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Meer dan 10 jaar online hulp in Vlaanderen 
• (2002 : Tele-onthaal eerste aanbod online in Vlaanderen)

• 2008 : Alcoholhulp.be* online

• 2010 : Cannabishulp.be* online

• 2012 : Drughulp.be* online

• 2013 : Gokhulp.be** online (met info en zelfhulpprogramma)

• 2014 : Slimkicken.be (alcohol/cannabis, jongeren met verstandelijke beperking)

• 2016 : Alcoholhulp vanaf nu ‘responsive’ (ook op phone/tablet..) 

: Sportwijs.be online (preventie alcohol, gokken en drugs in sportclub)

• 2017 : Gokhulp.be krijgt online begeleiding + site wordt responsive

: Depressiehulp.be*** online (info, zelfhulpprogramma en blended)

• 2018  : Cannabishulp.be en Drughulp.be ook responsive

: Omgevings-chat op Alcoholhulp.be

• 2019  : Online begeleiding via Depressiehulp.be

Samenwerking CGG Kempen*-CAW Kempen* / Kansspelcommissie-Le Pélican** / 

CGG Kempen-CGG De Pont***  



Online drughulpverlening in Vlaanderen

http://www.cannabishulp.be/
http://www.cannabishulp.be/
http://www.alcoholhulp.be/
http://www.alcoholhulp.be/
http://www.druglijn.be/
http://www.druglijn.be/
http://www.drughulp.be/
http://www.drughulp.be/
http://www.gokhulp.be/
http://www.gokhulp.be/
http://www.slimkicken.be/
http://www.slimkicken.be/
https://kickwise.be/
https://kickwise.be/
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Online hulp: Niet ‘in de plaats’. Wel ‘extra aanbod’  

• Treatment-gap 
• Ondanks potentiële voordelen, zijn er weinig die hulp zoeken : 6%–12%

• Schaamte is vaak (te) groot FtF
• Aanmelden online kan anoniem

• Lange wachtlijsten FtF vaak

• Meer betrouwbare data (gebruikers kunnen hier-en-nu rapporteren en niet achteraf vertellen)

• Overal direct beschikbaar & gebruiksgemak

• Online hulp is effectief en praktisch (Chebli et al, 2016).  Online (CBT): Drop out hetzelfde als andere behandeling

• Kosten-effectief : iedere €1 geïnvesteerd in online hulp, levert €1,62 in ‘health-related’ waarde op (Smit et al., 2011)

• Meer vroegtijdig instromen en meer inclusies
• Carlbring, Anderson, e.a., 2018:

“ICBT and face-to-face treatment produced equivalent overall effects”
• Van Orden, e.a., 2018 (Brijder):

“blended aanpak even effectief als de bestaande behandeling. De behandeltijd was echter significant korter
en de cliënttevredenheid bleek hoger uit te vallen.”
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Zelhulpprogramma van 
12 weken: >1250/jaar

-Wekelijks automatisch 
een motiverende mail

-Alcoholdagboek en alle 
oefeningen blijven 
nadien ook open

-Toegang tot publieke- + 
privéforum

-Voor velen eerste hulp 
(belang van 

vroeginterventie)



A thumb for every exercise done 









Wel belangrijk vinden!!!
Maar weinig vertrouwen 



Wel belangrijk vinden!!!
Maar weinig vertrouwen!!! 

Hoe meer vertrouwen krijgen?

Hoe meer vaardig worden? 

Hoe sterker worden dan de 
verslavingsmechanismen? 













Benefits and
costs change



Waarden : wat is écht belangrijk ?





Online behandeling: CBT protocol (9-12 weken)
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• 1) Welkom 

• 2) Alcoholdagboek (CBT) en andere thuisoefeningen 

• 3) Bespreking thema + introductie nieuw thema  

• 4) Samenvatting, afronding en nieuwe afspraak 

Structuur chat (50 a 60’)



Evaluaties (+ onderzoek)
chat, programma en evolutie



Forum: Peer-support (voorbeeld terugval)



Forum: Peer-support (ontwenning/inslaapprobleem)



Huisarts / CAW / 
OCMW

Therapie individueel / 
groep

Professioneel /
Zelfhulpgroep
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