegelen). Sommige jongeren nemen een standpunt in (minimaliseren of zien 

het allemaal zwart/wit) en door reflectie lok je nuancering uit en herbekijkt de leerling zijn of haar standpunt. 

Jongere: “Ik probeer wel andere dingen te doen om me beter te voelen, maar niets lijkt me te helpen 

behalve het roken van een jointje voor het slapengaan.” 

Hulpverlener: “Hoewel het nog niet lukt, blijf je zoeken naar een andere oplossingen dan blowen.” 

Je kan ook op een versterkte of overdreven manier weerspiegelen wat de jongere zegt, met de bedoeling 

nuancering uit te lokken.   

Jongere: “Altijd dat commentaar van mijn moeder op mijn gedrag.” 

Hulpverlener: “Je bent echt kwaad op je moeder!” 

Jongere: ’Nou ja, kwaad dat ook weer niet, ze blijft wel mijn moeder.”  

 

Je kan ook herkaderen. Je geeft een nieuwe betekenis of interpretatie aan een uitspraak van de jongere om die 

positiever te maken. “Het lijkt mij dat jij een doorzetter bent. Ook al is de situatie niet altijd even makkelijk 

geweest, toch probeerde je om te verminderen.” 

Het kan ook helpen om de keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid te beklemtonen. “Wat je met de 

informatie doet, is je eigen keuze.” 

Of je kan de focus verleggen. Door de aandacht af te leiden van aspecten die een struikelblok lijken, gaat de 

persoon erom heen. “Laat ons nu niet te vlug tot conclusies komen, wat zou je zelf willen?”  
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Wat als de jongere zijn gebruik (nog) niet wil veranderen? 

Merk je dat de jongere niet wil verminderen of stoppen? Respecteer deze keuze, spreek de jongere aan op 

zijn/haar verantwoordelijkheid en laat de deur open staan.  

“Wil je het er later toch nog over hebben? Dan kan je me bereiken…. Of je kan ook anoniem je vragen 

stellen via de Druglijn of de CLBch@t” “Je zegt dat je nu niet minder alcohol wil drinken, dat is jouw keuze 

en die respecteer ik. Ben je op zoek naar informatie over alcohol? Dan kan je hiervoor terecht op de 

Druglijn. Als je wil, kan je op die website ook een zelftest doen.”  

Je wil de jongeren niet overtuigen. Ze beschikken zelf al over heel wat relevante informatie en kennen zichzelf 

en hun situatie het best. Hoe kan je dan informatie geven zonder dat de jongere het gevoel krijgt dat deze 

opgedrongen wordt of dat hij als onwetend of dom wordt beschouwd? Hiervoor kan je het principe ontlok-geef-

ontlok gebruiken. 

Ontlok bereidheid om te luisteren en interesse in de informatie uit met een open vraag. Vraag wat de jongere al 

weet of zou willen weten of vraag toestemming om informatie te geven. Het kan zinvol zijn om expliciet te 

benadrukken dat wat de jongere met de informatie doet zijn verantwoordelijkheid is. “Wat weet je over de 

effecten van alcohol op je gezondheid?” “Nogal wat jongeren roken en sommige jongeren roken cannabis. Heb 

je hier graag wat meer info over?” 

 

Geef informatie op een neutrale en niet-veroordelende manier. Geef niet te veel informatie tegelijk, maar 

doseer. Geef zo mogelijk gepersonaliseerde informatie, specifiek voor de jongere.  

Wil de jongere meer informatie over alcohol en cannabis? Dan kan je voorstellen om samen  ‘Iedereen drinkt, 

iedereen blowt?’ te doorlopen. Voor informatie en een kennistest over drank en drugs kan je ook samen op zoek 

op  www.druglijn.be of kan je de jongere ernaar verwijzen.  
 

Ontlok reactie uit met een open vraag. Laat de jongere zelf conclusies trekken. Vraag de jongere wat hij denkt 

van de informatie. De jongere is hierdoor zelf aan het woord, krijgt meer inzicht en kan verandertaal uiten. Door 

jongeren de toestemming te geven het niet met je eens te zijn, vergroot je de kans dat ze openstaan voor wat je 

zegt. “Herken je dit?” “Wat vind je daarvan?” “Op welke manier is dit op jou van toepassing?” “In welke mate 

verontrust je dat? … Waarover maak je je het meest zorgen?” 

 

 

Stap 4: Stimuleer tot concrete acties 

Als je tijdens het gesprek denkt dat de jongere klaar is om zijn/haar gedrag te veranderen, ga daar dan zeker op 

in. Wacht niet te lang. Ga je er echter te snel van uit dat de persoon klaar is voor verandering, dan kan dit 

weerstand oproepen. Eens de jongere beslist heeft om effectief te stoppen/verminderen kan je hem informatie 

geven rond de verschillende mogelijkheden om hem daarbij te helpen. Ga ook samen op zoek naar 

vrienden/familie die kunnen helpen om het doel te bereiken. Welke mensen maken het moeilijker om het doel 

te bereiken? Hoe kan de jongere hiermee dan omgaan? 

Concrete methodieken hiervoor vind je terug in de ‘Inspiratiebox voor jeugdhulpverleners’ van de VAD. 

 

Stap 5: Vervolgafspraak 

Stel zo nodig een vervolgafspraak voor om te bespreken hoe het verloopt. In deze fase helpt het om de jongere 

aan te moedigen, om de jongere te ondersteunen in zijn stappen op weg naar verandering, om te helpen 

focussen op successen en om valkuilen te identificeren en strategieën te ontwikkelen om herval te voorkomen.  

http://idib.vad.be/
http://idib.vad.be/
http://www.druglijn.be/

