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Lokale en regionale 
aanpak alcohol- en 
drugsproblematiek

Wie zijn wij? 

Ellen Van Eynde:
• Preventiewerker verslavingszorg CGG Kempen

• Psychologe verslavingszorg CGG Kempen

• Lid LSAD Balen & Mol

Bert Lodewyckx:
• Professional in GGZ

• Lid LSAD Balen

Dieter Mols
• Expert jeugdwerk

• Eerstelijnszorger

• Raadslid lokaal bestuur Balen 

• Lid LSAD Balen

Wat komen 
we doen?

Voorstelling LSAD Balen
Wie zijn we?

Waar willen we naartoe?

Alcohol- en drugsproblematiek epidemiologisch

Cijfergegevens alcohol- en drugbeleid

Lokale en regionale aanpak
Focus op preventie

Inspelen op alle levensdomeinen

LSAD Balen

Burger

Overheid

LSAD

Werkveld

CAW Kempen
CGG
VAD
OCMW-medewerker
Artsen
Arktos

Politie
Jeugdraad
Jeugdconsulent
Cel gezondheid
OCMW-voorzitter
Schepen jeugd
Schepen 
volksgezondheid

Ouderervaringsdrager
Ervaringsdrager
Jeugdverenigingen
Horeca-uitbaters
Consultatie adviesraden
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Ambities

Missie
• Misbruik alcohol & illegale drugs  = ‘not done’ 

• Gebruik = realiteit

• Alcohol is alomtegenwoordig

• Illegale drugs is minder zichtbaar

• Alcohol- en druggebruik: negatieve gevolgen

• Preventie - herstel - veiligheid

• Jongeren, kwetsbare groepen en omgeving

Visie

• Mensen die middelen gebruiken zien we 

als persoon

• Gebruiker en omgeving ondersteunen

• Taboes  en stigma doorbreken

• Open minded, efficiënt & Evidence-based 

• Lange termijn

Wat als…

… we drugs- en alcoholgerelateerde problematiek zouden benaderen 
als een epidemie?

Experimenteren wordt sowieso gedaan. Soyez et al, 2014

Prevalentie

Modeling the impact of alcohol dependence on mortality burden and the effect of 
available treatment interventions in the European Union. J. Rehm et al, 2012

Ernst

De sociale kost van legale en illegale drugs in belgië. Vander laenen et al,  2016

Kosten
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515 000 gezonde jaren verloren

13 jaar
16 jaar
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Wat als…

… we drugs- en alcoholgerelateerde problematiek zouden benaderen 
als een epidemie?

Experimenteren wordt sowieso gedaan. Soyez et al, 2014

Prevalentie

Modeling the impact of alcohol dependence on mortality burden and the effect of 
available treatment interventions in the European Union. J. Rehm et al, 2012

Ernst

De sociale kost van legale en illegale drugs in belgië. Vander laenen et al,  2016

Kosten

5 6

7 8



8/05/2019

3

Gemeente 25000 inw. circa 2016

415 EUR 0,49 %

38 000 000

1 500 000 000 

1,19% van het BBP
= 515 000 gezonde jaren verloren

0,06 %

1 800 000 000 EUR

België

Hulpverlening
61,1%

Veiligheid
37,3%

Preventie
1,0%

Harm reduction
0,4%

Andere
0,2%

Hulpverlening Veiligheid Preventie Harm reduction Andere

Wat als…

… we tot een Regionaal lerend 
netwerk alcohol- en drugsbeleid 
kunnen komen? 

Lokale en regionale aanpak

Preventie
eigentijdse preventiemethodes

Zorg & herstel
vroeg-interventie en intensieve zorg

Veiligheid
gebruik, dealen en overlast
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Inspelen op alle levensdomeinen
• Feest wijzer

• ATTENT

• Lokale monitor detailhandel en horeca

• Drugs in beweging

• Sportivos

• Arktos

• Alcohol- en drugbeleid op school

• Ondersteuning en hulp

• Samen uit samen thuis

• Screening & kortdurende interventie 1ste Lijn

• JAC en CAW 

www.cggkempen.be

Vergelijking tabak vs alcohol

Vergelijking tabak vs alcohol
Risicofactoren:

• Relatief jong beginnen

• Beeld van roken

• Negatief zelfbeeld en stress

• Rokende ouders, familie en vrienden

• Gemakkelijke toegang tot sigaretten op jonge leeftijd

• Relatief lage prijs

• Tabaksreclame kan nog steeds op strategische plaatsen en via het pakje

• Drempelverlagende zoet- en smaakstoffen in tabak

• Roken op café

Kaderen in geheel plan

Missie en 
Visie

Analyse

DoelenActieplan

Imple-
mentatie

Draagvlak Lokaal overleg

Evaluatie
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Argumenten contra

• Dit is niet onze core bussiness,

• Wij werken in een curatieve setting

• Daar heeft het CGG middelen voor gekregen,

• Dat is een CAW – gegeven,

• Hier is de politie aan zet,

• Onderwijs moet investeren in gedragswijziging en bewustmaking,

• Het is wachten op Van Deurzen,

• Het is wachten op Maggie De Block,

• Het is wachten op de volgende legislatuur,

• Dit is echt iets voor het OCMW,

• Wij hebben hier geen middelen of personeel voor

• Als ze hun kinderen nu eens goed zouden opvoeden ….

• Justitie is te laks en zou beter in gang schieten

• Als er in de haven van Antwerpen niets gebeurt, dweilen wij …..

• …….

Maar wij zijn …..

• Beleidsmedewerkers ?
• Ethisch kompas ?
• Ouders ? 
• Grootouders ?
• Bezorgd, bekommerd en betrokken ?

• Burgers

Wij kunnen een verschil maken! Wij moeten een verschil maken!
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