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1. Situering van terugval en terugvalpreventie 
 
 
Een veranderingsproces verloopt volgens verschillende fasen. Motivatie opbouwen is een 
eerste aspect van veranderen. Vooraleer iemand een beslissing neemt tot verandering is er 
reeds heel wat weg afgelegd. Nadien wordt de verandering op een actieve wijze nagestreefd 
door bijvoorbeeld therapie te volgen.  
 
 
Stopt een veranderingsproces wanneer wij en onze cliënten de doelstellingen bereikt hebben?  
Blijkbaar niet want de ervaring leert dat verslaafden kunnen terugvallen. Wetenschappelijk 
onderzoek bevestigt dat. Het nieuwe gedrag dooft uit en het oude gedrag steekt opnieuw het 
hoofd op. Allan Marlatt schreef dat de meeste hulpverleners heel veel tijd en energie 
investeren om met hun cliënten tot  verandering te komen. Maar ze helpen hun cliënten te 
weinig om deze resultaten te behouden. Hierdoor dooft het nieuwe gedrag uit. Dit kan in elk 
leerproces gebeuren. In het geval van verslaving is terugvallen pijnlijk. De verslaafde is 
teleurgesteld, zijn omgeving is teleurgesteld, de hulpverlener is teleurgesteld.  Was alle 
moeite dan voor niets? 
 
 
Een veranderingsproces stopt dus niet bij het bereiken van de doelstellingen. Willen we de 
resultaten van een veranderingsproces blijvend verwerven, dan moeten we daar speciaal 
aandacht aan schenken. Het consolideren van de bereikte resultaten vormt dus een aparte fase 
in een veranderingsproces. Wie werkt met drugverslaafden kan in deze fase aan 
terugvalpreventie doen. Terugvalpreventie wil er toe bijdragen dat de vorige inspanningen 
resultaten blijven opleveren. Het is een geheel van interventies en technieken die er toe 
bijdragen dat de bereikte doelstellingen behouden blijven. 
 
 
Het centrale idee is dat terugvallen niet zomaar plots uit het niets opduikt. Vooraleer iemand 
terugvalt zijn er verschillende kleinere stappen gezet in de richting van terugval. De feitelijke 
terugval wordt dus voorafgegaan door een volledig proces. Op dit proces kunnen we op 
meerdere manieren ingrijpen, we willen dat liefst zo vroeg mogelijk doen. Terugvalpreventie 
helpt de cliënt om de zelfcontrole over dit proces te vergroten. 
 
 
Op basis van dergelijke overwegingen zijn we in de therapeutische gemeenschap te Sint-
Kruis-Winkel op zoek gegaan naar een methode om de kans op terugval te reduceren.  Deze 
therapeutische gemeenschap werkt met druggebruikers die ook een belangrijke psychiatrische 
problematiek hebben. De behandeling van personen met dergelijke dubbele diagnose is 
moeilijk en langdurend. Bovendien blijven deze mensen kwetsbaar, ook na de actieve fase 
van de behandeling. Om hen te helpen om de bereikte resultaten te behouden schreven we een 
training omtrent terugvalpreventie. Deze training werd door de cliënten goed ontvangen. We  
willen ook in de andere centra van het netwerk De Sleutel terugvalpreventie implementeren 
en een bijdrage leveren om deze methodiek bekend te maken in de geestelijke 
gezondheidszorg. 
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Terugvalpreventie wordt niet gegeven met als doel resultaten op korte termijn te boeken, want 
die zijn er bijna niet. De resultaten liggen immers op de lange termijn. Terugvalpreventie is 
gericht op de toekomst. Het is preventie omdat we willen bekomen dat iets dat er nu niet is, er 
ook in de toekomst niet zal zijn. In de traditionele behandeling werd de aandacht vooral 
gericht op het hier en nu, soms ook op het verleden, op dingen die er concreet zijn of waren. 
Terugvalpreventie is door zijn gerichtheid op de toekomst abstracter. Het is daarom voor 
sommige cliënten geen gemakkelijke opdracht.  
 
 
Terugvalpreventie is toepasbaar op alle problemen waarbij er op korte termijn veel winst is  
en de negatieve consequenties slechts op langere termijn te situeren zijn. Doel is voorkomen 
dat terugval optreedt. Er zijn ook toepassingen bij plegers van seksuele delicten. In grote 
lijnen zijn de gebruikte interventiemethoden in te delen in twee grote groepen: 
vaardigheidstraining en cognitieve beïnvloeding.   
 
 
Wat is terugval? Terugval is een serie van gebeurtenissen die al dan niet gevolgd worden 
door een terugkeer naar de basisfrequentie van het doelgedrag dat men wou veranderen. Met 
andere woorden, elke stap in de richting van het oorspronkelijk middelengebruik is te 
beschouwen als een terugval. Terugval is een duidelijke overtreding van een door de persoon 
zelf erkende regel in verband met de mate of  het patroon van het doelgedrag. Men noemt 
deze regel de abstinentieregel. Doelstellingen en abstinentieregels zijn individueel 
verschillend en kunnen in de loop van het leven veranderen. Voorbeelden kunnen zijn:  geen 
illegale drugs meer gebruiken maar wel alcohol, geen heroïne en cocaïne meer gebruiken, 
maar twee jointen op zaterdagavond kan wel etc…. Wanneer men evolueert naar meer 
druggebruik dan de huidige abstinentieregel toestaat, dan is men teruggevallen.  
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2.  Schematisch overzicht van de verschillende factoren die een rol spelen 
bij terugval 
 

 

Een persoon kan denken dat een terugval hem plots en onherroepelijk overkomt. Terugval 
wordt dan gezien als een fatale gril van het lot. In realiteit is terugval situatiegebonden, deze 
situaties kunnen zowel intra- als interpersoonlijk zijn. De situaties die bedreigend zijn voor 
het handhaven van de persoonlijke controle noemen we hoge risicosituaties. Men komt echter 
niet zo maar in een hoge risicosituatie. Allerhande factoren zorgen ervoor dat het voorkomen 
van een hoge risicosituatie meer of minder waarschijnlijk wordt. Er zijn drie groepen 
factoren: 

 

 schijnbaar irrelevante gedachten en minibeslissingen 

 levensstijl factoren, 

 hoe men omgaat met prikkels en emotionele factoren 

 

Of er effectief hervallen wordt in een hoge risicosituatie hangt af van de vaardigheden die de 
persoon al dan niet heeft om met deze hoge risicosituatie om te gaan. Wie er wel in lukt om 
op positieve wijze om te gaan met de hoge risicosituatie zal een positief effect hebben op zijn 
waargenomen gevoel van zelfbekwaamheid (self-efficacy). Dit stijgt en daardoor daalt de 
kans op herval in de toekomst. Wie echter de vaardigheden om met de hoge risicosituatie om 
te gaan niet heeft en ook verwacht dat gebruik hem zal helpen om de moeilijke situatie door te 
komen, heeft meer kans dat hij effectief zal gebruiken. Wanneer dan het “Abstinence 
Violation Effect” een rol speelt is de kans op een nieuwe periode van afhankelijk gebruik 
groot. Het Abstinence Violation Effect is de emotionele en cognitieve reactie die kan optreden 
wanneer iemand een zelf opgelegde afspraak niet nakomt. Men voelt zich volledig mislukt en 
laat zich gaan, want alles lijkt verloren. Al deze factoren vormen een terugvalketen.  
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OVERZICHT TERUGVALKETEN 
 
 

Levensstijlfactoren 
 
 

Emoties en Waarnemingen 
 

 
Cognitieve Factoren: 

-Schijnbaar Onbelangrijke Gedachten 
- Minibeslissingen 

 
 

Hoge Risico Situatie  
 
 
Wel Vaardigheden om ermee 
om te gaan 

 Geen Vaardigheden om ermee om 
te gaan        

 
 
Verhoging Zelfbekwaamheid 
 
 
 

 Verlaging Zelfbekwaamheid      en
Positieve Verwachting omtrent 
Effect Gebruik 

 
 
Verminderde kans op terugval 
 

 Eerste gebruik  

 
 

AVE 
 
 

Volledig Herval 
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Het doel van terugvalpreventie is: 

 de cliënt leert zijn eigen terugvalketen kennen 

 de cliënt leert persoonlijke alternatieve oplossingen per element van zijn keten 

 de cliënt neemt verantwoordelijkheid voor terugvalproces  

 het risico op terugval verminderen of de periodes van terugval korter/minder intensief 
maken. 

 

 
3. Wetenschappelijke gegevens omtrent het model van terugvalpreventie 
 
 

Bovenstaand model wordt beschreven in het boek van Marlatt en Gordon, Relapse 
Prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviours, dat in 1985 
verscheen. Er werden sindsdien weinig grote aanpassingen gepubliceerd omtrent een 
geïntegreerd model dat terugval bij verslaving als onderwerp heeft. Het model van Marlatt en 
Gordon is ondertussen wel ruim verspreid en er zijn ook toepassingen gemaakt op andere 
terreinen dan verslaving aan alcohol en drugs. Dit terugvalmodel heeft in de praktijk dus toch 
het status van ‘standaard’ verworven. De vraag dringt zich op of dit theoretische model 
ondersteund wordt door wetenschappelijk onderzoek. Voor de praktijk is vooral de vraag naar 
de effectiviteit belangrijk: wordt de kans op terugval inderdaad gereduceerd als het model 
toegepast wordt in een behandeling? Een bijkomende vraag kan zijn: onder welke 
modaliteiten levert terugvalpreventie het meest resultaten op? 
 

 

3.1  Enkele hypotheses 

 

 

Volgens het model van Marlatt en Gordon zijn er gemeenschappelijke cognitieve, 
gedragsmatige en emotionele factoren werkzaam in de terugvalprocessen bij diverse soorten 
verslaving. Terugvalpreventie zou dus even effectief moeten zijn in de behandeling van alle 
verslavingen. Met andere woorden, het gebruikte product heeft geen invloed op de 
effectiviteit van terugvalpreventie. Een van de hypothesen betreffende de invloed van 
behandelmodaliteiten is dat terugvalpreventie effectiever zou zijn in een ambulante context 
dan in een residentiële context. De reden hiervoor is dat cliënten in een residentiële 
behandelsetting minder in staat zouden zijn om hun nieuwe vaardigheden te oefenen in een 
realistische context.  

 

Volgens het model zijn onaangepaste gedragspatronen belangrijker dan fysiologische 
responses. Daarom wordt het gebruik van medicatie tijdens terugvalpreventie als irrelevant 
beschouwd. Opvattingen en verwachtingen omtrent druggebruik worden wel essentieel geacht 
in een evolutie naar volledige terugval. Eenmalig gebruik wordt in dit model niet beschouwd 
als een terugval, maar wel als een leermoment dat ertoe bijdraagt dat volledig herval minder 
waarschijnlijk wordt. Dit impliceert voor een onderzoeker wel dat hij moet meten op 
verschillende post-treatment momenten. 
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3.2 De meta-analyse van Irwin, Bowers, Dunn en Wang 

 

Irwin, Bowers, Dunn en Wang hebben een meta-analyse gemaakt omtrent de effectiviteit van 
terugvalpreventie: ‘Efficacy of relapse prevention:  a meta-analytic review’, Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, 1999, vol 67; No 4, 563-570. Voor deze meta-analyse 
konden ze gebruik maken van de data van 26 verschillende studies naar de effectiviteit van 
terugvalpreventie. Het gaat allemaal om studies die terugvalpreventie, gebaseerd op Marlatt 
en Gordon, onderzoeken. Het is wel zo dat terugvalpreventie dikwijls een onderdeel is van 
een ruimere interventieset. Er wordt niet alleen onderzocht wat het effect van 
terugvalpreventie is op toekomstig middelengebruik maar ook op psychosociale aanpassing. 

 

De modererende factoren zijn: 

- Behandelmodaliteit: individueel, groep, gezin, 

- Behandelsetting: ambulant of residentieel,    

- Type van meting van de resultaten, 

- Al dan niet bijkomend gebruik van ondersteunende medicatie, 

- Product waaraan men verslaafd is, 

- Aandeel van terugvalpreventie vergeleken met andere interventies, 

- Effectiviteit op verschillende tijdstippen na de behandeling. 

 

3.3  Bespreking van enkele resultaten 

 

De globale resultaten tonen dat er een algemene positieve correlatie is tussen 
terugvalpreventie en de situatie van de cliënt. Terugvalpreventie heeft dus, globaal 
beschouwd, positieve effecten. Wanneer we  verder kijken en een indeling maken tussen 
minder middelengebruik enerzijds en betere psychosociale aanpassing anderzijds, dan is er 
een veel sterkere positieve correlatie voor wat betreft psychosociale aanpassing dan voor 
middelengebruik. 

 

In tegenstelling met de oorspronkelijke hypothese worden er echter grote, significante 
verschillen gevonden wanneer er rekening wordt gehouden met het gebruikte product. 
Terugvalpreventie is veel effectiever in de behandeling van alcoholverslaafden en 
polydrugverslaafden dan in de behandeling van tabakrokers en cocaïneverslaafden. Het zou 
dus toch kunnen zijn dat er wel degelijk verschillen zijn in de effecten van terugvalpreventie 
naargelang de productgroep. 

 

Voor wat betreft de behandelmodaliteit, kon er geen significant verschil gevonden worden 
tussen individuele, groeps – of gezinsbehandeling. De modaliteit heeft dus weinig invloed op 
de effectiviteit. 
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In tegenstelling met de voorspelling die voortvloeit uit het theoretisch model  kon er geen 
significant verschil gevonden worden tussen residentiële en ambulante behandeling. In de 
residentiële groep zitten echter vooral alcohol en polydrugverslaafden. Indien het in beide 
settings om alcohol- en polydrugverslaafden zou gaan,  is het wel mogelijk dat 
terugvalpreventie in een de ambulante setting effectiever blijkt. Maar het kan ook zijn dat de 
personen in de residentiële groep een hogere ernstscore hebben.  

 

De gegevens omtrent de invloed van ondersteunende medicatie zijn ook in tegenstelling met 
wat het theoretische model voorspelt. De effectiviteit van terugvalpreventie bij 
alcoholverslaafden is significant groter wanneer er ondersteunende medicatie gebruikt wordt. 
Het ging in de studies telkens om andere medicatie.  

 

De effecten van terugvalpreventie zijn het grootst onmiddellijk na de behandeling en nemen 
af bij latere meetmomenten, maar de effecten blijven steeds positief en significant. 
 
 
4. Alternatieven zoeken voor elk element van de terugvalketen 
 
 
4.1 Inleiding 
 
 
In terugvalpreventie leert men zijn eigen terugvalketen kennen. Daarop enten we een aantal 
mogelijke interventies. Deze interventies kunnen we koppelen aan een specifieke plaats in de 
terugvalketen. De verzameling van interventies leidt tot een alternatieve keten die terugval 
minder waarschijnlijk maakt.    

 
Het reconstrueren van de persoonlijke terugvalketen van een cliënt is slechts een intermediair 
doel. Het is een middel, een soort van assessment, om te weten te komen welke specifieke 
interventies er gaan verricht worden. Het uiteindelijke doel is dat een cliënt erin slaagt om zijn 
terugvalketen te doorbreken. Hoe vroeger in de keten dit kan, hoe beter. Maar het is niet altijd 
mogelijk om al in te grijpen in de fase van de antecedenten. Een hoge-risico-situatie kan er 
ook plots zijn. Het is dus nodig om zowel over alternatieven te beschikken op gebied van de 
cognitieve antecedenten als op gebied van de vaardigheden om met een hoge-risico-situatie 
om te gaan. Andere aspecten die een rol spelen zijn: levensstijlfactoren en de verwachtingen 
omtrent de effecten van een bepaald middel. 
 
 
4. 2. Cognitieve antecedente factoren nader bekeken 
 
 
Er zijn een aantal belangrijke cognitieve antecedenten: de verwachting omtrent de positieve 
invloed van gebruik op je stemming, een positieve houding hebben tegenover het product, 
menen dat je sociaal of gecontroleerd gebruik aan kan. Een grote rol wordt gespeeld door de 
schijnbaar irrelevante gedachten en de minibeslissingen. Met schijnbaar irrelevant wordt 
bedoeld dat zij niet rechtstreeks aan leiding geven tot gebruik, maar er wel toe leiden dat een 
persoon in een situatie terechtkomt die op moeilijke momenten gemakkelijk tot terugval kan 
leiden. 
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De doelstellingen in verband met deze antecedenten zijn: 
• Deze te leren herkennen. 
• Ze zien als een signaal van gevaar. 
• Leren er verantwoordelijkheid voor te nemen. 
• Er andere gedachten en beslissingen tegenover te stellen. 
• Gedachtenstroom leren onderbreken via de zelfinstructie ‘stop’. 
• Ze zijn onderdeel van de functionele analyse. 
 
 
Er zijn een aantal veel voorkomende denkfouten die een rol kunnen spelen bij het ontstaan 
van specifieke cognitieve antecedenten: 
• Overgeneralisatie, als het eens waar is, is het altijd waar. 
• Selectieve abstractie, bijvoorbeeld alleen letten op falen, 
• Excessieve verantwoordelijkheid, je denkt dat jij alleen verantwoordelijk bent voor alle 

slechte dingen, 
• De causaliteit in de tijd overdrijven, het was vroeger zo, het is dus nu ook zo, 
• Zelfreferentie, bijvoorbeeld denken dat iedereen uw fouten ziet, dat ge in de aandacht van 

iedereen staat, 
• Catastroferen, het slechtste zal gebeuren, 
• Dichotoon denken, in zwart/wit, in extremen 
• Aan wilskracht absolute eigenschappen toeschrijven 
• Werking van producten overdrijven, eens het middel in je lichaam is bepaalt het alles, er 

is geen persoonlijke controle meer mogelijk. 
 
 
In terugvalpreventie leren we onze cliënten eerst om deze risicovolle gedachten en 
beslissingen te herkennen. Nadien zoeken we naar alternatieve gedachten en beslissingen. 
Deze moeten op realistische wijze aansluiten op hun eigen situatie en hen verder af  brengen 
van de risicosituatie. 
 
 
 
4.3 Levensstijl factoren nader bekeken 
 
 
Levensstijlfactoren vormen een groep van onopvallende, discrete, zelfs vrij banale 
antecedenten. Ze geven geen duidelijk en rechtstreeks verband met de terugval. Daarom 
willen we deze factoren explicieter maken.  
 
 
Vooral een levensstijl met een teveel aan stress is riskant. Sommige mensen doen meer zaken 
omdat het ‘moet’ dan omdat ze het ‘willen’. Daardoor zijn er te weinig plezierige en 
ontspannende momenten in hun dagelijks leven. Een ander mogelijkheid is dat ze niet goed 
weten hoe ze met sommige spanningopwekkende factoren moeten omgaan, waardoor deze 
lang voelbaar blijven. Het is ook mogelijk dat er op een dag iets gebeurt dat de rest van de dag 
verknald. 
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De balans tussen stress en ontspanning slaat door in de richting van stress. Als dit een dag zo 
is vormt dat geen gevaar. Wanneer dit echter elke dag zo is,  spreken we van een 
onevenwichtige levensstijl. De spanning wordt chronisch en accumuleert zodat het op een 
ogenblik teveel wordt, het touwtje breekt en plots is er een schijnbaar onverklaarbare terugval. 
Deze terugval is moeilijk verklaarbaar omdat de aanleiding op zich niet groter is dan op 
andere dagen. De verklaring ligt in het uitputtend effect van de opgestapelde last, in de 
veralgemening van de grijsheid tot sleur die men plots zal doorbreken. Op een bepaald 
ogenblik gebeurt er iets, de druppel die de emmer doet overlopen, de persoon valt terug in oud 
gebruik. 
 
 
Hoe kunnen we risicovolle levensstijlfactoren detecteren? 
 
 
Je kan zoeken naar grote, stressgevende gebeurtenissen zoals een ongeluk, een overlijden, een 
financiële tegenvaller. Een bruikbaar instrument is de ‘Vragenlijst Recent Meegemaakte 
Gebeurtenissen’ 
 
 
Een ander en in deze optiek nuttiger instrument, is de ‘Pleasant Event Scale’. Deze vragenlijst 
bevat een waslijst van alle mogelijke situaties waaraan iemand plezier zou kunnen beleven. 
Bij elke van deze situaties moet eerst aangekruist worden hoe plezierig je deze situatie vindt. 
Vervolgens moet aangeduid worden hoe dikwijls deze gebeurtenis tijdens de laatste dertig 
dagen heeft plaats gevonden 
 
 
De derde mogelijkheid is self-monitoring in een dagboek. Men maakt eerst een indeling van 
de dag in periodes, te beginnen met de ochtend en eindigend ’s nachts.  Per periode beschrijft 
men alle activiteiten die plaats vonden. Deze activiteiten worden dan beoordeeld volgens de 
mate van plezier/willen tegenover moeten spanning. Dat kan gebeuren op een 
zevenpuntenschaal, waar het ene uiteinde gaat van erg gewild en het andere uiteinde staat 
voor erg ‘moeten’. 
 
 
Welke Interventies omtrent de levensstijl zijn er mogelijk? 
 
 
Een eerste interventiemogelijkheid is structureel: positieve elementen in een routineuze dag 
integreren. Stress kan ook gecounterd worden door relaxatie. Relaxatie is niet verenigbaar met 
taakgericht gedrag en kan daarom een bijdrage leveren tot een verandering in levensstijl. Een 
andere interventiemogelijkheid richt zich tot het domein van gezondheid, fitheid, fysieke 
conditie. Vooral fysieke activiteit die de uithouding verhoogt is wenselijk. Uiteraard zal men 
in de interventies naar de levensstijl ook actie trachten te ondernemen op gebied de 
interpersoonlijke activiteiten. Een uitbreiding van het netwerk met nieuwe contacten is 
wellicht wenselijk, maar in de realiteit is dit niet gemakkelijk te realiseren. Een laatste aspect 
betreft zingeving. Het uitdiepen van waarden, het zich engageren in maatschappelijke 
bewegingen is een effectief wapen tegen de innerlijke leegte waar sommige  verslaafden over 
klagen. 
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4.4 Hoge-risico-situaties nader bekeken 
 
 
 
Definitie van hoge-risico-situatie: elke omstandigheid die bedreigend is voor de handhaving 
van de persoonlijke controle over het doelgedrag. We kunnen een onderscheid maken tussen 
inter- en intra persoonlijke situaties.  
 
 
In de behandeling trachten we de specifieke hoge-risico-situaties van een individu te 
identificeren. Men kan hier gebruik maken van analyse van het levensverhaal, analyse van 
vroeger herval, vragenlijsten, zelfobservaties. 
 
 
We onderzoeken ook de vaardigheden om met hoge-risico-situaties om te gaan. Een cliënt 
kan trachten om zijn specifieke hoge-risico-situaties te vermijden. Wanneer hij toch in een 
moeilijke situatie verzeilt kan hij trachten om te onsnappen. Meestal is het nodig om over de 
vaardigheden te beschikken om zonder al te veel kleerscheuren een hoge-risico-situatie door 
te komen. 
 
 
Het kan zijn  dat onze cliënt wel over deze vaardigheden beschikt, maar ze niet gebruikt. 
Wanneer dit komt door inhibitie kan systematische desensitisatie toegepast worden. Het is 
ook mogelijk dat hij het verband niet maakt tussen vaardigheid en situatie. 
 
 
Wanneer de vaardigheid ontbreekt zal ze moeten getraind worden. Het aanleren van algemene 
problem-solving vaardigheden, ontspanningstechnieken  en sociale vaardigheden is een topic 
dat in de behandeling van de meeste verslaafden aan de orde mag gesteld worden.  
 
 
Daarnaast kan men de specifieke vaardigheden trainen die in een bepaalde situatie gewenst 
zijn. Belangrijk is dat het copinggedrag niet alleen beschikbaar moet zijn, het moet bovendien 
nog snel optreden ook. 
 
 
Er zijn ook een aantal eenvoudige tips die kunnen helpen in hoge-risico-situaties: 
• Controle door contact met anderen. 
• Controle door afleiding, bijvoorbeeld in de tuin gaan werken. 
• Gebruik even (20’) uitstellen. 
• Coverante controle aan leren. Hiermee wordt bedoeld: een lijst maken met de meest 

negatieve gevolgen van gebruiken en de meest positieve gevolgen van niet-gebruik. Leren 
om dit op te roepen in moeilijke situaties. 

 
 
Wanneer iemand er in slaagt om zonder te gebruiken een moeilijke situatie door te komen, 
dan zal zijn vertrouwen in zijn eigen kunnen flink gestegen zijn. Ook zijn zelfvertrouwen in 
het algemeen stijgt. Dat geeft in de toekomst minder stress en nog meer kans om zonder terug 
te vallen andere lastige situaties aan te pakken. 
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5. Een uitgewerkt voorbeeld van terugvalpreventie: Klippen Omzeilen 
 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Klippen Omzeilen is een terugvalpreventieprogramma. Het is uitgewerkt voor groepen. De 
verschillende elementen van de terugvalketen worden in afzonderlijke sessies uitgelegd en 
ingeoefend. Klippen Omzeilen is opgezet als een vormingsprogramma. De deelnemers 
hebben immers al de belangrijkste veranderingen doorgevoerd, zodat het niet juist is om nog 
te spreken van problemen en therapie. Dit programma werd ontwikkeld in de therapeutische 
gemeenschap De Sleutel in Sint-Kruis-Winkel en wordt nu ook op andere plaatsen toegepast. 
 
  
5.2 Algemene structuur van het programma 
 
 
De training bestaat uit tien wekelijkse groepssessies. Deze staan beschreven in de 
trainersmap. Elke deelnemer krijgt ook een persoonlijke map. In deze deelnemersmap kan hij 
de samenvattingen van de sessie bijhouden. Ook persoonlijke nota’s en leerpunten kan hij 
hierin noteren. De opdrachten kunnen hierin verzameld worden, nadat ze door de groepsleider 
van feedback werden voorzien.  
 
 
De eerste sessie stelt het model voor en peilt naar de motivatie van de deelnemer. Tijdens de 
laatste sessie past de deelnemer het model toe op zijn situatie, hij maakt zijn persoonlijke 
terugvalketen. De acht tussenliggende sessies behandelen telkens een afzonderlijk element 
van de terugvalketen. In de periode tussen twee sessies moet er telkens een huiswerkopdracht 
gemaakt worden. In de residentiële programma’s kunnen de elementen van de training ook 
tijdens de weekend voor- en nabesprekingen toegepast worden. 
 
 
De training kan in een gesloten groep gegeven worden, de sessies worden dan in gewone 
volgorde, van één tot negen, gegeven. De deelnemersgroep zal echter dikwijls een enigszins 
open karakter vertonen omdat de bewoners van bijvoorbeeld een therapeutische gemeenschap 
kunnen deelnemen vanaf het moment dat ze naar de derde fase gaan. De bewoner zal dus 
meestal beginnen te participeren aan de training op een moment dat er al een aantal sessies 
gegeven zijn. Er werd rekening gehouden met dit gegeven door de training op te bouwen als 
een serie van lussen. Elke participant zal een paar keer na elkaar een lus van één tot tien 
sessies doorlopen. Omdat eenzelfde sessie minimaal twee keer gegeven wordt zijn er per 
sessie meerdere huiswerkopdrachten voorzien. Dit laat toe om de onderwerpen dieper uit te 
werken. 
 
 
Bij elke sessie staat beschreven welke benodigdheden nodig zijn tijdens deze sessie. De 
groepsleider heeft zo een checklist bij de voorbereiding van de sessie. Bij de voorbereiding 
van de sessie is het wenselijk om de leerpunten van de vorige sessie te overlopen. U weet dan 
op welke individuele punten er moet gelet worden.  
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Elke sessie begint met de bespreking van het huiswerk. Aan de hand van deze opdracht kan 
nagegaan worden in hoeverre de doelstellingen van de vorige sessie persoonlijk verwerkt 
werden. De bespreking van het huiswerk is ook een opfrissing van de vorige sessie. 
 
 
Nadien wordt telkens de link met de sessie van deze dag gemaakt. Dit is belangrijk omdat 
herval beschouwd wordt als een proces, een keten van elementen die invloed op elkaar 
hebben. Het is daarom onvoldoende om enkel de specifieke inhoud van elk element aan te 
brengen, ook het verband tussen de elementen is essentieel. 
 
 
Daarna wordt telkens de inhoud van het nieuwe element gebracht. De groepsleider doet dat in 
de vorm van een kort seminarie. Er is telkens een samenvatting op papier beschikbaar. Deze 
samenvattingen zijn te vinden in de documentatie bij elke sessie. Iedere deelnemer krijgt een 
kopie van de samenvatting. Hierdoor kunnen ze hun aandacht richten op de inhoud zelf. Ze 
kunnen zo ook te allen tijde over correcte informatie beschikken. Nadien wordt telkens de 
theoretische kennis toegepast tijdens een groepsoefening. Indien hierbij specifiek materiaal 
nodig is, vindt u dat bij de documentatie. 
 
 
Daarna vragen we naar de feedback van de deelnemers op deze sessie. Hebben ze alles 
begrepen? Leerpunten van de deelnemers worden genoteerd in de observatiemap, zodat ze bij 
de volgende sessie en bij de volgende lus van de training kunnen nagelezen worden. 
 
 
De sessie eindigt telkens met een toelichting van de nieuwe opdracht. De opdrachtformulieren 
zijn eveneens terug te vinden bij de documentatie. Het is noodzakelijk om na te gaan of elke 
deelnemer de nieuwe opdracht juist begrepen heeft.  De groepsleider moet telkens vertellen 
tegen welke dag hij de opdrachten terug krijgt, want hij moet ze voor de sessie kunnen lezen.      
 
 
5.3 Overzicht van de inhoud van de sessies 
 
 
De eerste sessie is sterk informatiegericht. Terugvalpreventie wordt gesitueerd in het 
behandelprogramma. De terugvalketen, met zijn verschillende afzonderlijke elementen en met 
hun onderlinge samenhang, wordt uitgelegd. De verwachtingen van de deelnemers en de 
inhoud van de training worden in groep besproken. De motivatie van de deelnemers wordt 
gepeild. 
 
De tweede sessie gaat over hoge-risico-situaties en de rol van emoties om deze te herkennen. 
Het is niet alleen belangrijk om theoretisch te weten wat een hoge-risico-situatie is, deze moet 
ook geïnterpreteerd worden als een mogelijke bedreiging van de abstinentieregel. 
 
De vaardigheden om goed te handelen in een hoge-risico-situatie komen in de derde sessie 
aan bod. In de therapeutische gemeenschap te Sint-Kruis-Winkel is er  tijdens de eerste fase 
van het programma een training van sociale vaardigheden voorzien. Deze algemene training 
wordt nu vervolledigd met specifieke training: wat was het vroeger gedrag van deze persoon 
in zijn hoge-risico-situaties, wat zijn voor hem haalbare alternatieven? In rollenspel worden 
deze laatste ingeoefend. 

  14 



 
De volgende drie sessies gaan over de antecedenten van hoge-risico-situaties. Een antecedent 
is een factor die er toe bijdraagt dat een bepaalde situatie zich inderdaad voordoet. Tijdens de 
vierde sessie gaat het over een eerste factor die hoge-risico-situaties voorafgaan: de rol van 
schijnbaar onbelangrijke gedachten. Omdat dit thema vrij abstract is, maken we in de 
groepsoefening gebruik van een tekst met een concreet voorbeeld van een terugvalsituatie. De 
deelnemers zoeken welke gedachten de ex-verslaafde dichter bij terugval brengen in dit 
verhaal. Nadien vervangen ze deze gedachten door positieve gedachten, zo krijgt het verhaal 
een ander verloop. 
 
De vijfde sessie gaat over een antecedent die nauw aansluit bij de schijnbaar onbelangrijke 
gedachten: de minibeslissingen. Gedachten zijn echter abstract en daarom moeilijker 
grijpbaar, beslissingen nemen is merkbaar door de impact op concreet gedrag. 
 
De zesde sessie gaat over levensstijlfactoren. Levensstijlfactoren zijn een groep van 
onopvallende, discrete factoren. Het karakter van hun invloed op terugval is eerder sluipend. 
Door een cumulatie van vele, kleine energievretende voorvallen wordt er op een bepaald 
ogenblik  een kritisch punt bereikt, de klassieke druppel die de emmer doet overlopen. De 
interventies beogen het aantal van deze kleine energievreters te reduceren en ze te vervangen 
door stimulerende of ontspannende gebeurtenissen. 
 
De zevende sessie gaat over de effecten die iemand verwacht bij gebruik van producten. Dit 
is in feite een subcategorie van gedachten. Deze verwachtingen kunnen een grote rol spelen 
bij herval, in het bijzonder de verwachtingen omtrent de effecten van alcoholgebruik vormen 
een risico dat bij druggebruikers niet gemakkelijk bespreekbaar is. 
 
De  achtste sessie gaat over herval en de alles-of-niets redenering. In de Engelstalige 
literatuur noemt men dit het Abstinence Violation Effect. Dit is een centraal begrip uit de 
terugvalinterventie, de therapeutische handelwijze wanneer er effectief terugval is opgetreden. 
Omdat het belangrijk is dat bij terugval toch snel opnieuw de stap naar hulpverlening gezet 
wordt, geven we  tijdens terugvalpreventie ook aandacht aan de alles-of-niets redenering. In 
de groepsoefening maken we gebruik van een uitgewerkt voorbeeld van een herval. Men 
zoekt dan naar alternatieve gedachten, tips om het hoofd koel te houden en de terugvalsituatie 
zo snel mogelijk te verlaten. 
 
Tijdens de negende sessie wordt de motivatie om abstinent te blijven aangescherpt. Om het 
onderwerp uit te leggen wordt gebruik gemaakt van een balans. De voor- en nadelen van 
clean blijven worden afgewogen tegen de voor- en nadelen van een terugval. Dit is een 
variant op de beslissingsmatrix, een techniek die ook tijdens de overpeinzingfase van het 
motiveringsproces gebruikt wordt. 
 
Tijdens de tiende sessie worden alle vorige sessies met elkaar in verband gebracht. De 
deelnemers maken hier hun eigen, persoonlijke terugvalketen. 
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