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 zichtbaarheid van het gebruik door 
media-aandacht, veranderende 
gebruikspatronen en de toegenomen 
maatschappelijke bespreekbaarheid. 

 vragen aan hulpverlening en 
preventiewerk

meer eenvormige, objectieve en 
gecoördineerde informatie-
verstrekking

 ruimte in de sector voor kerntaken
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www.druglijn.be



“

Monitoring /Signaalfunctie

INFORMATIE

ADVIES DOORVERWIJZEN

Voor alle vragen over drank, 

drugs, pillen, gokken, gamen

LUISTEREND OOR





• 5 HT stafleden + 1 FT coördinator

• 20 vrijwilligers: opleiding 1x/jaar

• basisopleiding: 11 x 3u

• stage: 6x 3u

• 3u/week permanentie

• engagement min. 1 jaar

• 6 thematische vormingen 
+ 2 intervisies per jaar

• meterschap

De DrugLijn... Wie?



• 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

De DrugLijn... Welke visie?



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,…



Motiverende gespeksvoering















‘Soort Gebruik’ Tot

vermoeden van gebruik 18%

gebruik ontdekt ‘’

experimenteel gebruik ‘’

regelmatig gebruik 25%

langdurig problematisch 46%

gestopt met gebruik 7%

vermoeden van herval 1%

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



Online Stepped Care

online hulp
zelfhulp

zelftest
kennistest



Aantal bezoeken www.druglijn.be 

2.346.931 webpagina’s bekeken



Online

vroeginterventie
2017 2019

Kennistest 12.352 11.399

Zelftest 70.733 84.105

Totaal tests 83.085 95.504

DASH (online zelfhulp) 629 776



Tevredenheid mail?

 Anonimiteit? 92% 

 Persoonlijk genoeg? 89%

 Toon antwoord? 95%

 Inhoud antwoord? 95%

 Snel genoeg antwoord? 92%

 Lengte antwoord? 98%

 Concreet geholpen? 88%

 Algemene score? 9,1/10



“Dit was de eerste keer dat ik als 

hulpverlener contact nam met De DrugLijn

en ik wil graag even benadrukken dat deze 

eerste ervaring uitermate positief was; ik ben 

op een heel aangename en duidelijke 

manier verder geholpen.”

“Gewoon ‘Dankjewel’. Je stuit op zoveel 

onbegrip. Durft niet te vertellen wat je voor 

hebt. Ik voelde me bij het lezen van de mail 

begrepen. Ik heb zeker een paar nuttige tips 

gekregen waar ik wat mee kan.”



Altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

‘KKennis spreekt, maar wijsheid luistert (Jimi Hendrix)



Annehieke Bryan 

annehieke.bryan@vad.be

www.druglijn.be
facebook.com/druglijn


