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Inleiding 

 
In het project, op abstinentie gerichte behandeling voor drugverslaafde adolescenten 

i.s.m. ouders, ontwierpen wij een prototype van een behandelvorm voor adolescenten 

met afhankelijkheid of misbruik van een illegale drug. We wilden de uitvoerbaarheid en 

toepasbaarheid nagaan in één ambulante klinische setting van een behandelvorm 

gebaseerd op Contingency Management. 

 

Waarom willen we een behandelaanbod voor adolescenten?  

 

Adolescenten neigen tot experimenteren met drugs en alcohol. Het is echter moeilijk te 

voorspellen of dit gaat leiden tot een hardnekkig onaangepast gebruikspatroon of een 

voorbijgaande fase. Adolescenten zien vaak zelf geen probleem in hun druggebruik; ze 

ervaren de last nog niet. Zij zullen hun gebruik en de last die het veroorzaakt 

minimaliseren tegenover volwassenen omdat ze het een privé aangelegenheid vinden. 

Soms wordt het schadelijk effect opgemerkt als een acute verschijningsvorm zoals een 

intoxicatie die spoedeisende zorg vereist of functioneren op school belemmert. De 

problemen worden gesignaleerd door ouders, school, politie, huisartsen, geestelijke 

gezondheidswerkers, broers, zussen, leeftijdsgenoten. Jongeren komen naar de 

hulpverlening onder externe druk en zien dat vaak als een inbreuk op hun autonomie.  

 

Tieners en adolescenten zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van drugproblemen. 

Hoe jonger ze beginnen met druggebruik hoe groter de kans dat ze verslaafd worden. 

Hun hersenen zijn nog niet volgroeid en dus kwetsbaarder voor beschadiging; ook het 

beoordelingsvermogen is niet ten volle ontwikkeld en de normale ontwikkeling tijdens de 

adolescentie kan verstoord worden door frequent druggebruik. Uit experimenteel 

dieronderzoek is gebleken dat met name cannabisgebruik mogelijk de structurele en 

functionele ontwikkeling van de prefrontale hersenschors hypothekeert. De adolescentie 

is de kritieke periode voor de ontwikkeling van de prefrontale hersenschors. De 

prefrontale en orbitofrontale cortex sturen het stellen van bepaald gedrag, met name 

daar waar sociaal beoordelingsvermogen vereist is (top-down regulatie) en waar een 

afweging gemaakt wordt tussen gevolgen op korte termijn of op lange termijn. 

Adolescenten gebruiken minder efficiënte hersenstructuren voor gedragsbepaling. Bij het 

omgaan met omgevingsfactoren en stellen van een gedrag spelen vele cognitieve 

elementen een rol zoals attitude, conditionering, waarden en normen, verwachte 

gedragscontrole en gedragsintentie. Regelmatig druggebruik bij adolescenten is 

geassocieerd met groter risico op delinquentie, schoolfalen, gezondheids- en psychische 

problemen (Denis, Godley en Titus, 1999). De schade die afhankelijkheid toebrengt op de 

verschillende levensdomeinen vergroot naargelang de duur van de verslaving, het is dus 

klinisch relevant om zo vroeg mogelijk in te grijpen. Het voorgaande geldt ook voor 

andere drugs, inclusief alcohol. 

 

Het is dus zeker relevant om behandelprogramma‟s toegespitst op deze doelgroep te 

ontwikkelen en te implementeren. 

           Niesink Raymond, Trimbosinstituut, NL  

Prefrontale cortex 
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Welke behandelvormen voor stoornissen in druggebruik bij adolescenten zijn 

onderzocht? 

 

Van verschillende behandelmodellen is de werkzaamheid bewezen. Overzichtartikels 

geven aan dat behandeling beter is dan geen behandeling. Variabelen die hierbij het best 

behandelsucces voorspellen zijn volledig de behandeling volgen, gering druggebruik voor 

start behandeling, steun van ouders en vrienden en stoppen met druggebruik tijdens 

behandeling (AACAP, 2005).  

 

De aanpak richt zich op individuele risicofactoren zoals het bekrachtigingeffect van drugs, 

functies van druggebruik, attitude tegenover druggebruik en omgevingsfactoren. 

Voorbeelden hiervan zijn cognitieve gedragstherapie (CBT), community reinforcement 

approach (CRA), motivationeel werken (MT) en contingency management (CM). Multi-

systeemtherapie (MST) richt zich op gezins- en omgevingsfactoren zoals de 

opvoedingspraktijk van ouders. Gezinstherapieën zijn het best empirisch gestaafd. 

Andere voorbeelden zijn functionele familietherapie, familie systeemtherapie, 

multidimensionele familietherapie. 

 

Recent was er een grote multisetting studie waarbij zowel MST, CRA, 5- en 12 – sessies 

MT gecombineerd met CBT en dit laatste gecombineerd met gezinsondersteuning 

effectief waren in het verbeteren van druggebruik en afhankelijkheidssymptomen bij 

jongeren (Diamond Guy et al, 2002). Zelfhulpgroepen kunnen aanvullend zijn. Verder 

onderzoek is nodig voor het valideren van deze behandelmodellen, overbrengen van deze 

onderzoeksprotocollen naar de reguliere hulpverlening, omgaan met de complexiteit van 

druggebruik door adolescenten in gezinnen met multipele risicofactoren zoals 

druggebruik door ouders.  

 

Van deze behandelmodellen is Contingency Management relatief zeer toegankelijk voor 

veralgemeende toepassing zeker in vergelijking met meer complexe en dure 

gezinsinterventies zoals MST. CM is uitgebreid onderzocht bij volwassenen met 

drugsverslaving en is werkzaam in vergroten van therapietrouw en verminderen van 

druggebruik tijdens behandeling en dit voor verschillende drugs, en verschillende 

populaties van drugsverslaafden (Higgins, S.T., Silverman, K., Heil, S.H. , 2008).  

Recente onderzoeksresultaten geven aan dat CM effectief is in het verminderen van 

druggebruik bij jongeren. 

 

5 studies van CM–interventies bij adolescenten met problematisch 

middelengebruik 

 

Auteur Jaar n Randomized 

Controlled Trial 

Bekrachtiger Toxicologisch resultaat 

op drugs 

Azrin 1994 26 Ondersteunend/ 

gedragsT+stimulansen 

Beloning+ stimu-

lansen door ouders 

73%+ / 9%+ 

In 6e maand 

Marsch 2005 36 Clonidine+CM/ 

BPN+CM 

Beloning+ stimu-

lansen door ouders 

clonidine +CM >+ 

resultaat/BPN +CM 

Kamon 2005 19 Geen controlegroep 

Multi-element 

behandelinterventie 

Vouchers door 

begeleiders voor 

ado ‟s en ouders 

63%+Voor/ 

26%+ Na (14 weken)  

47% + 1M PT 

Roll 2005 22 CM vr aanwezig- 

heid / CM voor schoon 

drugtestresultaat 

Vouchers door clinici 90% +/  

50% + 

Krish-

nan 

2006 28 CBT / 

CM+CBT voor – 

drugtestresultaat of 

aanwezig. 

Vouchers door 

clinici op school 

100% +/  

47% + 
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Er is een groeiend aantal studies waarbij op gecontroleerde en gerandomiseerde wijze 

CM-interventies werden toegepast ter behandeling van stoornissen in druggebruik bij 

adolescenten. Vooral op cannabis of tabakgebruik. De interventies waren steeds 

combinaties met andere gedragsmatige of farmacologische behandelingen. Bovendien 

verschillen ze methodologisch sterk in zowel behandeldoel (bekrachtigen van deelname, 

abstinentie van drugs, niet-druggerelateerde activiteiten) als betrokken volwassenen 

(clinici, onderzoekers, ouders) als settings (thuis, drughulpverlening, school). 

 

Beperkte en preliminaire literatuurgegevens geven een aanduiding dat op CM gebaseerde 

interventies retentie en abstinentie kan verhogen bij adolescenten met stoornissen in 

druggebruik. Meer onderzoek is nodig ter evaluatie van de werkzaamheid op korte en 

lange termijn en ter evaluatie van methoden om abstinent te blijven na de contingenties. 

Er is tevens meer onderzoek nodig naar veralgemeenbaarheid en uitvoerbaarheid en 

naar de optimale duur van de interventie.  

 

De interventie die in dit project werd geëvalueerd. 

 

Bij de start van het project was er nog geen handboek voor contingency management 

interventies bij drugmisbruik door adolescenten in ambulante settings beschikbaar in de 

literatuur. We ontwierpen zelf een behandelmodel op basis van de  bestaande richtlijnen 

voor Contingency Management (CM) bij de behandeling van volwassen drugverslaafden, 

en op 3 onderzoeksartikels over CM bij adolescenten en op basis van de oriëntatie en 

behandelingspraktijk voor adolescenten met drugproblemen in de ambulante centra van 

De Sleutel. Een nieuwe behandelmethodiek dient geïmplementeerd en geëvalueerd te 

worden. Na evaluatie dienen de nodige aanpassingen te gebeuren waarna de cyclus van 

praktijkgericht ontwerpen opnieuw kan starten tot het eindproduct gefinaliseerd kan 

worden.  

 
Cyclus van praktijkgericht ontwerpen 

 

 

Veralgemenen 
naar een 

gelijkaardig 
probleem 

2.Principes 
van  CM -

interventies 

Evalueren: 
4.Eindrapport 
Aanbevelingen 

voor 
aanpassingen 

of 
implementatie 

Opdracht- of 
probleem- 
Analyse 
1.project 
definitie 

Ontwerpen 
naar de 
concrete 

situatie toe: 
3.Cliëntdossier 
en uitvoering 
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De behandeling bestaat uit 2 delen. Het voortraject is een integratie van de oriëntatie 

voorafgaand aan een behandeling voor probleemgebruik van drugs met elementen ter 

voorbereiding van het beloningstraject (CM). Het beloningstraject is een behandelvorm 

op basis van tegoedbonnen voor drugvrije urinetestresultaten. Gedurende 12 weken en 

2 keer per week worden cliënten getest en desgevallend beloond op een 

gestandaardiseerde wijze en samengaand met de psychosociale behandeling. Als 

werkinstrument voor deze behandeling werd een specifiek cliëntdossier gemaakt. De 

medewerkers van één ambulant behandelcentrum, De Sleutel te Mechelen, werden 

geïnstrueerd om dit te gebruiken bij alle adolescenten die naar het centrum kwamen in 

verband met een drugprobleem. 

Na het realiseren van 30 voortrajecten en 5 behandelingen werden er aanpassingen 

gedaan naar werkbaarheid toe van het cliëntdossier.  

We vroegen tevens advies aan internationale experts met ervaring in onderzoek met 

CM-interventies bij volwassen cocaïneverslaafden (Defuentes-Merillas Laura, 2008) en 

bij adolescenten met stoornissen in druggebruik (Cunningham Philippe, Rowland Melissa 

et al, 2008).  

 

We evalueerden deze behandelvorm bij 89 cliënten die na oriëntatie een 

behandeladvies kregen. 56 cliënten voldeden aan de inclusiecriteria en 24 startten de 

interventie. 23 cliënten hadden het beloningstraject voleindigd op datum van de 

eindevaluatie van dit project (31 december 2010) in 1 behandelsetting.  

 

 

De evaluatie is gericht op het beantwoorden van drie vragen:  

 

 Kon de ontworpen behandeling voor drugverslaafde adolescenten, op abstinentie 

gericht en op basis van contingency management worden uitgevoerd in 1 

ambulant centrum van de Vlaamse verslavingszorg dat zich richt naar een 

gemengde doelgroep van volwassenen en minderjarigen?  

 

 Kon deze behandeling worden toegepast bij deze doelgroep. 

Was het druggebruik bij de deelnemende cliënten verminderd op het einde van 

het beloningstraject en bij follow-up? 

a. Wat is het percentage drugvrije urinetestresultaten per cliënt en per 

meetmoment?  

b. Kon het stoppen met druggebruik worden gerealiseerd en bekrachtigd met 

een spaardoel? 

c. Hoe was de motivatie naar abstinent worden van het probleemmiddel toe ? 

 

 Hoe ervaren de therapeuten de klinische waarde van deze methodiek? 
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I. Ontwerp van een nieuwe vorm van 

behandeling 

 

1. ALGEMENE ASPECTEN VAN DE KLINIEK EN 

BEHANDELING VAN ADOLESCENTEN MET 

STOORNISSEN IN MIDDELENGEBRUIK. 
 

In de context van hun ontwikkeling tot volwassen individuen experimenteren jongeren 

met attitudes en gedragingen, ook met druggebruik. Het vaststellen van druggebruik via 

observatie of toxicologische bepaling is echter verschillend van het vaststellen van 

problematisch druggebruik. Hiermee bedoelen we een onaangepast patroon van 

druggebruik met een bepaalde graad van aantasting van functioneren of lijden. 

Voorbeelden zijn minder functioneren in aspecten van het dagelijks leven of risicovol 

gedrag stellen of hachelijke situaties beleven of illegale activiteiten plegen. 

 

De klinische kenmerken waarmee overmatig druggebruikende jongeren consulteren 

situeren zich op het vlak van de stemming, verstandelijk functioneren en gedrag. De 

gemoedsstemming kan veranderen gaande van depressief tot euforisch.  

Cognitief kunnen zich concentratieproblemen voordoen en verminderde aandacht tot 

expliciete denkstoornissen zoals wanen. Veranderingen in gedrag gaan van ontremd zijn, 

hyperactief of geagiteerd tot anderzijds slaperig of lethargisch zijn. 

Ook lichamelijk kunnen er symptomen zijn zoals luchtwegproblemen en 

hartritmestoornissen. Slaapproblemen en letsels ter hoogte van de huid of slijmvliezen 

zijn frequent.   

 

Deze klinische manifestaties zijn niet karakteristiek maar variëren volgens het type drug, 

mate van inname, de context van het gebruik en individuele factoren zoals gewenning, 

verwacht effect en draagkracht.  Daar vrijwel alle psychoactieve stoffen illegaal zijn, zijn 

juridische problemen door bezit of gebruik een negatieve consequentie die vaak 

voorkomt (AACAP, 2005). 

 

De diagnostische kenmerken die als criteria gelden voor het diagnosticeren van misbruik 

of afhankelijkheid van drugs zijn voor adolescenten eveneens gebaseerd op de DSM-IV-

TR criteria maar manifesteren zich vaak verschillend. Estroff beveelt aan om misbruik 

aan psycho-actieve stoffen bij adolescenten vast te stellen aan de hand van DSM–IV 

criteria aangevuld met een evaluatie van problemen op biomedisch vlak, school en 

psychosociaal vlak. Problemen in deze drie leefgebieden zijn significant voor misbruik 

evenals conflicten in het gezin of verstoring van het gezinsfunctioneren (Estroff TW, 

2005). 

 

Voor afhankelijkheid gelden de DSM–IV criteria. Daarnaast zijn familiale problemen, 

psychische problemen, het gebruikspatroon en preoccupatie met druggebruik 

betekenisvol (Estroff TW,2005).  

 

Drugmisbruik of afhankelijkheid bij adolescenten kan met andere lichamelijke of 

psychiatrische stoornissen geassocieerd zijn, ze voorafgaan of erop volgen. Zoals 

gedragsstoornissen, ADHD, leerstoornissen, stemmings- en angststoornissen. Uit recente 

literatuur weten we dat frequent cannabisgebruik een onafhankelijke risicofactor vormt 

voor psychotische symptomen (Henquet Cécile, 2006). 
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Problematisch druggebruik bij adolescenten kan uiteenlopend verlopen: sommigen zullen 

als volwassene het druggebruik verminderen of stoppen; deze met afhankelijkheid zullen 

naarmate ze meer risicofactoren hebben stoornissen in druggebruik blijven vertonen. 

Deze risicofactoren zijn zowel genetische als omgevingsfactoren. 

Genetische voorgeschiktheid voor affectieve, cognitieve en gedragsproblemen kunnen 

samengaan met familiale problemen of negatieve beïnvloeding door peergroepen en de 

kans op drugproblemen tijdens de adolescentie met zijn specifieke 

ontwikkelingsvereisten doen toenemen. 

Psychopathologie, vooral vroege gedragsstoornissen, stemming- en angststoornissen 

kunnen geassocieerd zijn met de etiologie van drugproblemen en de prognose 

beïnvloeden. Paula Riggs pleit in dit verband voor het werken met een lifetime 

comorbiditeitsevaluatie bij adolescenten. Traumatische ervaringen tijdens de kinderjaren 

zoals seksueel misbruik zijn risicofactoren voor drugproblemen op latere leeftijd. Thema‟s 

van de adolescente ontwikkeling kunnen initiëren van druggebruik bevorderen. Zo 

denken adolescenten wel vaker dat ze onkwetsbaar zijn, ze oefenen met autonomie en 

tasten de grenzen ervan af, ze identificeren zich met peers die druk uitoefenen. Ze 

worden gevoelig voor culturele factoren zoals alcohol- en tabakgebruik die via media 

getoond worden en toeleiding tot ander druggebruik kunnen beïnvloeden (AACAP, 2005). 

 

Adolescenten presenteren zich anders dan volwassenen in de drughulpverlening. Dit 

illustreren we met de gegevens die we in dagcentrum Mechelen registreerden tijdens dit 

project. 

 

Als je vraagt of ze drugs gebruiken voor het roeseffect of om hun gevoelens of stemming 

te beïnvloeden dan is het antwoord vaak de eerste reden, die ze dan benoemen als 

“feesten”, “chillen”, “plezier maken”.   

 

Volwassenen hebben de negatieve consequenties van hun druggebruik reeds ervaren. 

Adolescenten hebben dit vaak niet of ze ervaren dit niet zo, ook al hebben ze hobby‟s 

verwaarloosd, slechte schoolresultaten, vrienden kwijtgespeeld, een bekeuring 

opgelopen, een maatregel bij de jeugdrechtbank.  

 

Op basis van 94 medische dossiers leren we dat tolerantie het frequentst voorkomende 

criterium is. De 6 andere criteria worden elk ook door de arts herkend bij de onderzochte 

jongeren in wisselende frequenties in een range van 33 tot 45%. 

 

Bij de druggebruikende adolescenten (14-24 jarigen) uit de studie van Agnes Nocon was 

ontwenning het meest voorkomende symptoom (17%). Andere criteria volgden van 

kortbij: tolerantie (15%), controleverlies (14%) en het continueren van gebruik ondanks 

lichamelijke of geestelijke problemen (13%) (Nocon Agnes, 2005).  
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DSM-IV criteria voor afhankelijkheid

(op basis van 94 medische dossiers) (in %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tolerantie

Ontwenningsverschijnselen

Meer, vaker of langer gebruiken dan bedoeld

Wens of (niet geslaagde) pogingen om gebruik te

verminderen/te stoppen

Veel tijd spenderen aan activiteiten om het middel te

bekomen

Verwaarlozen van sociale contacten, opleiding,

tewerkstelling, vrije tijd door gebruik

Blijven gebruiken ondanks fysieke en psychische

problemen

%

 
 

Ze komen niet uit zichzelf maar op vraag van derden naar de hulpverlening. 90% van de 

adolescenten die zich aanboden in ons dagcentrum werden verwezen. De meeste 

adolescenten zijn in de drughulpverlening om justitiële reden.  

 

Ze zien stoppen met druggebruik niet als hoogdringend. Op onderstaande figuur ziet u 

dat de begeleider de nood aan hulp of behandeling (ernstscore) doorgaans hoger inschat 

dan de cliënt dit doet. Dit valt vooral op bij het leefgebied druggebruik. 

 

Voor elk leefgebied uit de ADAD worden 3 scores bepaald: een last- (0-4), hulpbehoefte 

(0-4) en ernstscore (0-9). Deze scores hebben in eerste instantie een klinisch nut: ze 

dragen bij tot het bepalen van de prioriteiten voor de eventuele verdere behandeling. 

 

In onderstaande grafiek geven we per leefgebied weer hoeveel jongeren redelijk tot zeer 

veel last ervaren (last), hulp of raad redelijk belangrijk tot zeer belangrijk achten 

(hulpbehoefte) en hoe vaak de begeleider minstens enige behandeling nodig acht (ernst). 

Met uitzondering van het leefgebied drugs zijn de lastscores steeds minstens even hoog 

als de hulpbehoeftescores. 

    

CM-voortrajecten: last-, hulpbehoefte en ernstscores (N=120)

0 20 40 60 80 100 120

Lichamelijke gezondheid

School en opleiding

Alcohol

Drugs

Illegaal gedrag en justitie

Sociale activiteiten en

relaties met vrienden

Familiale antecedenten

en relaties

Psychische problemen

last (score >=2)

hulpbehoefte (score >=2)

ernst (score >=4)
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Zij hebben bovendien niet de wens om abstinent te blijven en hebben vaak terugval in 

druggebruik. 

 

Als ze al verandering in hun druggebruik willen, bewerkstelligen ze dat liever alleen of 

vragen hulp aan vrienden en niet via behandelprogramma‟s hoewel deze effectiever zijn 

(Breda en Heflinger, 2004). Het effect van behandeling op het problematisch druggebruik 

van tieners is beter dan het effect van niet te behandelen. De meest aangewezen setting 

is de minst restrictieve indien deze veiligheid en effectiviteit kan bieden. De behandeling 

moet vooral gericht zijn op motivatie en deelname bevorderen. Medicatie kan 

aangewezen zijn en behandeling moet op verschillende leefgebieden gericht zijn. 

 

Wat deelname aan een behandelprogramma betreft, moeten we ons realiseren dat 

participatie van de ouders een belangrijk thema is. We zetten voor- en nadelen op een 

rijtje. Het is nodig bij een onderzoeksinterventie bij minderjarigen en wenselijk gezien 

het om materiële beloningen gaat in onze interventie. 

De effectiviteit van de behandeling verhoogt wanneer ouders participeren. Interventies 

gericht op het gezin zijn cruciaal in de behandeling van tieners. Een aantal gezinsfactoren 

zijn herkend als risicofactoren voor drugproblemen bij jongeren. Deze zijn: druggebruik 

bij ouders, relatieproblemen tussen ouder en kind, geringe ondersteuning door de ouders 

van hun kind, beperkte communicatie en onvoldoende toezicht of opvolging van het 

gedrag van de jongere door hun ouders (AACAP, 2005).  

 

Een nadeel is dat aandringen op participatie door de ouders voor de jongeren 

drempelverhogend. In het bijzonder voor allochtone jongeren. 

Tieners zijn voor transport afhankelijk van openbaar vervoer of derden, wat vaak een 

belemmering is om deel te nemen aan een intensief programma. 

Het ethisch aspect van materiële beloningen stelt zich ook bij tieners. Doorgaans 

beschikken tieners in beperkte hoeveelheden over zakgeld of geld uit studentenjobs 

zodat ze met geld leren omgaan. Vergelijkbare hoeveelheden kunnen bij beloning 

gebruikt worden. 
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2. HET THEORETISCH KADER VAN CONTINGENCY 

MANAGEMENT INTERVENTIES. 
 
Een interventie gebaseerd op Contingency Management (CM) gaat cliënten motiveren en 

gericht begeleiden tot veranderen van hun gedrag. 

  

Problematisch druggebruik wordt o.a. gekenmerkt door ambivalentie  

tegenover verandering. De cliënt zal wisselend toezeggen en afhouden. 

 

De basis van CM is het bestuderen van de principes van gedrag bij drugmisbruik. 

 

2.1. Het bekrachtigingeffect werd ontdekt bij labomodellen.  

 

     Bij dierproeven werden de bekrachtigingeffecten 

     vastgesteld van farmaca en het verschijnsel van  

     herhaalde zelfinname van drugs door dieren via  

     een bevestigde katheter. Normale (niet-verslaafde) 

     proefdieren gaan snel leren op een hendel te drukken 

     als ze daarmee zichzelf een drug toedienen. Ze  

     stoppen er meteen mee als ze zich geen drug of  

     als ze zich een medicijn toedienen dat weinig  

     verslavend is.  

Bij dieren en proefpersonen werd vastgesteld dat ze compulsief drugs innemen en dat dit 

beïnvloedbaar is door consequenties uit de omgeving vergelijkbaar met ander gedrag.  

 

Consequenties kunnen druggebruik of abstinentie van drugs bekrachtigen. Het 

bekrachtigend effect van een drug is de basis van ontstaan en in stand houden van 

stoornissen in druggebruik. Gebruikspatronen als verslaving en misbruik, 

ontwenningsymptomen en drang, zijn gevolgen van druggebruik en niet gedragspatronen 

die er zijn om de evolutie van druggebruik tot verslaving te bewerkstelligen.  

Vanuit 

neurobiologisch 

onderzoek zijn de 

hersenstructuren voor 

het 

bekrachtigingeffect 

van drugs en andere 

gebruikbevorderende 

functies en structuren 

gekend.  
Bij bekrachtiging gaat 

een stimulus de kans 
vergroten dat de  

stimulus herhaald  

wordt vanwege het 

gevolg van de 

stimulus. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Bekrachting: 
VTA, Nc Acc 

Geheugen: 
Hippocampus 
Conditionering: 
Amygdala 
Craving: 
Orbitofrontalecortex 
Ventrale Striatum 

 

 
Impulsiviteit/ 
Controle(verlies): 
Prefrontale cortex 
Nc Accumbens 

Ontwenning: 
Locus cereleus 

Goldstein & 

Volkow, 2002; 

Volkow, 2006 

 



2.2. Vanuit de leertheorie. 

 

Verslavingsgedrag is onderhevig aan de spelregels van operante conditionering: drugs 

zijn – net als voedsel, water en seks – ongeconditioneerde bekrachtigers (Skinner, 

1938). 

Consequenties kunnen druggebruik of abstinentie van drugs bekrachtigen. 

  

Consequenties van gedrag komen we dagelijks tegen. 

 

      
 

 

Contingency Management interventies zijn gebaseerd op operante conditionering 

(leertheorie) en gaan over systematisch toepassen van consequenties voor gedrag om 

verandering van gedrag (druggebruik) of andere therapeutische doelen te 

bewerkstelligen. (op gesprek komen, medicatie afhalen,…)  

 

Een contingentie beschrijft de samenhang tussen gedrag, stimulus en gevolg. 

 

Contingenties kunnen enkelvoudig worden aangewend of in combinaties van de volgende 

theoretische mogelijkheden: 

1. + bekrachtiging: vb geven van een waardebon (voucher) volgend op het behalen 

van een therapeutisch doel zoals abstinent worden van recent druggebruik 

2. – bekrachtiging: schrappen van een onaangename consequentie zoals vrijgesteld 

worden van een taak. 

3. + straf: zoals beroven van vrijheid. 

4. – straf: zoals intrekken van een privilege. 

Al deze contingenties hebben effect maar straffen gaat het aantal afhakers doen 

toenemen. 

 

Belangrijke principes zijn : 

1. Het doelgedrag objectief vaststellen. 

2. Het doelgedrag moet haalbaar en makkelijk te bereiken zijn.  

3. Het bereiken van het doel gebeurt in stappen. 

4. Minimaal uitstel tussen gedrag en beloning. 

5. Voldoende grootte van de beloning. 

 

Volgens de studie van Lussier et al (2006) zijn een meer onmiddellijke aflevering van de 

beloning zoals op de dag zelf van het testen, een grotere monetaire waarde, de aard van 

de gedragsverandering en de patiëntenpopulatie significante parameters voor de grootte 

van het effect. (Higgins S, Silverman K, Heil S, 2008) 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.interactum.nl/kennisobjectstart/orde-houden/afbeeldingen/straf.jpg&imgrefurl=http://www.interactum.nl/kennisobjectstart/orde-houden/theorie-3.html&usg=__Gk994lx56TxRBSwb_dI7ov_T4fw=&h=209&w=187&sz=7&hl=nl&start=2&tbnid=kQyL7odM8ENs7M:&tbnh=106&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dstraf%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.ncd.nl/websites/ncd/gfx/1082096_76188880.jpg&imgrefurl=http://www.ncd.nl/view.cfm%3Fpage_id%3D6004&usg=__VwQSWyZD0Oi3qw-GyXdB43I0mBw=&h=798&w=1680&sz=167&hl=nl&start=121&tbnid=oeOILv35f8aq8M:&tbnh=71&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dbeloning%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D120
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://images2.wikia.nocookie.net/runescape/nl/images/1/1d/Priest_in_Peril_Beloning.png&imgrefurl=http://nl.runescape.wikia.com/wiki/Priest_in_Peril&usg=__8JidjOd_R5OVWy_VXs2rU-fJ4nw=&h=322&w=491&sz=35&hl=nl&start=143&tbnid=y9qDUkaWwSfOOM:&tbnh=85&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbeloning%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D140
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.de-middeleeuwen.nl/straffen.jpg&imgrefurl=http://www.de-middeleeuwen.nl/straffen.html&usg=__0EFAAW0lydR5k32V3Xi_FJMQ53A=&h=375&w=500&sz=146&hl=nl&start=3&tbnid=stFEAAnGyNE2xM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dstraf%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
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2.3. De leertheoretische achtergrond van contingency management 

interventies in de drughulpverlening. 

 

Contingency management is een set van psychologische en leertheoretische interventies. 

Het doel is: 

 Identificeren wat de cues (personen, situaties, objecten, gevoelens, gedachten) 

zijn die iemand er toe aanzetten om drugs te gaan (verder) gebruiken,  

 Identificeren wat alternatieve beloningen zijn om niet te gaan gebruiken, 

 Ontdekken wat het individuele gebruikspatroon is van een cliënt, 

 Positieve gevolgen verbinden aan niet-gebruik en negatieve gevolgen koppelen 

aan de vaststelling van drugconsumptie, 

 Aanleren van effectieve zelfhulp strategieën en sociale vaardigheden om drugs te 

weigeren. 

 

Bij afhankelijke gebruikers is de waarde van de onmiddellijke beloning van onder invloed 

zijn van drugs zeer hoog. De belonende waarde van druggebruik is véél hoger dan de 

mogelijke bestraffende consequenties. Het gevolg is dat er ondanks dreiging van 

negatieve gevolgen in de toekomst, toch in het hier-en-nu verder gebruikt wordt. 

 

Want voor de druggebruiker is de onmiddellijke consequentie van niet-gebruiken (dus 

abstinent blijven) eerder negatief: je ongemakkelijk voelen, ziek zijn, ongerust worden … 

Dus het stellen van dit alternatief gedrag wordt niet beloond maar wel bestraft in de 

beleving van de druggebruiker. De mogelijke positieve consequenties op lange termijn 

spelen nauwelijks een rol.  Er is dus geen contingentie.  

 

De traditionele strategie bij hulpverleners bestaat uit het verhogen van de waarde van de 

straf, in de hoop dat ze concurrentieel wordt met de beloning. Dus de hypothese is dat 

de gebruiker geen drugs zou gebruiken omdat de straf veel hoger uitkomt dan de 

beloning. De traditionele interventie bestaat eruit dat de druggebruiker bij afleveren van 

een positief urinestaal bestraft wordt (naar huis gestuurd worden, minder aandacht 

krijgen, geen methadon meekrijgen enz) Met straf wordt hier bedoeld dat een mogelijke 

positieve consequentie bewust niet gegeven wordt of een onaangename consequentie 

toegediend wordt. Doel is in dit geval dat het oude gedrag (positief urinestaal afleveren) 

verminderd in de toekomst. Maar deze hypothese blijkt in de praktijk niet stand te 

houden. 

 

Contingency management gooit het daarom over een andere boeg. Contingency 

management zal proberen om gewenst gedrag ook op de korte termijn te belonen. 

Daarom gaat de hulpverlener inderdaad bewust de consequenties manipuleren. Hij doet 

dit door het gewenste gedrag (abstinent zijn; in ons geval: geen cannabis of andere drug 

te gebruiken) aantoonbaar te maken via een urinestaal.  

In plaats van oud gedrag te laten uitdoven wil de hulpverlener nieuw, alternatief gedrag 

stimuleren (frequenter maken). Via de toekenning van een voucher wil hij bekomen dat 

er meer negatieve urinestalen worden afgeleverd door een individu. Om dit te bereiken 

wordt het afleveren van een negatief urinestaal beloond. Dit negatieve urinestaal is de 

operationalisatie van „niet gebruiken‟. Zo kunnen we immers objectief meten wat „clean‟ 

betekent. Met de cliënt zijn we ook overeengekomen dat „clean‟ betekent: negatief 

urinestaal. 

 

Bij gewenst gedrag, krijgt de cliënt dus een beloning: een voucher met een bepaalde 

financiële waarde die in samenspraak met de therapeut kan ingeruild worden voor een 

dienst of product dat in overeenstemming is met een drugvrije levensstijl. 

 

Voorwaarde is hier dat het voucher inderdaad beleefd wordt als een beloning door de 

cliënt. Tweede voorwaarde is dat de beloning onmiddellijk volgt op de aflevering van de 

urinetest, zodat de cliënt zich cognitief bewust is van de contingentie.   
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De gevolgen op korte termijn kunnen gezien worden als de laatste sequens in een 

gedragsketen. De hulpverlener wil vandaar af opbouwen naar de langere termijn. 

 

Reëel gedrag is immers een aaneenschakeling van sequensen (een gedragsketen). De 

hulpverlener wil daarom de cliënt leren anticiperen. Dus hem leren om bij een cue die 

hem zou kunnen verleiden tot drugconsumptie, toch geen drugs te gebruiken omdat hij 

in de toekomst een beloning verwacht en deze verwachting voor hem positief is. In feite 

is dit een belangrijk leerdoel: de consequenties op langere termijn laten meespelen in je 

beslissingsproces. Indien de hulpverlener aan de opbouw van de verwachte keten geen 

aandacht schenkt, kan het natuurlijk zijn dat de cliënt bedrog gaat plegen: hij gebruikt 

wel drugs, maar maskeert dat om toch maar een negatief urinestaal te kunnen afleveren 

om zo zijn gewilde voucher te bekomen. Het is dus allemaal wel wat complexer dan één 

gedragsketen die geanalyseerd en beïnvloed wordt.  

 

Je zou kunnen zeggen dat de hulpverlener aan de jongere leert om ook stimuluscontrole 

toe te passen als strategie (dat is wat hijzelf moet doen), naast belonen (wat wij doen). 

Op termijn zal de jongere echter moeten leren om zichzelf te belonen (dus evolueren van 

externe naar interne motivatie). De beleving van de waarde van onze beloning zal 

immers gaandeweg devalueren. Je gaat deze devaluatie bij CM uit de weg door 

gaandeweg de waarde van de beloning per waardebon te verhogen. 

 

2.4. In de drughulpverlening zijn er tal van toepassingsgebieden die 

empirisch ondersteund worden. 

 
De laatste jaren is het model op vele werkzame wijzen, bij verscheidene types van 

verslaving (cocaïne, opiaten, marijuana, methamphetamines, tabak, alcohol) en bij een 

verscheidenheid van populaties (daklozen, zwangere vrouwen) toegepast. Het wordt 

reeds onderzocht sinds de jaren 70 toen basisonderzoek bij alcoholisten werd verricht 

voornamelijk in een residentiele setting.  Alcohol gebruiken werd ingeperkt of bestraft 

onder bepaalde voorwaarden zoals na hard werk, met sociaal isolement als gevolg, met 

geld als beloning voor niet drinken. 

 

De sterkste evidentie voor Contingency Management bij stoornissen in druggebruik komt 

van de studies van Higgins met voucher–based reinforcement therapy als 1 van de 

weinig werkzame interventies om ambulante cocaïneverslaafden drugvrij te krijgen. Nu 

zijn er 60 gecontroleerde klinische studies die werkzaamheid aantonen. Zij hebben elk 

hun specifieke uitdagingen. De eerste uitdaging is de verspreiding van de methodiek van 

academische onderzoekssettings naar klinische settings. Voorbeelden: 

1. Behandeling van cocaïneafhankelijkheid met VBRT in ambulante 

abstinentiegeoriënteerde centra met recent multicentra studies in reguliere 

drughulpverlening. Hier werden ook lagere kostprijs interventies uitgeprobeerd die 

ook effectief bleken te zijn maar minder. 

2. Verhoging van de effectiviteit van methadonprogramma‟s voor opioidafhankelijken 

met tal van variaties op de + bekrachtigingmodaliteiten zoals privilege van 

meegeefdosissen, vouchers.. 

3. Misbruik en afhankelijkheid van cannabis bij volwassenen, adolescenten, mensen 

met psychiatrische co-morbiditeit. Hier wordt vooral gekeken naar de uitdaging 

van het monitoren van recent druggebruik van een product met relatief lange 

halfwaardetijd zoals delta-9-thc. 

4. Stoornissen in methamphetaminegebruik. 

5. Tabak met aandacht voor volledige abstinentie de eerste 2 weken van een poging 

tot stoppen met roken. 

6. Alcohol: probleem van monitoren alcoholgebruik, de therapeutische werkplaats 

7. medicatie: therapietrouw verhogen zoals voor naltrexone. Sterktes en zwaktes 

8. psychiatrische co-morbiditeit: ziekteuitkeringgerelateerd. 

9. Adolescenten. 
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10. Verspreiding van Contingency Management interventies naar dagelijkse klinische 

praktijk.. Vb. New York City Health and Hospitals Corporation. 

 

Andere uitdagingen zijn verlaging van de kosten door waarde en frequentieverlaging van 

de waardebonnen waarbij werkzaamheid blijft maar met kleiner effect of door 

depositocontracten te gebruiken of behandelkostverminderingen. 

Een tweede manier is bestaande beloningen en bestraffingen te linken aan CM–

doelstellingen zoals in therapeutische werkplaatsen, werkplaatsen, en justitiële 

maatregelen. 

 

De volgende variabelen zijn van belang als voorspellers van effect of van meer effect.  

  

1. Contingente of niet-contingente beloning. De beloning moet samenhangen met 

een vooraf afgesproken gedrag. In studies waar dat niet gebeurde zag men dat 

gratis dingen geven minder frequent gedragverandering teweegbracht. Als je een 

beloning geeft bij een urinestaal onafhankelijk van het testresultaat heb je minder 

drugvrije testresultaten. (Higgins et al, 2000; Roll et al, 2005).  

 

2. De hoogte van de beloning. Een groep cocaïneverslaafden die 2000 euro 

beloningswaarde kreeg leverde meer drugvrije urinestalen dan de groep die 500 

euro in totaal kon verdienen (Higgins et al, 2006). 

 

3. De snelheid waarmee de beloning volgt op het gedrag. Als je de beloning meteen 

geeft werkt dat beter dan na enkele weken, maanden (Roll et al, 2000). 

 

4. Intermitterend of continu bekrachtigen. Petry deed onderzoek waarbij ze het 

systeem van bij elke goede test een waardebon te geven vergeleek met een 

systeem waarbij je een lotje kon trekken met kans op een prijs. Dit laatste had 

meer effect. Als het in groep gebeurd kan zien winnen ook een effect hebben. 

 

5. De duur van de interventie. Er is beter effect bij kortdurende interventies, zoals 

11 weken, dan bij interventies met een langere geplande duur (12 weken of 

meer) (Prendergast, 2006). 

 

6. Het beloningsschema zo opmaken dat de waarde gaandeweg verhoogt heeft meer        

effect (Roll et al, 1996).  

 

7. CM steeds toepassen met andere therapieën die zich richten op medische, 

psychiatrische en justitiële comorbiditeit.  CM nooit op zichzelf toepassen! (o.a. 

Roll. 2007 en Prendergast, 2006). 

 

8. CM werkt beter indien de behandeling verloopt overeenkomstig 

standaardprotocollen en indien er nauwkeurige monitoring van de behandeling 

plaatsvindt  (Prendelgast,2006). 

 

2.5. Hoe ervaren behandelaars de waarde van het beloningstraject als 
hulpmiddel bij de behandeling? 

 

De behandelaar kan afstand nemen van de bestraffende consequentie die jongeren vaak 

op druggebruik krijgen en een alternatieve consequentie aanbieden die de weerstand van 

de cliënt voor verandering doet verminderen. De beloning is de materiële drager van de 

positieve waardering voor de gedragsverandering van de cliënt. Belonen van gewenst of 

gewaardeerd gedrag kan bij de ouders aangebracht worden als aandachtspunt of 

attitude. Vaak beperkt men zich tot bestraffen van ongewenst gedrag. Soms ziet de 

omgeving het gedrag van de jongere niet en is er sprake van verwaarlozing of gebrekkig 

toezicht. Opvolging door het CM-project geeft hier een ander aanpak aan. 
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De aanpak help om behandelingsdoelen te verhelderen of concreet te krijgen. 

Contingency Management kan bij adolescenten  een hulpmiddel zijn om een patroon te 

doorbreken dat nog niet lang geïnstalleerd is.   

Het doorbreken van het gebruikspatroon of het extra zichtbaar krijgen door het 

intensieve monitoren kan extra gespreksmateriaal voor de behandeling opleveren. 

Terugval is direct op te sporen door het intensieve monitoren en kan besproken worden 

met de beleving nog goed in het geheugen. Ook bij het NISPA-project was het verschil 

tussen de CRA+voucher behandeling en de gebruikelijke aanpak dat door urinetesten 

cocaïneabstinentie consequent gemonitored wordt. Terugval is direct op te sporen en er 

wordt over gesproken op een positieve, niet–veroordelende manier (Defuentes-Merillas 

Laura, de Jong Cor AJ, 2008).  

 

Adolescenten zijn in een kritieke ontwikkelingsfase en voor sommigen is een intensieve 

behandelvorm hier aangewezen maar tal van factoren spelen een rol zoals het tempo van 

de cliënt. Cliënten krijgen een reden om abstinent te zijn op korte termijn. Dit is zeker 

tastbaar bij jongeren die nog geen last ervaren. Bij het spreken over stoppen met 

druggebruik met de cliënt kan het beloningstraject een extra aanbod zijn om het 

behandeldoel dichterbij in de tijd en meer concreet te maken. In plaats van ooit te 

stoppen met druggebruik in een verre toekomst kan men als doel hebben om de 

eerstvolgende week van het beloningstraject drugvrij te worden en dit voor te bereiden 

met de cliënt.  

Voor sommige begeleiders is het geen extra hulpmiddel en is het motivationele proces, 

de functie en context van het druggebruik, de individuele problematiek het belangrijkst. 

Deze aandachtspunten zijn nodig ter voorbereiding van het drugvrij worden en worden in 

ons behandelmodel ook gehanteerd ter begeleiding van het Contingency Management 

 

Behaalde waardebonnen en de aandacht hiervoor tijdens de begeleiding bij de 

bespreking van het spaardoel geeft een directe mogelijkheid om van behandelsucces te 

genieten. Bespreken van het spaardoel geeft concreet aanleiding tot bespreken van een 

drugvrije levensstijl. 
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3. DE EFFECTIVITEIT VAN SYSTEMISCHE 

INTERVENTIES BIJ JONGEREN MET EEN 

DRUGPROBLEEM 
 

3.1. Theorie 

 
In de voorbije acht jaar vinden we twee verschillende trends terug binnen het veld van 

familiegerichte therapie, nl. enerzijds een levendige en creatieve aanpak van de 

conducting therapy gebaseerd op een postmoderne ideologie met narratieve en sociaal 

constructionistische benaderingen en anderzijds de systeemtherapie gebaseerd op een 

positivistische ideologie met strategische en cognitief gedragsmatige therapeutische 

interventies (Carr, 2004, 2005, 2006, 2008; Rivett, 2001, 2002, 2003). Gezien de 

globale verschuiving naar evidence-based werken is het belangrijk dat we hieromtrent 

ook op de hoogte zijn binnen de systemische praktijk. Resultaten van verschillende 

meta-analyses bevestigen dat, voor vele geestelijke gezondheidsproblemen en 

relationele problemen bij zowel kinderen als volwassenen, systemische interventies zoals 

relatie- en familiegerichte therapie effectief zijn (Shadish & Baldwin, 2003). 

Familiegerichte systemische interventies zijn eveneens effectief bij gedragsproblemen 

tijdens de kindertijd, attention deficit hyperactivity disorder, pervasieve 

gedragsproblemen en druggebruik bij adolescenten. Deze moeilijkheden zorgen voor een 

grote bezorgdheid aangezien zij vaak gepaard gaan met academische, emotionele en 

relationele problemen en op lange termijn leiden tot aanpassingsproblemen in de 

volwassenheid (Burke et al., 2002; Loeber et al, 2000). 

 

Binnen deze literatuurstudie wordt een brede definitie van systemische praktijken 

gehanteerd, waaronder de klassieke gezinstherapie, maar ook familiegerichte 

interventies zoals oudertraining en multi-systeem therapie waarin ook het bredere sociale 

netwerk wordt betrokken. Een voordeel van deze benaderingswijze is dat men zo het 

breedste bereik als bewijs kan hanteren ter ondersteuning van de systemische praktijk. 

 

Een conceptuele hoeksteen van al de verschillende familiegerichte behandelingen in 

functie van druggebruik bij adolescenten is de systeemtheorie omtrent het gezin 

(Hoffman, 1981; Nichols & Schwartz, 1998). Vanuit het familiegerichte 

systeemperspectief is het individuele functioneren onlosmakelijk verbonden met dat van 

de andere individuen binnen zijn primaire relationele context, nl. het gezin. Het vormt 

een epistemologische fout de macht toe te schrijven aan één of enkele elementen van 

het systeem. In feite bevindt de macht zich in het systemische spel en dus neemt elk lid 

deel aan de verdeling en het gebruik van de macht. Men zegt vaak dat de 

druggebruikende adolescent de macht heeft. Echter, hij domineert het gezin in de mate 

dat de andere leden hun onmacht laten zien tegenover dit gedrag (Ausloos, De 

competentie van families, 1999). Een gezinsgerichte systeemvisie op druggebruik bij 

jongeren legt de focus zowel op de wijze waarin het functioneren van de adolescent is 

gerelateerd aan het functioneren van de ouders, de broers en/of zussen en het 

uitgebreide familiale functioneren als op de verschillende communicatiepatronen en 

interacties binnen verscheidene familiale subsystemen zoals ouder-adolescent, ouder-

ouder en ouder-zus. Er wordt aldus stilgestaan bij het niveau van emotionele 

verbondenheid, separatie, harmonie en conflict binnen het gezin waardoor het 

drugmisbruik bij de adolescent in stand wordt gehouden en gerelateerd is aan mogelijk 

problematisch gedrag (Ozechowski & Liddle, 2000). 

 

Interventies en technieken afgeleid van de structureel – strategische systeemgerichte 

stroming zijn prominent aanwezig binnen de familiegerichte therapie voor druggebruik bij 
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adolescenten. De nadruk wordt gelegd op het herstructureren en reorganiseren van het 

familiale functioneren door middel van „enactment‟ tijdens de sessies (Minuchin, 1974). 

Enactments zijn interacties geleid door de therapeut tussen de verschillende gezinsleden. 

Deze interventies creëren nieuwe mogelijkheden van interactie tussen de gezinsleden. 

Een voorbeeld van enactment binnen gezinstherapie voor druggebruik bij adolescenten is 

het aanwenden van de emotionele ontmoediging bij zowel de ouders als de adolescent 

door de therapeut waardoor beide partijen op directe wijze praten over hun relatie 

(Diamond & Liddle, 1999). Daarbij is het belangrijk om als therapeut de 

verantwoordelijkheid van het gezin niet over te nemen, maar in te staan als activator van 

het gezinsproces en de originele oplossingen van het gezin zelf zichtbaar te maken. Het 

is van belang op zoek te gaan naar de competenties van het individu en het gezin, naar 

wat ze kunnen, eerder dan zich te baseren op de fouten, de moeilijkheden en 

mislukkingen; de informatie laten circuleren en op die manier veranderingen uitlokken, 

eerder dan mikken op bekentenissen over traumatismen die verankerd zitten in een 

steriel verleden (Ausloos, De competentie van families, 1999). 

 

Naast de structureel-strategische gezinsgerichte systeembenaderingen werden ook 

principes en technieken overgenomen uit de individuele cognitieve gedragstherapie 

(CBT), alsook ontwikkeld en getest in functie van druggebruik bij jongeren (Azrin, 

Donohue, Besalel, Kogan, & Acierno, 1994; Waldron, Slesnick, Brody, Turner, & 

Peterson, 2000). Binnen deze zienswijze wordt het druggebruik van de adolescent gezien 

als een geconditioneerd gedrag dat versterkt wordt door prikkels en ricico‟s binnen het 

gezin. Mogelijke interventies zijn modeling en het oefenen van vaardigheden omtrent de 

wijze van communiceren, het aanleren van probleemoplossende vaardigheden en 

conflicthantering. Een concreet voorbeeld is de integratieve cognitieve gedragstherapie 

en zijn familiegericht therapeutisch model (Waldron et al., 2001). 

 

De familiegerichte therapie voor wat betreft druggebruik bij adolescenten werd ook 

uitgebreid op het sociaal ecologische domein, bv. de Multi Systeem Therapie (MST; 

Henggeler, Schoenwald, Borduin, Rowland, & Cunningham, 1998) en de Multi 

Dimensionele Familie Therapie (MDFT; Liddle, 2000; Liddle, Dakof, & Diamond, 1991). 

Sociaal-ecologisch gezinsgerichte therapie integreert de klassieke familiegerichte en 

sociaal ecologische theorie (Bronfenbrenner, 1979). Deze sociaal ecologische benadering 

gericht op druggebruik bij jongeren is consistent met het basisonderzoek dat een 

netwerk van risico- en protectieve factoren voor druggebruik specifieert. Het netwerk 

omvat de vele multiple ecologische systemen waarin de jongere leeft (Brook, Nomura, & 

Cohen, 1989; Hawkins, Catalano, & Miller, 1992; Petraitis, Flay, Miller, Torpy, & Greiner, 

1998; Resnick et al., 1997). 

 

Familiegerichte therapie is één van de meest grondig bestudeerde 

behandelingsmethoden voor druggebruik bij adolescenten (Weinberg, Rahdert, Colliver, 

& Glantz, 1998). Familiegerichte interventies werden reeds ondersteund door 

verscheidene sectoren binnen de behandeling van druggebruik bij adolescenten en 

instanties gericht op wetenschappelijk onderzoek (Liddle, 1996). De American Academy 

of Child and Adolescent Psychiatry hebben de familiegerichte therapie opgenomen in de 

aanbevolen parameters voor de praktijk wat betreft behandeling van druggebruik bij 

adolescenten (AACAP, 1997). Verder kreeg de empirisch ondersteunde gezinstherapie 

een voorname plaats in de revised Treatment Improvement Protocol Series (CSAT, 

1999). Klinische reviews omtrent de behandeling van druggebruik bij adolescenten 

hebben de familiegerichte therapie erkend als belangrijkste interventie (Crits-Cristoph & 

Sequeland, 1996; Gilvarry, 2000; Weinberg et al., 1998; Williams & Chang, 2000; 

Winters, Latimer, & Stinchfield, 1999). Familiegerichte behandelingen werden in het 

verleden, maar ook in huidig gefinancierde onderzoeksprojecten, eveneens sterk 

gerepresenteerd binnen het National Institute on Drug Abuse (NIDA), het Center for 

Substance Abuse Treatment en het Center for Substance Abuse Prevention. 
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Bij de behandeling van druggebruikende adolescenten wordt geconcludeerd dat 

familiegerichte therapie ons over verschillende studies heen consistent betere resultaten 

toont dan andere wijzen van behandeling waaronder individuele therapie, therapeutische 

gemeenschappen en het twaalf stappen Minnesota model (Williams & Chang, 2000). Het 

team van Liddle heeft verder vastgesteld dat de familiegerichte therapie, voor een 

significante groep jongeren, een beter effect vertoont dan de individuele of 

groepsgerichte therapieën.  

Dit voornamelijk in functie van een blijvende motivatie tot behandeling en therapietrouw, 

het reduceren van het druggebruik en de evolutie in psychologische, educatieve en 

familiale veranderingen (Liddle, 2004; Ozechowski & Liddle, 2000; Rowe & Liddle, 2003). 

Deze positieve bevindingen bleven één jaar of langer na behandeling behouden. In een 

meta-analyse van zeven studies die peilen naar de effectiviteit van familiegerichte 

therapie, werd teruggevonden dat binnen de conditie van familiegerichte behandeling 

betere resultaten werden bekomen in vergelijking met 66% van de gevallen waarin 

andere vormen van behandeling gegeven werden (Stanton & Shadish, 1997). Effectieve 

familiegerichte therapie voor druggebruik bij adolescenten houdt enerzijds regelmatige 

sessies in met de familie over een periode van drie tot zes maanden, én anderzijds 

eveneens een directe samenwerking met de jongeren waarvan de intensiteit 

overeenstemt met de ernst van de moeilijkheden (Cormack & Carr, 2000; Liddle, 2004, 

2005; Muck et al., 2001; Ozechowski & Liddle, 2000; Rowe & Liddle, 2003; Santisteban 

et al., 2006, Szapocznik & Williams, 2000; Williams & Chang, 2000). 

 

Familiegerichte therapie voor adolescenten met een drugprobleem bestaat uit 

verschillende fasen om zowel de jongeren als de rest van het gezin te engageren om deel 

te nemen aan behandeling, nl. het helpen organiseren van het gezin om de jongere 

ondersteuning te bieden in het clean worden, het gezin helpen een context te creëren 

waarin het voor de jongere mogelijk is een drugvrije levensstijl te behouden, de jongeren 

vaardigheden aanleren om clean te blijven, reorganisatie binnen het gezin, 

samenwerking met andere hulpverlening, hervalpreventie training voor de jongeren en 

het gezin en tenslotte het voorkomen van therapie-uitval. Wellicht is het engageren van 

de jongere en het gezin één van de moeilijkste facetten van behandeling (Armbruster & 

Kazdin, 1994; Kazdin & Mazurick, 1994; Kazdin, Mazurick, & Bass, 1993). Szapocznik et 

al. (1988) vonden dat binnen de conditie die toegewezen werd aan familiegerichte 

therapie én een gespecialiseerd familiegericht engagement interventie, 93% van de 

cliënten succesvol deelnam aan behandeling vergeleken met 42% van de cliënten uit de 

controlegroep waarin enkel gebruik werd gemaakt van de familiegerichte therapie. 

Vergelijkende resultaten werden teruggevonden bij Santisteban et al. (1996) en Donohue 

et al. (1998). Bovendien worden de familiegerichte interventies met meer succes volledig 

doorlopen in vergelijking met „de gebruikelijke behandeling‟ voorgesteld door de 

jeugdrechtbank (Henggeler, Pickrel, Brondino, & Crouch, 1996; Waldron et al., (2000). 

Consistent met deze voorgaande resultaten werd er sterke empirische ondersteuning 

gevonden voor de effectiviteit van familiegerichte therapie in functie van het verminderen 

in het druggebruik van de adolescent (Liddle & Dakof, 1995a,b; Stanton & Shadish, 

1997; Waldron, 1997).  

 

De resultaten van de familiegerichte therapie werden echter wel gelijkwaardig bevonden 

aan de effectiviteit van een ouder-training groepsinterventie (Friedman, 1989) en een 

„one-person‟ familiegerichte interventie (Szapocznik et al., 1983, 1986). Liddle et al. (in 

press) rapporteerden aanhoudende reducties in druggebruik op een 6- en 12-

maandelijkse follow-up bij adolescenten in MDFT. Verder vonden Szapocznik et al. (1983, 

1986) blijvende effecten voor structureel-strategische familiegerichte therapie op een 6- 

en 12-maandelijkse nabehandeling. Friedman (1989) vond dezelfde resultaten wat 

betreft reductie in druggebruik terug voor functional Family Therapy (FFT) in de 9-

maanden follow-up. Bovendien werd ook, omwille van de verwevenheid tussen 

druggebruik en gedragsproblemen, onderzoek gevoerd naar familiegerichte en multiple 

systeemgerichte therapieën voor druggebruik bij adolescenten die zowel de focus leggen 

op het druggebruik en – misbruik als op de bestaande gedragsproblemen om zo 
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prosociaal gedrag aan te moedigen (Henggeler et al., 1999; Lewis, Piercy, Sprenkle, & 

Trepper, 1989; Liddle, 1995). In een aantal studies werd een grotere afname in 

gedragsproblemen gezien bij familiegerichte therapeutische behandeling dan in 

andere alternatieve behandelingen (Azrin et al., 1994; Henggeler et al., 1999). Tenslotte 

werden ook positieve bevindingen gevonden in onderzoek dat suggereerde dat 

familiegerichte interventies het gezinsfunctioneren bij adolescenten met druggebruik kan 

verbeteren (Friedman, 1989; Szapocznik et al., 1983, 1986; Joanning et al., 1992; Azrin 

et al. 1994). Het gaat om verbeteringen in belangrijke dimensies van het familiale 

functioneren, nl. communicatie, cohesie, conflict, ... . Studies omtrent dit domein zijn 

van zeer groot belang. Mogelijks kan immers de hypothese gesteld worden dat 

verbeteringen in het gezinsfunctioneren, meer bepaald het ouderlijk gedrag, het 

mechanisme van verandering kan zijn voor wat betreft het druggebruik bij de adolescent 

en de bijbehorende gedragsproblemen in familiegerichte therapie (Schmidt et al., 1996). 

 
Bij de behandeling van druggebruik bij adolescenten is eveneens vaak een multi-modaal 

programma noodzakelijk met een medisch assessment. 

 

De Brief Strategic Family Therapy (BSFT) of de kortdurende strategische familiegerichte 

therapie van Szapocznik (2002) en de multi-dimensionele familiegerichte therapie van 

Liddle (2005) zijn sterke evidence-based geprotocolleerde behandelmodellen. 

De kortdurende strategische familiegerichte therapie van Szapocznik is gebaseerd op de 

structurele (Minuchin, 1974; Minuchin & Fishman, 1981; Minuchin, Rosman, & Baker, 

1978) en strategische (Haley, 1976; Madanes, 1981) tradities van de familiegerichte 

systeemtheorie. 

Deze therapie werd oorspronkelijk ontwikkeld met de focus op gedragsproblemen én 

problemen met druggebruik bij Latijns Amerikaanse en Afrikaans Amerikaanse jongeren 

en ontwikkelde aldus cultuurspecifieke interventies. De BSFT situeert zich rond drie 

centrale constructen, nl. systeem, interactiepatronen en strategie (Szapocznik & 

Kurtines, 1989). In dit programma wordt specifiek gekeken naar de zich herhalende 

interacties binnen of tussen systemen in de sociale omgeving van het gezin, die falen in 

het bereiken van belangrijke doelen van het gezin of de individuele gezinsleden 

(Szapocznik & Williams, 2000). 

Aangezien het vaak moeilijk is gehele gezinnen te betrekken in therapie heeft de BSFT 

ook een variant ontwikkeld, nl. de One Person Family Therapy (Szapocznik, Foote, Perez-

vidal, Hervis, & Kurtines, 1985; Szapocznik & Kurtines, 1989; Szapocznik, Kurtines, 

Perez-Vidal, Hervis & Foote, 1989). Dit model is gebaseerd op een basisassumptie van 

familiegerichte therapie, nl. als één gezinslid verandert, zal de rest van het systeem 

antwoorden aan de hand van oude, vertrouwde mechanismen of zich aanpassen aan de 

nieuwe verschuivingen (Minuchin & Fishman, 1981). Het doel van de One Person Family 

Therapy is om de deelname van de druggebruikende adolescent in maladaptieve familiale 

interacties waarin hijzelf betrokken is te veranderen (Szapocznik & Williams, 2000). De 

multi-dimensionele familiegerichte therapie van Liddle (2005) representeert een nog 

bredere integratie en combineert de therapeutische methoden gericht op het druggebruik 

met een meervoudig systeemgericht assessment en interventie schema, beiden zowel 

binnen het gezin als sociale omgeving (Rowe, Liddle, McClintic & Quille, 2002). 

 
In 2008 werd een nieuw behandelprogramma voorgesteld (Smith & Hall, 2008), nl. de 

Strengths-Oriented Family Therapy (SOFT). SOFT is een geprotocolleerde behandeling 

die ontwikkeld werd om de hulpverlening voor druggebruikende adolescenten aan te 

moedigen en uit te breiden. Ondanks dat het model op andere familiegerichte 

behandelingen lijkt, is dit model toch gebaseerd op drie unieke functies, nl. Een 

voorbehandeling om de motivatie van het gezin te versterken, een basis in 

oplossingsgerichte taal en behandeltechnieken en tenslotte de afname van een formele 

vragenlijst die peilt naar de sterktes en hulpmiddelen van het gezin bij het begin van 

behandeling. Heel concreet bestaat de SOFT benadering uit vier activiteiten, nl. een 

familiegericht assessment met motivationele feedback, het werken met het gezin 

doorheen drie stadia, groepen waarin meerdere gezinnen samenkomen en tenslotte case 
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management waarin gefocust wordt op specifieke noden binnen het gezin. In een 

longitudinaal onderzoek werd na zes maanden teruggevonden dat adolescenten een 

significant lagere frequentie in gebruik en minder gebruikgerelateerde problemen. 

Momenteel worden zowel de langetermijn effecten als de impact op de mentale 

gezondheid en het familiale functioneren van het programma onderzocht. 

 

Het wetenschappelijk onderzoek omtrent behandeling van druggebruik bij adolescenten 

stond lang in de schaduw van het veld van volwassen druggebruik. Eindelijk heeft het 

specifieke domein van druggebruikende jongeren in de laatste 20 jaar een unieke, 

klinisch creatieve en een empirisch gebaseerde status van onderzoek verworven. Daarbij 

dient rekening gehouden te worden met grote implicaties voor de niet-familiegerichte i 

interventies in de behandeling van druggebruik bij adolescenten. (Liddle, 2004). 

 

3.2. Concreet ondersteunende interventies 

 

Uit voorgaande tekst blijkt duidelijk dat gezinsinterventies aangewezen zijn voor het 

welslagen van een behandeling omdat ook een aantal gezinsgerelateerde factoren (bv. 

misbruik of afhankelijkheid bij ouders, conflictueuze ouder-kind relatie, onvoldoende 

ouderlijk toezicht en ineffectieve discipline op het gedrag van de jongere, ed.), 

risicofactoren zijn voor de evolutie naar een meer problematisch gebruikspatroon bij 

jongeren (Bukstein, 2005). Het gebruik op jongere leeftijd wordt gerelateerd aan een 

hoge risicofactor voor druggebruik in de jongvolwassenheid (Robins & Pryzabeck, 1985), 

als eveneens aan meerdere negatieve gevolgen, waaronder moeilijkheden binnen het 

eigen gezinsleven, opleiding en beroepsmatig functioneren. 

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat familiegerichte management 

praktijken centraal staan in het verlagen van deze multilevel risico‟s (Bry, 1993; Dishion, 

1996; DeMarsh & Kumpfer, 1985; Hawkins et al., 1992). De rol van de ouder(s) heeft 

zowel directe als indirecte effecten op de ontwikkeling van probleemgedrag bij jongeren. 

Een zwakkere ouderlijke monitoring en inconsistente discipline kunnen gerelateerd 

worden aan ouder-, leerkracht-,leeftijdgenoten-,en zelf-gerapporteerde agressie, 

oneerlijkheid, eigendomsbeschadiging en officiële delinquentie (Patterson, 1986; 

Patterson & Dishion, in press; Pulkkinen, 1983). 

 
Jongeren met gedragsmoeilijkheden zijn immers vaak gericht op het „hier en nu‟ en 

willen alles graag onmiddellijk ervaren. Ze hebben dikwijls een grote behoefte aan 

opwindende ervaringen en sensatie. Het bewustzijnsveranderende van alcohol en drugs 

trekt hen dan ook enorm aan. Dit gaat vaak gepaard met uitgaan, seksuele contacten, 

kortom met het avond- en nachtleven. Het illegale aspect vormt dan ook een extra 

uitdaging. Deze jongeren vinden vaak aansluiting bij een deviante leeftijdsgroep, waar 

het druggebruik aangemoedigd wordt (Peeters, 2004). In het ontwikkelingsproces van 

deze gedrags- en emotionele problemen komen de ouderlijke vaardigheden enorm onder 

druk te staan. Het al dan niet tijdelijk ontbreken van essentiële sturende en steunende 

opvoedingsvaardigheden als een tekort aan competentie van de ouder(s) of als effect van 

de symptomen van het kind op het ouderlijk beleid spelen een belangrijke rol in de 

verdere ontwikkeling van de problematische opvoedingssituatie. Daarenboven tasten de 

aanhoudende problemen de onderlinge relaties dermate aan dat er een afstand 

gecreëerd wordt tussen de ouder en het kind. De omgang wordt steeds meer gekenmerkt 

door een sfeer van irritatie en agressie waardoor de ouder uit het pedagogische zadel 

wordt gelicht (Voets & Michielsen, 1999). 

 
Competente familiegerichte management vaardigheden reduceren de negatieve familiale 

interacties en zorgen voor verbetering in de ouder-kind relatie (Dishion, Capaldi, & 

Yoerger, in press; Patterson, 1982; Patterson, Reid & Dishion, 1992). Dit duidt op het 

belang om binnen het gezin op zoek te gaan gaan naar elkaars kwaliteiten met de focus 

op een positieve sfeer. Door deze aspecten te verstevigen en op deze wijze de eigen 
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vaardigheden van elk gezinslid hanteert om problemen op te lossen, verandert zowel de 

positie van ouder(s) als kind, nl. de jongere wordt meer dan „de negatieve gebruiker‟ 

alleen, en de enkel nog berispende vinger van de ouder(s) vervaagt. Nog sterker, de 

monitoring en supervisie van de ouder(s) fungeren als een protectieve factor tegen 

contacten met deviante jongeren, en meer specifiek zelfs tegen de invloeden van 

druggebruikende jongeren in de naaste omgeving (Dishion & Loeber, 1985; Dishion, 

Capaldi, Spracklen, & Li, 1995). 

 
Effectieve opvoedingsondersteuning kan gedragsproblemen bij jongeren aldus aanzienlijk 

reduceren (Voets, Haerden, Luys & Dierickx, 1999). Bovendien, het traject dat met de 

jongere in begeleiding gevolgd wordt, wint aan kracht, als een vergelijkbaar compatibel 

spoor gevolgd wordt met de ouder(s) (Voets & Michielsen, 1999). 

 

Aldus belangrijke ouderlijke vaardigheden die mogelijks kunnen fungeren als protectieve 

factoren tijdens de kindertijd zijn (Snyder & Huntley, 1986): 

 Het geven van een goede omschrijving en zowel gewenst als ongewenst gedrag 

opvolgen; 

 Op een duidelijke wijze communiceren over regels; 

 Consequente beloning bij medewerking; 

 Consequente bestraffing bij niet-medewerking. 

 

Tijdens de adolescentie echter is de interactie met de kinderen eerder van het 

managementtype en dient er rekening gehouden te worden met participatiemogelijkheid. 

Opnieuw kunnen ouderlijke vaardigheden hier een protectieve steun bieden: 

 Monitoring (corrective action) (Snyder et al., 1986); 

 Discipline houden bij overtreding van regels; 

 Probleemoplossend gedrag wanneer kind regels overtreedt; 

 Betrokken zijn, kunnen nemen en geven, intimiteit met hun kind aankunnen. 

 
Een belangrijk aandachtspunt bij het aanbieden van opvoedingsondersteuning is de 

ouders ook zelf effectief te ondersteunen bij hun specifieke opvoedingsopgave. 

Informatie over de ontwikkeling van kinderen kan daaraan een bijdrage leveren. Het 

geeft inzicht in de achtergronden van een bepaald gedrag wat ouders kan helpen om er 

beter mee om te gaan. Aandacht voor fasespecifieke problemen (bv. de koppigheidsfase, 

het zoeken naar identiteit tijdens de puberteit, …), het feit dat kinderen heel verschillend 

kunnen reageren en het inzicht dat de opvoedingstaak sterk beïnvloed wordt door 

externe factoren (kinderen opvoeden is vaak niet de enige opgave die ouders te 

vervullen hebben), vormen regelmatig punten van discussie tussen ouders (Voets et al., 

1999). 

 
Belangrijk in de ontwikkeling van positieve relaties tussen jonge kinderen en hun ouders, 

en eveneens in het bereiken van succesvolle academische prestaties, is gehoorzaamheid 

(Macoby & Martin, 1983). Het mislukken in het verkrijgen van gehoorzaamheid bij het 

kind, is één van de eerste mogelijke stappen die kunnen leiden tot latere, meer ernstige 

manifestaties van antisociale gedragingen (Patterson, 1982). Niet gehoorzamende 

kinderen maken vaak gebruik van dreiging, huilen, driftbuien en agressie als 

communicatie met gezinsleden. Na verloop van tijd beantwoorden ouders dit gedrag, 

vaak uit wanhoop, met een verhoogde irritatie en inconsistent en vergeefse bestraffing. 

Dit resulteert uiteindelijk in een dwangmatig interactioneel proces waar zowel de ouder 

maar zeker ook het kind toe bijdragen (Patterson, 1976; Snyder, 1977). Zo wordt het 

onmogelijk om het kind adequate sociale en cognitieve vaardigheden aan te leren waarbij 

de bekrachtiging van dwangmatig sociale gedrag binnen het gezin de basis vormt voor 

problemen buitenshuis. De negatieve reactiepatronen kunnen zich generaliseren op 

school bij leerkrachten en andere jongeren, waardoor de jongere op korte termijn 

mogelijks een gevoel van verwerping ervaart (Dodge, 1983). Jongeren met 

gedragsproblemen zoeken elkaar op en versterken zo de moeilijkheden en negatieve 

gedragingen (Snyder, 1988; Kandel, 1978). 
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In het model van Patterson worden 5 belangrijke pedagogische vaardigheden 

weerhouden waarmee men concreet aan de slag kan gaan (Peeters, 1995), nl. Discipline, 

monitoring (opvolgen en toezien), positieve betrokkenheid, positieve bekrachtiging en 

problemen oplossen. 

 
1. Discipline: 

De ouder neemt om een positieve manier de leiding in de opvoeding. De ouder 

stelt grenzen ten aanzien van ongewenst, regelovertredend gedrag. 

 

2. Monitoring: 

De ouder(s) tonen interesse in hun kind en weten waar, met wie en hoe de  

jongeren hun tijd doorbrengen (back-up en controle). 

 

3. Positieve betrokkenheid: 

De ouders tonen positieve affectie ten aanzien van het kind en zijn op een gepast 

manier bezorgd. 

 

4. Positieve bekrachtiging: 

Ouders merken gewenst gedrag van het kind systematisch op, moedigen het aan 

en belonen het. 

 

5. Problemen oplossen: 

De ouder stimuleert en is model in het op een constructieve manier oplossen van 

problemen. 

 
Daarnaast is het belangrijk een sterk accent te leggen op zowel het coercief als het 

negatieve proces. Het coercief of tiranniek proces slaat op het gegeven dat kinderen of 

jongeren met allerhande vormen van eisend gedrag (zeuren, drammen, schelden, 

agressie, …) erin slagen om toch voordelen te bekomen, hun zin te krijgen, of te 

ontsnappen aan voor hen vervelende dingen zoals karweitjes, naar school gaan, op tijd 

thuis komen, … . Het toegeven aan dit eisend gedrag levert echter ook voordelen op voor 

de ouder, nl. toegeven betekent immers een moment van rust. Toch zorgen deze 

wederzijdse voordelen ervoor dat de ouder langzaam de basis voor sturing in de 

opvoeding verliest. Daarnaast zijn er ook de negatieve processen 

tussen ouder en kind die voortdurend voor irritatie zorgen, maar waar het niet 

onmiddellijk gaat om voordelen te bekomen. Deze kunnen gebaseerd zijn op o.a. 

beperkte regulatiemogelijkheden van het kind waardoor de ouder uit de balans van 

autonomie en controle gaat (Voets, 1997). 

 

Bij de aanpak van problematisch druggebruik is het van belang te werken rond het 

creëren van een beter ouderlijk overzicht, van bestrijding van invloeden van een 

deviante leeftijdsgroep en van het stimuleren van schoolse activiteiten. 
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Jongeren met gedragsproblemen vinden vaak aansluiting bij een deviante leeftijdsgroep, 

waar het druggebruik eerder aangemoedigd wordt (Peeters, 2004). Scholen vormen een 

mogelijke ontmoetingsplaats voor deze deviante jongerengroepen (Dishion, Duncan, 

Eddy, Fagot, & Fetrow, 1994: Kellam, 1990; Rutter, 1985). Het verhogen van de 

communicatie en coöperatie tussen ouders en de school kan aldus een drastische impact 

hebben op de mogelijkheid van ouders tot monitoring, het stellen van grenzen en het 

aanmoedigen van academische vooruitgang (Gottfredson, Gottfredson, & Hybl, 1993; 

Reid, 1993). 

 

Mogelijke tips voor ouders met betrekking tot het schools functioneren van de jongere 

(Success, Health, and Peace Curriculum, Dishion & Kavanogh, in press): 

 
Schools succes    Ouder: bekrachten afwerken huiswerk 

Jongere: doelen opstellen voor schools succes 

  

Gezondheid    Ouder: Grenzen tabak en ander druggebruik 

Jongere: opstellen van normen omtrent gezond 

gedrag 

 

Vermijden negatieve groepsdruk   Ouder: Monitoring van activiteiten met anderen 

          Jongere: de gezonde van de ongezonde 

groepsactiviteiten onderscheiden 

 

Geven en krijgen respect  Ouder: Promoten respect en reguleren van 

onrespectvolheid binnen het gezin 

Jongere: respect identificeren 

 

Omgaan met sterke gevoelens Ouder: Overleggen en delen van positieve 

strategieën in omgaan met kwaadheid in het 

gezin 

Jongere: discussiëren over signalen van 

kwaadheid en strategieën om constructief met 

de kwaadheid om te gaan 

 

Rustig probleemoplossend gedrag  Ouder: duiden van 3 stappen om een 

gezinsconflict rustig op te lossen 

Jongere: integratie drie stappen 

 

 

Wanneer jongeren in de Sleutel terechtkomen is er reeds sprake van gedragsproblemen, 

uiteraard gerelateerd aan middelengebruik, maar eveneens regelmatig in combinatie met 

gedragsmoeilijkheden en antisociaal gedrag (Peeters, 2004). Het betreft hier een aantal 

factoren bij het kind, ouders of omgeving die dermate belastend zijn dat het kind nog 

moeilijk pedagogisch aanstuurbaar lijkt. Inbedding en afstemming met meerdere 

domeinen die de opvoeding bestrijken (gezin, school, vrije tijd, …) vormt hier een 

noodzaak. Binnen deze, vaak negatieve spiraal van reactiepatronen, wordt het aldus 

belangrijk te werken aan kwaliteit van leven en meer positief samenleven. We stappen 

hier dus de wereld binnen van de moeilijke communicatie: mensen die elkaar „echt‟ 

tegenkomen (Peter Adriaenssens, 2006). 

Bij de bespreking van het druggebruik tussen ouder(s) en jongere kan uitgegaan worden 

van een model over probleem oplossen. Het is belangrijk het drugprobleem als een 

probleem als zodanig te beschouwen en niet te snel te dramatiseren of fatalistisch te 

worden. De jongere blijft immers meer dan een gebruiker alleen. 
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Volgende aandachtspunten staan zowel de ouders, als de jongere, te wachten: 

 
Voorbereiding van aanpak tussen ouders: Het is belangrijk om duidelijke regels te 

formuleren over wat van de adolescent verwacht wordt. Als de adolescent uitgaat 

en zonder onmiddellijke begeleiding naar fuiven en andere activiteiten gaat, heeft 

hij recht op regelduidelijkheid. Tevens bieden regels de mogelijkheid aan ouders 

om eventuele moeilijkheden te evalueren. Maar de vraag bestaat erin welke regels 

te hanteren voor druggebruik. Ouders kunnen ervan uitgaan dat zij het recht 

hebben zelf de limieten te bepalen en zelf de regels kunnen opstellen naargelang 

hun eigen waarden en normen over druggebruik. Ze maken de adolescent 

duidelijk in welke omstandigheden deze middelen al dan niet gebruikt kunnen 

worden, welke wel en welke niet, … . Belangrijk hierbij is dat de regels realistisch 

en afdwingbaar zijn. De sanctie dient duidelijk afgelijnd te worden. Onderliggend 

kan de boodschap gegeven worden dat de adolescent misschien wel met middelen 

mag experimenteren, zolang hij zichzelf maar onder controle heeft en niet „stoned‟ 

thuiskomt. Zodra de uitgangspositie is uitgestippeld, kunnen ouders zelf nagaan 

welke maatregelen ze verder zullen treffen, waarbij best het ongewenst bestraft 

en het gewenst gedrag beloond kan worden (Peeters, 1995). 

 
Overleg en discussie met de adolescent: Na enige voorbereiding, kan het overleg 

met de adolescent van start gaan. Ouders kunnen hierbij best belerende taal of 

het creëren van een taboesfeer vermijden. Een ongedwongen houding en het 

bespreken van gebruik zoals mogelijke andere aandachtspunten, is voor de 

adolescent belangrijk naar openheid in communicatie. Echter de ouder kan 

duidelijk maken dat het bespreken van dit probleemgedrag geen vrijgeleide is om 

grensverleggend bezig te mogen zijn. Het klassieke verbieden van gebruik wordt 

dan weer vaak niet in dank afgenomen door de adolescent. Deze constateert 

immers dat de ouder in de plaats van hemzelf beslist en dus vindt dat de jongere 

niet in staat is om te kunnen gaan met deze middelen (Peeters, 1995). 

 

Beslissen en evalueren: Na het brainstormen kan een beslissing genomen worden 

en kunnen de regels het best schriftelijk vastgelegd worden om nadien discussies 

te vermijden. Het evalueren kan het best gezien worden in het kader van het 

adequaat overzicht houden, wat betekent dat ouders erop letten, hoe het met het 

uitgaan en het eventuele gebruik van hun adolescent gaat (Peeters, 1995). 

 

 
Zowel de ouders als de jongere hebben hierbij het recht op eigen gedachten en 

gevoelens. Wanneer iemand zich kwaad voelt, heeft het geen zin om tegen zichzelf in 

gedachten te zeggen dat het niet goed is om kwaadheid te voelen. Het is beter te zeggen 

„daar voel ik me kwaad bij‟, dan de emmer langzaam vol te laten lopen zodat die op een 

dag overloopt en op een ongepaste manier de woede zal illustreren. Het benoemen van 

de gevoelens die aanwezig zijn, helpt om die gevoelens redelijk te houden en lokt minder 

agressie uit in een menselijker gesprek (Peter Adriaenssens, 2006). 

 

Door in het gezin een constructieve sfeer te creëren en eenieder aan te moedigen zich te 

uiten, bevordert men dus ook de vaardigheden die zo belangrijk zijn voor het volwassen 

leven: zelfstandigheid, snel argumenten kunnen ontwikkelen in een discussie, niet te snel 

het gevoel hebben persoonlijk aangevallen te worden of te verliezen of te winnen. Deze 

open geest voor verschillende opinies en een bereidheid tot luisteren, terwijl het roer 

toch wordt vastgehouden door de ouders is van ontzettend groot belang (Peter 

Adriaenssens, 2006). 

 



 28  

3.3. Besluit 

 

Ouders leren aldus, door hechting en monitoring van de jongere, aan hoe hij uitstel van 

beloning kan verdragen. Verhoogde zelfcontrole bij de jongere beschermt tegen 

middelengebruik. Bovendien heeft monitoring ook een rechtstreeks effect op het 

middelengebruik. Ouderlijk toezicht blijft een beschermende factor doorheen de 

adolescentiefase met die nuance dat het cruciaal is hoe de jongere dit toezicht ervaart. 

 

Vroeginterventie is de meest aangewezen werkvorm om in een eerste fase van 

experimenteren met de jongere aan de slag te gaan (Chapple, Hope & Whiteford, 2005). 

Mogelijke doelstellingen van de interventie naar ouders zijn: 

 

 Psycho-educatie over middelengebruik om de motivatie voor de behandeling van 

zoon of dochter mee te helpen verhogen 

 Ouders ondersteunen in het zorgen voor aangepaste hulpverlening 

 Ouders ondersteunen om structuur te installeren met consistent stellen van 

grenzen en opvolgen van de activiteiten en gedrag van de jongere 

 De communicatie binnen het gezin verbeteren (GKS-II, …) 

 Indien nodig gezinsleden naar behandeling of ondersteuning toeleiden 
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4. MOTIVERING VAN DE ELEMENTEN VAN HET 

BEHANDELMODEL  
  

4.1. Inclusie criteria en tegenindicaties 
 

4.1.1. Inclusie criteria 

 Afhankelijkheid of misbruik van illegale drug(s) volgens DSM-IV criteria 

 Minder dan 18 jaar zijn of  minder dan 21 jaar én studerend 

 Wonend bij ouder(s) of wettige opvoeder(s). Bij minderjarigen wordt gevraagd 

of hij/zij minstens 2 sessies wil bijwonen, informed consent wil tekenen en het 

uitvoeren van de behandeling praktisch wil ondersteunen. 

 Detectie van het probleemmiddel in de urine tijdens het voortraject of 

ernstscore 4 of meer op het leefgebied drugs zoals bevraagd in de ADAD. 

 In aanmerking komen voor/willen volgen van een behandeling in dagcentrum De 

Sleutel. 

4.1.2. Tegenindicaties 

 Enkel alcoholafhankelijkheid, enkel GHB of nicotine of inhalantia afhankelijkheid. 

 Acute psychose te diagnosticeren door de arts. 

 Acuut suïcidegevaar zoals bevraagd in de ADAD. 

 

4.2. Informed consent 

 

In het kader van dit project wordt aan alle adolescenten die voldoen aan de inclusie 

criteria gevraagd of ze bereid zijn in het project te stappen; de behandeling wordt zowel 

aan de jongere als aan de ouders omstandig uitgelegd tijdens het adviesgesprek. Er 

wordt informatie over de sneltest meegegeven en er wordt toestemming gevraagd voor 

wat volgt. 

 

De informed consent (voor de jongere) omvat minimaal: 

 Bereidheid om 2 maal per week naar het centrum te komen voor urinestaal. 

 Aanvaarding van het resultaat van het urinestaal. 

 Akkoord met beloningsschema en het probleemmiddel waarvoor getest zal 

worden, de door de adolescent gekozen beloning(en).  Deze zal tijdens het eerste 

begeleidingsgesprek ter sprake worden gebracht. 

 Toestemming om ouder(s) of wettige opvoeder te contacteren met het doel hen te 

informeren over de werking van het dagcentrum en het CM–project. 

 Akkoord omtrent het bijhouden van cliëntgegevens en dossiervorming. 

 Akkoord voor gebruik van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. 

 Bereidheid tot telefonisch follow-up gesprek. 

 

De informed consent voor de ouder of wettige opvoeder van minderjarigen  omvat: 

 Bereidheid tot ondersteuning van de jongere. 

 Bereidheid om 2 contacten in het centrum te hebben. 

 Bereidheid tot invullen van GKS–II vragenlijst 

 
Om de inclusiecriteria en tegenindicaties voor het beloningstraject na te gaan en om het 

behandelplan voor te bereiden vinden volgende gesprekken plaats: intakegesprek, 

ADAD-afname, urinecontrole, medische consultatie, ADAD-feedbackgesprek, gesprek met 

ouder(s) of opvoeder(s) bij minderjarigen. 
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Deze 5 voorbereidende elementen – ADAD –interview, urinetest, medische 

consultatie, ADAD –feedbackgesprek en oudergesprek – worden het voortraject 

genoemd in ons behandelmodel. 

 

4.3. Het voortraject 
 

4.3.1. Het ADAD–interview en ADAD-feedbackgesprek 

 
Als we willen nagaan in welke mate een bepaalde consumptie van middelen 

problematisch is en of er behandeling aangewezen kan zijn, moeten we daarom in staat 

zijn om in te schatten wat de toestand op een bepaald ogenblik is op verschillende 

levensterreinen. Voor volwassen personen is reeds lang  een instrument beschikbaar dat 

toelaat om de ernst van een eventuele problematiek op verschillende levensterreinen in 

te schatten: de EUROPASI. De eerste versie van de Addiction Severity Index werd in 

1980 gepubliceerd door McLellan. Een Europese werkgroep bracht in 1994 de Europese 

versie uit, de EUROPASI. Deze werd in 1996 via een BIOMED programma in Vlaanderen 

geïntroduceerd en sinds 1998 algemeen toegepast in de centra van De Sleutel. 

 

Afhankelijkheid van middelen is een algemene noemer, maar de ene druggebruiker of 

alcoholist kan sterk verschillen met een andere. De populatie in één centrum kan 

verschillen met die in een ander centrum, vooral wat betreft de ernst of de zwaarte van 

de problematiek. Ook bij één persoon kan in de loop van zijn geschiedenis een evolutie 

optreden, bijvoorbeeld trachten we door een interventie de situatie van een cliënt te 

verbeteren, de ernst van de problematiek te verlichten. Om dit te kunnen beoordelen 

wou Mc Lellan de ernst van de problematiek op een objectieve manier in kaart te 

brengen. Uit onderzoek en uit klinische ervaring blijkt dat de EUROPASI er inderdaad in 

slaagt om de probleemgebieden voor volwassenen goed in kaart te brengen. De 

resultaten laten ook toe om in consensus met de cliënt doelstellingen te bepalen en aan 

indicatiestelling te doen.  

 

De leefsituatie van adolescenten is echter zeer verschillend, bij hen voldoet de EUROPASI 

dan ook niet zo goed.  Op De Sleutel waren we al geruime tijd op zoek naar een 

instrument dat de voordelen heeft van de EUROPASI en bovendien rekening houdt met 

de unieke noden en levenspatronen van een adolescent.  Een instrument dat dus goed 

aansluit bij de leefwereld en de ontwikkelingstaken van een adolescent. Een belangrijke 

stimulans voor onze zoektocht is het steeds frequenter voorkomen van de vraag naar 

assessment en indicatiestelling bij adolescenten. Als we dit goed willen doen, hebben we 

een passend instrumentarium nodig. Tijdens onze zoektocht zijn we zo terechtgekomen 

bij de ADAD – De Adolescent Drug Abuse Diagnosis.   

 

De „Adolescent Drug Abuse Diagnosis – ADAD‟ is een betrekkelijk korte, semi-

gestructureerde vragenlijst die is ontworpen om belangrijke informatie te verkrijgen over 

aspecten van het leven van de adolescent die wellicht een verband hebben met diens 

alcohol- of drugmisbruik. De ADAD vragenlijst is de eerste stap in het ontwikkelen van 

een profiel van de cliënt. Dat profiel laat toe om de ernst van een eventuele problematiek 

op verschillende levensdomeinen in te schatten en op basis daarvan een weloverwogen 

beslissing te nemen aangaande verdere interventies. De verkregen informatie kan 

daarnaast ook gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden. De betrouwbaarheid en de 

validiteit van de verkregen informatie zal beter zijn wanneer de adolescent goed 

meewerkt.  

 

Het is daarom van groot belang dat de adolescent het doel van het interview begrijpt. Als 

de vragenlijst alleen gebruikt wordt voor begeleidingsdoeleinden wordt aan de adolescent 
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uitgelegd dat het interview een eerste stap is in het inventariseren van de problemen 

waarvoor hij hulp zoekt en dat het de basis zal vormen voor het eerste behandelingsplan. 

Als de vragenlijst alleen voor onderzoeksdoeleinden wordt gebruikt, wordt het algemene 

belang, het doel en de aard van het onderzoek toegelicht. De interviewer kan eveneens 

de voordelen  beschrijven die de deelname aan het onderzoeksproject voor de cliënt kan 

hebben. Bij diagnostisch onderzoek (en wellicht bij elk onderzoek) zullen de resultaten 

beter scoren op betrouwbaarheid en validiteit naarmate de werkrelatie tussen cliënt en 

hulpverlener beter is. Het is daarom belangrijk om de nodige tijd te besteden aan een 

uitleg over wat er allemaal zal gebeuren, wat de bedoeling is van het interview,  hoe de 

adolescent de resultaten zal te weten komen en hoe er verder zal samengewerkt worden. 

Indien er een goede sfeer opgebouwd is tussen de adolescent en hulpverlener, zal dit 

interview hoogstwaarschijnlijk nuttige en juiste informatie opleveren. De ADAD geeft ons 

op een snelle en efficiënte manier informatie over factoren die een invloed kunnen 

hebben op het middelengebruik, of vice versa. De ADAD is dus een multi-dimensioneel 

instrument dat toelaat om de factoren in te schatten die een verband hebben met het de 

huidige functioneren van de adolescent. Dit is net wat we nodig hebben bij de  

toepassing van contingency management. 

 

De vertaling en aanpassing van de ADAD wordt ondersteund door een werkgroep, waar 

naast De Sleutel ook in vertegenwoordigd zijn: Vakgroep orthopedagogiek van de 

Universiteit Gent, CLB van het Vrij Onderwijs, instellingen uit de bijzondere jeugdzorg. 

Na de vertaling zal er een Vlaamse validiteitstudie opgezet worden. 

 

De ADAD werd vanaf 1989 ontwikkeld door Alfred Friedman en Arlene Terras in het 

Belmont Hospital te Philadelphia. De Vlaamse vertaling is gebaseerd op de versie uit 

1995. De ADAD staat voor Adolescent Drug Abuse Diagnosis. Zoals de naam doet 

vermoeden was het doel van de onderzoekers om een diagnostisch instrument te 

ontwikkelen voor adolescente druggebruikers. Het instrument helpt ook bij de keuze van 

een adequate therapeutische setting. De ADAD kan als basis worden gebruikt bij het 

opstellen van een individueel handelingsplan. De globale situatie van de adolescent wordt 

op acht levensgebieden geschetst. Dit is een uitstekende basis om, in consensus tussen 

hulpverlener en adolescent, de doelstellingen van de behandeling te bepalen.  

 

De ADAD is geen test, maar wel een semi-gestructureerd interview dat afgenomen wordt 

door een getraind interviewer. De interviewer neemt dus een aantal vragen door met de 

cliënt. Het mondelinge interview heeft voordelen tegenover een schriftelijke test. Een 

eerste belangrijk voordeel is dat betrouwbaarheid en validiteit hoger zijn. Nogal wat 

middelengebruikers hebben problemen met lezen, schrijven of rekenen, of ze spreken en 

begrijpen geen of onvoldoende Nederlands of komen andere basisvaardigheden te kort 

om complexe taken af te werken. Een interview laat toe dat ook deze middelengebruikers 

kunnen onderzocht worden. Een mondeling interview is ook beter voor de vorming van 

een goede werkrelatie in het begin van een begeleiding. De ADAD is niet volledig 

gestructureerd. Het is wel belangrijk dat elke cliënt alle vragen krijgt en de inhoud van 

de vragen ongewijzigd blijft, maar de interviewer mag zijn taalgebruik aanpassen aan de 

cliënt en aan zijn eigen gewoonten.  

De manier van scoren is echter wel volledig gestandaardiseerd. De duur van het 

interview is gemiddeld genomen een uur, maar dit hangt sterk af van de ervaring van de 

interviewer en uiteraard ook van de aard van de problematiek van de onderzochte. De 

doelgroep zijn adolescenten tot de leeftijd van 18 jaar en jongeren tussen de 18 en 21 

jaar, die nog studeren. Door de adolescent wordt bij elk probleemgebied de mate van 

last en de nood aan hulp aangegeven. De interviewer bepaalt een ernstscore per 

levensterrein, deze bepaling gebeurt in twee stappen. Er wordt eerst een objectieve 

range gegeven op een tienpuntenschaal. De uiteindelijke ernstscore wordt bepaald door 

een combinatie van deze range en de subjectieve hulpbehoefte van de cliënt. Er wordt 

tot nu toe geen gebruik gemaakt van normgroepen, waardoor de score ons alleen een 

beeld geeft van het individu zelf. Nadeel is dat we de adolescent niet op objectieve wijze 

kunnen plaatsen binnen de groep van zijn leeftijdsgenoten. Voordeel is dat we een 
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behandeling op maat kunnen aanbieden en de adolescent als een individu benaderen.  

 

De positieve en negatieve elementen van de adolescent op de acht levensgebieden 

kunnen we ordenen in een formulier dat de voorbereiding is voor een consensusgesprek.  

Dit overzicht van positieve en negatieve elementen wordt met de adolescent besproken. 

Het doel is om samen met de adolescent tot een consensus te komen over welke 

levensgebieden eerst  en welke gebieden later aan bod komen. Op deze manier kunnen 

we het handelingsplan concreter en adequater opstellen zodat we efficiënter gaan 

werken. De ADAD is ook bruikbaar als evaluatie-instrument. 

 

4.3.2. Urinetest 

 

Het aantonen van het probleemmiddel in de urine tijdens het voortraject of ernstscore 4 

of meer op leefgebied drugs werden als bijkomende voorwaarde voor deelname gesteld. 

Zowel sporen van druggebruik in de urine als de ADAD bevraging waar veel vragen gaan 

over het druggebruik tijdens de laatste maand zijn indicatoren voor recent druggebruik. 

We geven zo de ondergrens aan van de populatie waarvoor we de methodiek geïndiceerd 

vinden. Met name cliënten met problematisch middelengebruik. We willen met de 

methodiek het recent stoppen van druggebruik bekrachtigen. 

4.3.3. Medische consultatie 

 

In het medisch onderzoek wordt drugafhankelijkheid of misbruik vastgesteld volgens 

DSM-IV criteria aan de hand van:  

 Uitgebreide anamnese over het druggebruikpatroon, mentale problemen en 

stoornissen door het gebruik van het middel teweeggebracht. 

 Gestructureerd interview voor DSM–IV: M.I.N.I. Plus deel L en M 

 Lichamelijk onderzoek 

 Heteroanamnese indien mogelijk 

 Toxicologische bepalingen op urine voor benzodiazepinen, cannabis, amfetaminen, 

cocaïne, opiaten… 

Deze data worden bijgehouden in het medisch dossier. De diagnose en eventuele 

tegenindicaties  (suïcidegevaar of psychose) worden genoteerd in het klinisch dossier. 

Hiervoor wordt de code en terminologie van de stoornissen in de DSM–IV gebruikt. 

 

We geven hier ook de bovengrens aan van de populatie met name cliënten die niet 

ambulant behandeld kunnen worden. Eenvoudige criteria zijn hier niet voor. Dit zijn 

klinische beslissingen. We vinden hierover data in de checklist inclusiecriteria, in het 

klinisch en medisch dossier, en de afrondingsgegevens van de module oriëntatie.  

 

4.3.4. Het oudergesprek met de ouders of wettige opvoeder. 

 

De adolescent woont over het algemeen nog thuis.  De ouders zijn vaak diegene die 

melding maken van het gebruik van drugs en /of van gedragsveranderingen. 

 

Om de participatie van de ouders te bevorderen zal men hen informeren over het 

behandelingstraject in het centrum.  Wij hopen op ondersteuning van hun kind tijdens de 

begeleiding. Wij houden eraan hen te informeren over de aard van de behandeling die 

door hun minderjarig kind gevolgd wordt. 

 

Het lijkt ons eveneens van belang de doelstellingen van de ouders te kennen. 

Door hun aanwezigheid tonen de ouders reeds hun betrokkenheid als ouder bij het 

welzijn van hun kind.  Daarnaast bekomen we via de ouders ook andere belangrijke 

informatie over hun kind.  
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We weten ook uit onderzoek dat de effectiviteit van behandeling van jongeren verhoogt 

als ouders participeren. (AACAP, 2005) 

 

In DCM werd een model voor een eerste gesprek met ouders ontwikkeld. 

Het gesprek bestaat uit 3 delen:  

 

 Gezamenlijk: cliënt en ouders 

 Er worden voornamelijk vragen aan de ouders gesteld.  Zoon/dochter hoort wat 

er gezegd wordt en krijgt de gelegenheid hierop te reageren. 

 Cliënt apart: In geval van intake: exploreren druggebruik aan de hand van 4 W-

vragen:  

  Wie is de cliënt?  

  Wat is het probleem?   

  Waarom komt hij naar hier?    

  Waarom komt hij nu?  

 

Verdere informatie van de cliënt bekomen. 

Informatie geven over ons centrum: wat houdt een begeleiding in.    

Toetsen of cliënt weet wat ouders verder zouden willen, verwachten.  

Wat gaan we de ouders zo dadelijk zeggen. 

Toetsen of cliënt weet wat ouders zouden willen, verwachten.  Wat gaan we de 

ouders zo dadelijk meedelen? 

 

 Gezamenlijk: cliënt en ouders.  

 Cliënt en/of begeleider delen ouders mee wat ze zo juist overeengekomen zijn 

om aan ouders mee te delen.  

   

Samenvatting van het gesprek; afspraken. 

 

We voorzien minimaal 2 gesprekken met de ouder(s) van de minderjarige cliënten die 

willen deelnemen aan het project. 1 gesprek tijdens het voortraject dat verloopt volgens 

hoger beschreven model en waarbij ouder(s) toestemming gevraagd wordt om hun kind 

te laten deelnemen. Het tweede gesprek wordt gepland in week 12.  

 

Aangezien de ouders vaak melding maken van probleemgedrag van de jongere willen we 

hen graag horen over hun rol als opvoeder.  We vragen hen de Gezinsklimaatschaal 

(GKS-II) in te vullen.  De GKS-II gaat na hoe verschillende leden van een gezin een 

aantal aspecten van het gezinsfunctioneren ervaren. 

 

In week 11 worden de ouders verwacht voor een tweede gesprek en tweede GKS-II .  

Indien meerdere gesprekken aangewezen zijn of cliënt of ouders daar behoefte aan 

hebben is daar ruimte voor en deze gesprekken worden genoteerd.  Deze gesprekken 

vallen buiten het protocol van het CM project.  

 

4.3.5. Het feedbackgesprek 

  

Het feedbackgesprek is het laatste gesprek van het voortraject. Tijdens het 

feedbackgesprek worden de resultaten van de metingen en bevindingen tijdens het 

voortraject en de conclusie met de cliënt  besproken, eventueel in aanwezigheid van zijn 

ouder(s). Er wordt ook nagegaan bij de cliënt wat het voornaamste probleemmiddel is 

zoals dat uit de ADAD naar voor komt.  

In het geval dat hij in aanmerking komt voor behandeling in een dagcentrum wordt het 

behandelmodel uitgelegd. Om het  beloningstraject uit te leggen is ook een infoblad ter 

beschikking in het cliëntdossier.  
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4.4. De behandeling. 

 

4.4.1. CM is geen geîsoleerde interventie 

 

Een behandeling op basis van Contingency Management gaat steeds samen met een 

behandeling –individueel of in groep- die zich richt op psychische, sociale, medische, 

juridische problemen. Beloningsprogramma‟s  werden reeds beschreven in combinatie 

met drie therapieën: Motivationeel werken, “Cognitive Behavioral therapy” (CBT) en 

Community Reinforcement Approach (CRA). Over CBT en CRA zijn handleidingen 

ontwikkeld in de schoot van het NIDA die een concretere invulling geven van de therapie. 

(Diamond, 2002; NIDA, manual 1 en 2) 

 

Om het invoeren van een nieuw behandelmodel niet te verzwaren werd de gangbare 

methodiek in het centrum behouden voor begeleiden van psychisch-sociale problemen.  

 

Algemeen baseren we ons op de methodiek van Motivationeel werken (Prochaska en 

Diclementi), elementen uit de CRA methodiek en een eclectische werkwijze. 

 

Motivationeel werken volgens Prochaska en Diclementi: we doorlopen dit 

motiveringsproces aangepast aan het tempo van de cliënt.  We maken een inschatting 

van de fase van het motiveringsproces van waaruit de cliënt start. 

Drugs: we nemen de RCQ af voor het meest problematisch middel dat reeds vast gelegd 

is tijdens de oriëntatiefase in het ADAD feedbackgesprek.  Motivatie wordt eveneens in 

week 6 en week 11 met de RCQ gemeten.  Bevraging over het leefgebied drugs wordt 

maandelijks herhaald.  

 

Drugvrije levensstijl: we stelden aan de hand van het ADAD interview de 

probleemgebieden vast.  In de praktijk sluiten wij ons meestal aan bij de meest 

prangende hulpvraag van de cliënt vastgesteld via ADAD „hulp‟ (hoe belangrijk is het 

voor jou om nu hulp of raad te krijgen bij…).  De cliënt voelt zich gehoord wat voor hem 

een motivatie is/kan zijn voor een verdere begeleiding. 

 

Samen met de jongere bepalen we op welk leefgebied(en) met een max. aan 3 

leefgebieden we gaan werken.  Doelstellingen worden bepaald en vastgelegd evenals de 

motivatie fase van waaruit we vertrekken.  We trachten concrete stappen te beschrijven 

om de doelstellingen te bekomen.   

De doelstellingen op de andere leefgebieden dan druggebruik komen in dit project niet in 

aanmerking voor CM beloning. 

 

CRA: Daar Contingency management interventies bij problematisch middelengebruik 

vaak gecombineerd worden met CRA en deze interventies goed gedocumenteerd zijn 

hebben we principes van CRA in aangepaste vorm voor Vlaamse adolescenten uitge 

werkt :  

1. Achterhalen van de context (mensen, plaatsen, objecten) en functie (gevoelens, 

gedachten) die leiden tot druggebruik en verder drugs nemen. 

2. Achterhalen van alternatieven die de cliënt meer bevredigen of belonen dan 

druggebruik. 

3. Het druggebruik van de cliënt objectiveren en meten. 

4. Positieve bekrachtiging geven als de cliënt geen drugs gebruikt en negatieve 

consequenties als hij wel drugs gebruikt heeft. 3 en 4 gebeuren in het 

beloningstraject op een gestructureerde en consequente wijze. 

5. Zelfrealisatie en vaardigheden die abstinentie bevorderen. 
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Eclectische werkwijze: interventies in functie van de problematiek en in functie van de 

eigenheid van de jongere geven ruimte aan de eigenheid van elke cliënt en aan de 

werkvorm van de betreffende hulpverlener. 

 

Om de opvolgbaarheid te verhogen en het monitoren van interventies mogelijk te maken 

hebben de sessies minimaal een vaste basisstructuur. 

 

Er wordt individuele begeleiding gegeven en 1 behandelsessie per week voorzien. 

 

Elke sessie wordt gestart met een urinetest indien ze samenvalt met het schema.  Om    

de opvolgbaarheid te verhogen en monitoring van interventies mogelijk te maken, 

hebben de sessies minimaal een vaste basisstructuur: 

 

Elke sessie komt terug op de UC.  Indien het een positieve UC betreft, wordt het 

druggebruik besproken. Indien het een schone UC betreft wordt besproken wat de 

cliënt hierbij heeft geholpen. 

 

De sessies bevatten een bespreking tussen cliënt en therapeut omtrent de vooruitgang 

en problemen in de leefgebieden opgenomen in het individueel behandelplan. 

Specifieke doelen worden geëvalueerd en actieplannen worden in gang gezet.  

 

De motivatie om te stoppen met het voornaamste probleemmiddel wordt 3 keer 

nagegaan via de RCQ. 

Elke sessie komt ook terug op de RCQ van de vorige sessie indien van toepassing. 

Agendasetting volgende sessie en beloningsschema om rekening te houden met 

feestdagen, voorziene gewettigde afwezigheden. 

 

Elke maand wordt het leefgebied drugs bevraagd om na te gaan hoe het gesteld is met 

druggebruik naast het voornaamste probleemmiddel. 

 

Na elke sessie wordt door de begeleider een korte checklijst  ingevuld. 

 

4.4.2. Principes en werkwijze 

 
Voor het beloningstraject werd uitgegaan van de principes beschreven in hoofdstuk 2 en 

werd de volgende werkwijze gevolgd. 

4.4.2.1. Bepaal het doelgedrag. 

 

In tegenstelling tot de meeste studies waar het doelgedrag het stoppen met een vooraf 

bepaalde drug is, gaan wij dit in samenspraak met de cliënt bepalen om zo de klinische 

praktijk weer te geven.  Het drugvrij worden van de illegale drug die het voornaamste 

probleemmiddel van de cliënt is zal beloond worden.  Het voornaamste probleemmiddel 

wordt vastgelegd tijdens het ADAD–feedbackgesprek tijdens het voortraject. De 

begeleider gebruikt hierbij ook het resultaat van het toxicologisch urineonderzoek.  Het 

drugvrij zijn zal worden getest op urine met een sneltest.  

Het resultaat dient negatief te zijn om een beloning te 

krijgen. Het systeem van belonen ligt vast en wordt voor 

week 1 van het beloningsprogramma duidelijk afgesproken. 

De startdatum wordt samen met de cliënt bepaald. Bij 

regelmatig cannabisgebruik duurt het 1-3 weken na stoppen 

van het gebruik vooraleer het cannabinoïdresidu in de urine 

onder de cut-off waarde van 50 ng/ml valt. Dus 

bekrachtiging moet enkele weken worden uitgesteld. Toch 

mag je de startdatum niet te lang uitstellen. Hierom worden 

de eerste 2 weken van de UC‟s getest op THC een 
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waardebon gegeven onafhankelijk van het resultaat. De frequentie van testen is 2 maal 

per week om overlap te vermijden. 1/week naar het centrum komen zou mogelijk 

moeten zijn indien ouders effectief kunnen participeren aan het contingency 

management en verminderen van druggebruik een (voorlopige) doelstelling is die men 

wil aanmoedigen. 

Voorwaarde om dergelijke cliënten te includeren is dat de ouders participeren aan het 

project. 

 

4.4.2.2. Bepaal de grootte van de bekrachtiging.  

Onafhankelijk van de keuze voor deze of gene strategie, zijn een aantal algemene 

principes van belang bij het beloningsschema: 

* De beloning moet voldoende groot zijn (Lussier,2006 en Petry,2001) en 

inruilbaar zijn voor goederen of diensten, dus geen cash geld, om te vermijden 

dat geld gespendeerd wordt aan drugs. 

* De voorkeur gaat naar een beloning die toeneemt bij elk 

opeenvolgend negatief staal.  

- Bij vouchers gaat het om een stijging van de 

waarde van de voucher per opeenvolgend negatief 

staal. 

- Bij de prijzenbokaal methode: toenemend aantal 

kansen op een prijs door meerdere keren een lotje te 

laten trekken. 
* Bonus na een aantal opeenvolgende negatieve plasjes.   

 

4.4.2.3. De beloning wordt onmiddellijk gegeven na een negatieve urinetest (beter dan 

uitgestelde beloning) (Roll, 2007 en Lussier,2006) 

4.4.2.4. Mislukking om staal te nemen (bvb. Cliënt komt niet op afspraak) wordt 

gelijkgesteld met een positief staal.  (uitgezonderd bij gewettigde en tijdig gemelde 

afwezigheid). 

4.4.2.5. Eerder verdiende beloningen worden niet ingetrokken  

4.4.2.6. Na x aantal opeenvolgende mislukkingen om een urinestaal te nemen kan het 

traject gestopt worden. Als iemand meer dan de helft van de keren afwezig is voor de 

beloningsmomenten en begeleidingen, wordt deze cliënt vanaf de 2e interventiemaand 

dringend op de klinische vergadering besproken om te beslissen tot stopzetting of niet 

van het beloningstraject. Mogelijkheden tot hervatten worden besproken. Er kan een 

pauze ingelast worden van een bepaalde duur. Tijdens deze pauze in het beloningstraject 

wordt er wekelijks motivationeel gewerkt met de cliënt.  

4.4.2.7. Het beloningssysteem wordt vastgelegd in een „contract‟.  

Wij voorzien een totale max. beloningswaarde van 262 euro;  we gebruiken 

tegoedbonnen met een gradueel oplopende beloningswaarde te beginnen met 3.5 euro 

en stijgen met 0.5 euro per negatieve UC.  Bij een + UC geeft men geen  tegoedbon en 

bij een volgende negatieve UC wordt verder gegaan op het beloningsschema waar men 

gebleven was.  Na 3 opeenvolgende – UC s krijgt men een bonusbon ter waarde van 5 

euro. Om na te gaan hoe de deelnemers de grootte van de beloning inschatten wordt  bij 

aanvang gevraagd de beloningsgrootte te waarderen op een vijfpuntenschaal. Het kiezen 

van het spaardoel gebeurt in overleg met de begeleider. Het is een hulpmiddel in het 

oriënteren van de cliënt naar een drugvrije levensstijl, het verkennen van zijn interesses 

en het bewaken van aanvaardbaarheid door de ouders van de gekozen beloning. Dit 

wordt in het cliëntdossier geregistreerd. Eens het nodige bedrag bij mekaar “gespaard” 
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wordt de aankoop samen met de begeleider gedaan in een handelszaak in Mechelen of 

omgeving. Er is een veto voor alcoholische dranken, sigaretten en drugs. 

4.4.2.8. Bepaal de duur van de interventie.  

 

Contingency management heeft beter effect bij kortdurende (1 à 11 weken) interventie 

dan bij interventies met een langer geplande duur (12 weken of meer) (Prendergast, 

2006). 

 

Wij legden de interventieduur vast op 12 weken. Ziekte, geplande of verwittigde 

afwezigheden zoals vakanties kunnen worden ingehaald.  

 

Om nog meer gedocumenteerde abstinentie te bereiken kunnen we de duur van het 

vouchergedeelte (nu stopt dit na 12 weken) laten bepalen door het aantal 

aaneengesloten weken van drugvrije UC‟s? 

Het principe is: in het begin kan je wat fouten maken, nadien kan je beloond worden als 

je er in slaagt drugvrij te zijn en te blijven. Hiertoe kan je een verlenging krijgen van 

max 4 weken op voorwaarde dat het in de verlengingsperiode ook aaneengesloten weken 

betreft. Dit wordt echter niet voor de aanvang aan cliënt gezegd, noch in contract 

opgenomen. Dus, na x aantal aaneengesloten weken van negatieve UC‟s kan de cliënt 

het beloningstraject met max 4 weken verlengen tot een max van 12 beloonde weken. 

Deze verlenging wordt vooraf op een klinische vergadering besproken. 

 

4.4.2.9. Bepaal de frequentie en het tijdstip van de bekrachtiging. 

 

UC s volgens individueel schema met alle data waarop een UC plaats vindt.  In dit 

schema worden ook de klinische contacten opgenomen en deze vallen  zoveel mogelijk 

samen met de UC‟s (Petry, 2005) Indien de cliënt niet opdaagt voor de UC, wordt hij/zij 

onmiddellijk gecontacteerd. Wij opteerden voor 2 testen per week van bij de aanvang 

met spreiding op 3e dag of op 4e dag….  Wij kozen voor 3 schema‟s: maandag en 

donderdag, dinsdag en vrijdag, maandag en vrijdag. 

 

4.4.2.10. Het project staat of valt met de betrouwbaarheid van de sneltests.   

Er zijn tal van vervalsingen voor de drugtesten op de markt en methoden om de 

aanwezigheid van drugs te maskeren. (Prof. Verstraete, UGent).  Om „pseudo-plasjes‟ te 

vermijden zijn bijkomende controles bij UC aangewezen.  Het gaat om controles op de 

temperatuur, mogelijke aanwezigheid van verdunners voorkomen, etiketteren van het 

aangeboden potje, toezicht houden op het leveren van het staal (Petry, 2001 en 2005). 

Visuele controle op aanwezigheid van op het lichaam gedragen recipiënten. 

 

4.4.2.11. Onmiddellijk feedback geven op de test. 

 

Richtlijnen omtrent het communiceren van urineresultaten worden opgenomen in de 

handleiding (Budney en Higgins, NIDA, Manuel 2 CRA6, p. 21). 

 

4.4.2.12. Naast de sneltest zijn ook af en toe toxicologische bepalingen door het labo 

nodig ter confirmatie en om te screenen op gebruik van meerdere middelen dan het 

aangegeven probleemmiddel. Dit wordt dan besproken tijdens de begeleiding. 
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4.4.2.13. Gestandaardiseerde behandeling 

 

Het beloningstraject wordt volgens een standaardprotocol gemodelleerd. Dit protocol 

wordt voor de start van het traject aan de cliënt uitgelegd en via een gehandtekend 

contract overeengekomen. Het beloningstraject wordt met een individueel monitoringblad 

bijgehouden. 
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5. PRODUCTEVALUATIE  
 

5.1. Metingen bij cliënten gedurende het voortraject 

5.1.1. Beschrijvende analyse van cliënteigenschappen 

 

De cliënten die in aanmerking komen voor het voortraject van het Contingency 

Management project (het CM-voortraject) werden bij aanvang omschreven als: cliënten 

die zich voor behandeling van druggebruik aanbieden in het Dagcentrum te Mechelen en 

minder dan 18 jaar zijn of minder dan 21 jaar én schoolgaand. 

 

In een periode van 36 maanden (tussen half oktober 2007 en half oktober 2010) voldoen 

179 jongeren aan deze voorwaarden. Concreet betekent dit dat deze jongeren in het 

kader van een eerste face-to-face gesprek melding maken van een probleem in 

samenhang met druggebruik, én schoolgaand zijn. Deze 179 jongeren starten een 

oriëntatie. 

 

Ruim 9 op 10 van deze 179 jongeren zijn jongens (91%). De gemiddelde leeftijd (op het 

ogenblik van de aanmelding) bedraagt 17 jaar en 0 maanden. De leeftijd (bij 

aanmelding) varieert tussen 13 jaar en 6 maanden en 20 jaar en 9 maanden. Precies de 

helft van de jongeren is tussen 16 en 18 jaar oud. De mediaanleeftijd bedraagt 17 jaar 

en 1 maand. 

Oriëntaties van jongeren in DCM: verdeling naar leeftijd (in %)
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Tijdens de oriëntatie wordt de ADAD of Adolescent Drug Abuse Diagnosis, een uitgebreid 

diagnostisch instrument dat de ernst van de problemen bij adolescenten in beeld brengt, 

afgenomen. Bij 122 jongeren kon dit worden gerealiseerd. In 39 gevallen is er geen 

ADAD, terwijl bij 18 jongeren de ADAD-afname niet volledig kon worden gedaan. 
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Aldus weerhouden we 122 jongeren - mét een beschikbare ADAD - die een CM-

voortraject starten. 

 

 

Figuur: Van oriëntatie naar CM-voortrajecten 

 

 
 

 

In onderstaande tekst diepen we het profiel van deze jongeren in het CM-voortraject 

verder uit en beschrijven we hen met betrekking tot een aantal variabelen. We maken 

daarbij een onderscheid tussen eigenschappen die verband houden met de 

inclusiecriteria voor het beloningstraject enerzijds, en eigenschappen die van belang zijn 

voor het evalueren van het CM-voortraject anderzijds. 

 

5.1.2. Het toetsen van de inclusiecriteria 

 

De inclusiecriteria voor het beloningstraject hebben betrekking op volgende 

eigenschappen: 

- afhankelijkheid of misbruik van een illegale drug 

- een positieve urinecontrole tijdens het voortraject of een ernstscore van 4 of meer 

op het leefgebied drugs 

- afwezigheid van acute psychose 

- afwezigheid van acuut suïciderisico 

- (voor minderjarigen:) woonachtig zijn bij een ouder(s) of wettige opvoeder(s) 

- de beschikbaarheid van een sneltest voor het voornaamste probleemmiddel 

 

Afhankelijkheid of misbruik van een illegale drug 

 

Voor het vaststellen van afhankelijkheid of misbruik werd een beroep gedaan op de DSM-

IV classificatie van psychische stoornissen. Dit betekent dat een dokter tijdens een 

consult toetst of er sprake is van afhankelijkheid of misbruik van een illegaal middel, en 

op basis van zijn onderzoek een DSM-IV diagnose stelt. 

 

Bij 98 cliënten (op 122 voortrajecten) vindt dergelijk doktersconsult plaats en wordt een 

DSM-IV diagnose gesteld. In 15 gevallen besluit de dokter dat er geen sprake is van 

afhankelijkheid of misbruik. Voor de overige 83 cliënten worden volgende diagnoses 

gesteld: 

 

- 43 maal cannabisafhankelijkheid (waarvan 1 maal in combinatie met 

cocaïneafhankelijkheid, 2 maal in combinatie met cocaïnemisbruik, 1 maal in combinatie 

met amfetamineafhankelijkheid en 1 maal in combinatie met alcoholmisbruik) 

- 30 maal cannabismisbruik 

- 3 maal cocaïneafhankelijkheid (waarvan 1 maal in combinatie met 

amfetamineafhankelijkheid) 

- 1 maal alcoholafhankelijkheid 

122 ADAD-jongeren in CM-voortraject 

39 geen adad 

18 onvolledige adad 

179 jongeren starten oriëntatie in DCM 
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- 1 maal amfetamineafhankelijkheid 

- 1 maal XTC afhankelijkheid met cocaïnemisbruik 

- 1 maal afhankelijkheid van snuifmiddelen met cannabismisbruik 

- 1 maal polydrugafhankelijkheid (benzodiazepines + cannabis) 

- 1 maal cocaïnemisbruik 

- 1 maal amfetaminemisbruik 

 

De DSM-IV criteria voor afhankelijkheid worden afzonderlijk gescoord in het medisch 

dossier (voor de producten die gebruikt worden). Op basis van 94 medische dossiers 

leren we dat tolerantie het frequentst voorkomende criterium is (53%). Met uitzondering 

van dit criterium, wordt elk van de 7 criteria voor afhankelijkheid in minder dan 50% van 

de gevallen door de arts herkend bij de onderzochte jongeren. 

 

DSM-IV criteria voor afhankelijkheid

(op basis van 94 medische dossiers) (in %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tolerantie

Ontwenningsverschijnselen

Meer, vaker of langer gebruiken dan bedoeld

Wens of (niet geslaagde) pogingen om gebruik te

verminderen/te stoppen

Veel tijd spenderen aan activiteiten om het middel te

bekomen

Verwaarlozen van sociale contacten, opleiding,

tewerkstelling, vrije tijd door gebruik

Blijven gebruiken ondanks fysieke en psychische

problemen

%

 
 

 

 

Een positieve urinecontrole tijdens het voortraject 

 

Eén van de criteria om in aanmerking te komen voor het beloningstraject is een positieve 

urinecontrole in de loop van het CM-voortraject. De toxicologische bepalingen voor drugs 

in de urine worden uitgevoerd door een labo. 

 

Op een totaal van 122 voortrajecten vond bij 7 cliënten geen urinecontrole plaats. Bij de 

115 geteste cliënten zijn er 43 (of 37%) waarbij geen gebruik van illegale middelen 

aangetoond kon worden via de urine. Voor de overige 72 cliënten is wel een positieve 

urinecontrole voorhanden. Met name testten 71 cliënten positief op thc (cannabis), 5 

positief op cocaïne en 1 op amfetamine. 

 

Afwezigheid van acute psychose 

 

De aan- of afwezigheid van een acute psychose wordt gediagnosticeerd door de arts aan 

de hand van de MINI-Plus (deel M). De MINI is een gestandaardiseerd interview voor 

screening van neuro-psychiatrische stoornissen. 
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Aan de hand van dit instrument werden 93 (op 122) cliënten in het CM-voortraject door 

de arts onderzocht op de aanwezigheid van een acute psychose. Bij 91 van hen werd 

geen acute psychose vastgesteld. Bij één cliënt werd de aanwezigheid van een acute 

psychose in remissie gediagnosticeerd. Tijdens een tweede doktersconsultatie werd 

besloten dat geen acute psychose meer aanwezig was. Een tweede cliënt vertoonde een 

acute psychose en werd verwezen. 

 

Afwezigheid van acuut suïciderisico 

 

De aanwezigheid van een acuut suïciderisico werd beschouwd als een tegen-indicatie 

voor het beloningstraject. Aan de hand van 2 vragen in de ADAD wordt dit risico 

gemeten. 

In een eerste vraag rapporteert de cliënt zelf of hij/zij tijdens de voorbije 30 dagen 

ernstige zelfmoordgedachten had. Vijf cliënten (op 122) antwoordden hier bevestigend 

op. 

In tweede instantie beoordeelt de begeleider op het einde van het interview of de jongere 

tijdens het interview suïcidale gedachten had. Bij één jongere worden dergelijke suïcidale 

gedachten geobserveerd door de begeleider. 

 

Het woonachtig zijn bij een ouder(s) of wettige opvoeder (voor minderjarigen) 

 

Minderjarigen (-18 jaar) kunnen pas geïncludeerd worden voor het CM-beloningstraject 

indien ze wonen bij een ouder of wettige opvoeder. 

Via de ADAD wordt de woonsituatie van de laatste 30 dagen bevraagd. De helft van de 

jongeren (62/122) woonde in deze periode bij beide biologische ouders, terwijl nog eens 

47 cliënten of bijna 40% bij de moeder of vader woonde. Opvallend is voorts dat 7% in 

een voorziening of gecontroleerde omgeving woonde. 

 

Woonsituatie gedurende de laatste 30 dagen 

 

Met wie woont men samen ? N 

Met beide biologische ouders 62 

Co-ouderschap 8 

Met moeder en stiefvader 13 

Met alleen moederfiguur 17 

Met vader en stiefmoeder / ouderfiguur 3 

Met alleen vaderfiguur 6 

In gecontroleerde omgeving/voorziening 9 

Met andere familieleden / verwanten 1 

Andere 3 

 

 

Beschikbaarheid van een sneltest 

 

Om in aanmerking te komen voor het beloningstraject is het noodzakelijk dat er een 

sneltest beschikbaar is voor het voornaamste middel. Voor de meeste jongeren in het 

CM–voortraject vormt dit geen enkel probleem omdat er sprake is van cannabis- en/of 

cocaïnemisbruik of –afhankelijkheid. Eén jongere – die afhankelijk blijkt te zijn van 

snuifmiddelen – kan niet geïncludeerd worden omdat er geen sneltest beschikbaar is voor 

snuifmiddelen. Hetzelfde geldt voor een andere jongere waarbij sprake is van 

alcoholafhankelijkheid. 
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5.1.3. Het evalueren van het CM-voortraject 

 

Naast het toetsen van bovenstaande inclusiecriteria, willen we de CM-voortrajecten ook 

evalueren op een aantal vlakken. In onderstaande tekst gaan we dieper in op de 

jongeren in het CM-voortraject: wie is deze jongere en hoe doorloopt hij het voortraject ? 

 

5.1.3.1. Wie is de jongere in het CM-voortraject? 

 

Hieronder schetsen we in het kort het profiel van de jongeren in het voortraject.  

 

Geslacht, leeftijd en nationaliteit 

 

Ruim 9 op 10 van deze 122 jongeren zijn jongens (92%). De leeftijd (van deze jongeren 

in voortraject) varieert tussen 13 jaar en 6 maanden en 20 jaar en 9 maanden. Ruim de 

helft is tussen 16 en 18 jaar oud en zowel de gemiddelde als mediaanleeftijd bedraagt 17 

jaar en 2 maanden.  

Bijna alle jongeren in het voortraject (98%) hebben de Belgische nationaliteit. 

 

Voornaamste probleemmiddel 

 

Het voornaamste probleemmiddel is de drug waar de jongere het meeste problemen mee 

heeft. In de ADAD bepaalt de interviewer het voornaamste probleemmiddel op basis van 

de in extenso bevraagde gebruiksgeschiedenis: het ooit- en recent gebruik van alle drugs 

en alcohol. 

 

Bij één cliënt concludeert de begeleider dat er geen probleemmiddel is (niet opgenomen 

in onderstaande figuur). 

Bij 85% van de cliënten (103/121) vormt cannabis het voornaamste probleemmiddel. 

Voorts geldt dat cocaïne 7 maal, amfetamines en alcohol elk 3 maal, tabak en partydrugs 

elk 2 maal, en vluchtige stoffen 1 maal als voornaamste probleemmiddel worden 

beschouwd. 

CM-voortrajecten: verdeling naar voornaamste probleemmiddel 

(N=121)
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Eén van de elementen die een rol spelen in het bepalen van dit voornaamste 

probleemmiddel is het niveau van gebruik van dit middel, meer bepaald het gebruik in de 

afgelopen 30 dagen. 

Bijna één op 5 jongeren (22/121) gebruikte het betreffende middel niet meer in de 

afgelopen 30 dagen. Nog eens één vijfde (22/121) gebruikte het voornaamste middel op 

11 à 20 dagen, terwijl 20 jongeren meer dan 20 dagen gebruikten. 

 

Pogingen om te stoppen met een middel 

 

Een aantal cliënten ondernamen inmiddels pogingen om te stoppen met het gebruik van 

een middel. Via de ADAD worden zowel gelukte als mislukte pogingen retrospectief 

bevraagd. 

Indien men ooit gedurende een maand of langer gestopt is met het gebruik van het 

voornaamste probleemmiddel, wordt dit beschouwd als een gelukte poging. Ruim de helft 

van de jongeren (65/120) rapporteert dergelijke gelukte poging. 

Indien men ooit probeerde te stoppen met een middel, maar merkte dat dit niet lukte, 

spreken we van een mislukte poging. Minder dan de helft (52/120) ondernam dergelijke 

poging. 

Ruim één op vier jongeren (33/120) ondernam nog nooit een poging (hetzij gelukt, hetzij 

mislukt) om te stoppen met een middel. 85 jongeren konden dus niet stoppen met hun 

gebruik. 

 

Verwijzer 

 

Niet elke jongere komt uit eigen beweging naar het centrum voor behandeling van 

zijn/haar drugprobleem. Vaak is er sprake van enige druk. Dit kan variëren van „lichte 

druk‟ vanwege bijvoorbeeld familieleden, tot „zware druk of dwang‟ vanwege bijvoorbeeld 

een juridische instantie. 

In onderstaande grafiek wordt weergegeven wie de jongere – naar eigen zeggen – 

verwezen heeft naar het centrum. Slechts 10% geeft aan uit eigen initiatief te komen 

naar het centrum. Bij bijna 40% is sprake van een verwijzing door iemand uit de 

onmiddellijke omgeving (familie of school). Het aandeel verwijzingen vanuit de justitiële 

sector is met één derde het hoogst. 

 

CM-voortrajecten: verdeling naar verwijzende instantie (N=122)
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Last-, hulpbehoefte- en ernstscores 

 

Voor elk leefgebied uit de ADAD worden 3 scores bepaald: een last-, hulpbehoefte en 

ernstscore. Deze scores hebben in eerste instantie een klinisch nut: ze dragen bij tot het 

bepalen van de prioriteiten voor de eventuele verdere behandeling. 

De lastscore drukt – per leefgebied - uit in welke mate de cliënt tijdens de afgelopen 30 

dagen last heeft gehad van problemen op het betreffende leefgebied. Aan de hand van 

een 4-puntenschaal geeft de cliënt zelf een score voor de ervaren last (helemaal niet, 

een beetje, redelijk en zeer veel). Dezelfde 4 categorieën worden gehanteerd voor de 

ervaren hulpbehoefte. De cliënt rapporteert hoe belangrijk het voor hem/haar is om nu 

hulp of raad te krijgen voor problemen op dit leefgebied. 

De ernstscore drukt – vanuit het standpunt van de interviewer - de noodzaak tot 

bijkomende behandeling uit voor elk leefgebied afzonderlijk. De interviewer doet een 

inschatting op basis van de informatie die hem/haar werd verstrekt tijdens het interview. 

De inschatting gebeurt op een schaal van 0 tot 9 („behandeling helemaal niet aan de 

orde‟ tot „behandeling absoluut noodzakelijk‟). 

 

In onderstaande grafiek geven we per leefgebied weer hoeveel jongeren redelijk tot zeer 

veel last ervaren (last), hulp of raad redelijk belangrijk tot zeer belangrijk achten 

(hulpbehoefte) en hoe vaak de begeleider minstens enige behandeling nodig acht (ernst). 

Met uitzondering van het leefgebied drugs zijn de lastscores steeds minstens even hoog 

als de hulpbehoeftescores. Voorts geldt dat de begeleider de nood aan hulp of 

behandeling steeds hoger inschat dan de cliënt dit doet. 

 

CM-voortrajecten: last-, hulpbehoefte en ernstscores (N=120)
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Woonafstand tot het dagcentrum van De Sleutel 

 

De woonafstand of enkele afstand tussen de woonplaats en het dagcentrum wordt op 

twee manieren geoperationaliseerd. In eerste instantie drukken we deze afstand uit in 

het aantal kilometer tussen de verblijfplaats en het dagcentrum te Mechelen. Daarnaast 

wordt deze afstand ook berekend in verplaatsingstijd (aantal minuten). 

Voor deze berekeningen werd een beroep gedaan op mappy (www.mappy.be). Zowel de 

afstand in kilometer als de benodigde tijd wordt er berekend. We kozen daarbij telkens 

voor de auto als voertuig, en de snelste route. 

 

De woonafstand in kilometer varieert tussen 1 en 39 kilometer. De gemiddelde afstand 

tot het dagcentrum bedraagt 13,3 kilometer. De middelste waarde of mediaan is 12 

kilometer. 

De benodigde tijd om zich met de auto te verplaatsen van de verblijfplaats tot het 

dagcentrum varieert tussen 2 en 44 minuten. De gemiddelde verplaatsingstijd bedraagt 

18,3 minuten. De mediaan is met 18 minuten even hoog. Dit betekent dat de helft van 

de jongeren maximaal 18 minuten nodig heeft, en de andere helft minimaal 18 minuten 

om zich met de auto te verplaatsen naar het dagcentrum. 

Voor bijna 40% van de jongeren is de verplaatsingstijd beperkt tot maximaal 15 

minuten, terwijl één op vier jongeren zich meer dan 25 minuten moet verplaatsen naar 

het dagcentrum. 

 

CM-voortrajecten: afstand in minuten (in %)
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Behandelingsbereidheid 

 

Behandelingsbereidheid is de bereidheid om na het doorlopen van de oriëntatiemodule 

verdere ambulante begeleiding te volgen in het dagcentrum. 

In het feedbackgesprek dat volgt op de ADAD-afname (dit is het laatste gesprek in de 

module oriëntatie) doet de begeleider (eventueel) een voorstel voor verdere begeleiding 

en toetst hij/zij dit af bij de cliënt. Indien de cliënt hiermee akkoord gaat, volgt een 

afspraak voor het opstarten van de begeleiding. De effectieve bereidheid zal vervolgens 

blijken uit het nakomen van deze afspraak. 

 

http://www.mappy.be/
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Aldus stellen we vast dat -na het voortraject (zowel volledige als onvolledige 

voortrajecten)- 95 jongeren gedurende kortere of langere tijd in begeleiding komen. Dit 

betekent dat ruim 3 op 4 jongeren zich behandelingsbereid toont. 

 

5.1.3.2. Hoe doorloopt de jongere het CM-voortraject ? 

 

Afronding voortraject 

 

Een volledig voortraject omvat naast de ADAD-afname een urinecontrole, een 

doktersconsult en het ADAD-feedbackgesprek. Zodra één van deze elementen ontbreekt, 

is sprake van een onvolledig voortraject. Op een totaal van 122 CM-voortrajecten zijn er 

aldus 33 onvolledige voortrajecten. De onvolledigheid van een voortraject is voornamelijk 

te wijten aan het niet kunnen uitvoeren van het feedbackgesprek (19 maal) en/of een 

doktersconsult (24 maal). In 7 gevallen kon geen urinestaal worden geleverd. 

 

Aldus tellen we 89 volledige voortrajecten. Hiervan voldoen er 56 aan de inclusiecriteria. 

Dit betekent dat ze in aanmerking komen voor het starten van een beloningstraject. De 

overige 33 komen niet in aanmerking omdat er geen positieve urinecontrole is én de 

ernstscore voor het leefgebied drugs lager is dan 4 (28 maal), en/of de dokter 

concludeert dat er geen sprake is van afhankelijkheid of misbruik (13 maal, waarvan 3 

wel een positief plasje afleverden). Eén cliënt lijdt aan een acute psychose, één cliënt is 

afhankelijk van snuifmiddelen en één van alcohol (waarvoor geen sneltesten bestaan). 

Deze 3 cliënten worden eveneens uitgesloten van eventuele deelname.  

 

Van zij die in aanmerking komen (56 jongeren), startten er 24 cliënten effectief een 

beloningstraject op. Tweeëndertig cliënten die voldeden aan de inclusiecriteria, startten 

geen beloningstraject op. 

Aan 9 cliënten werd de vraag tot deelname aan het beloningsproject niet gesteld. In 6 

gevallen gebeurde dit niet omdat de cliënt afhaakte na het feedbackgesprek of niet 

bereid was om na het feedbackgesprek een behandeling te volgen in het dagcentrum. 

Aan 2 andere cliënten heeft de begeleiding het beloningsproject niet voorgesteld omwille 

van klinische overwegingen en 1 cliënt werd doorverwezen. 

Voorts zijn 23 cliënten niet ingegaan op het voorgestelde aanbod. Tien cliënten voeren 

daarbij aan dat een halfwekelijkse urinecontrole in het centrum onhaalbaar is (meestal 

omwille van praktische problemen). Elf cliënten weigeren eveneens deel te nemen omdat 

ze niet wensen te stoppen met hun gebruik. Tot slot weigert één cliënt te plassen, 

weigert één cliënt zijn/haar moeder mee te brengen naar het centrum, wil één cliënt 

stoppen met gebruik zonder beloning en „gelooft‟ één cliënt niet in het beloningssysteem. 

 

Jongeren die een onvolledig voortraject doorlopen en jongeren die niet voldoen aan de 

inclusiecriteria voor het beloningstraject of niet wensen deel te nemen aan dit traject, 

kunnen uiteraard wel in begeleiding komen. We spreken in dit verband over jongeren die 

de „Treatment As Usual‟ (TAU) volgen. In onderstaande figuur geven we –aan de 

rechterkant van het schema- telkens aan hoeveel jongeren deze ‟gewone‟ behandeling 

volgen. 

Jongeren die in het beloningstraject stappen, zijn per definitie ook in begeleiding. 
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Figuur: Van CM-voortraject naar beloningstraject 

 

 

 
 

 

 

Retentie in het voortraject 

 

De retentie van het voortraject wordt enkel berekend op de afgeronde –zowel volledige 

als onvolledige- voortrajecten (120/122). De duur van het voortraject drukken we 

enerzijds uit in het aantal kalenderdagen én anderzijds in het aantal contactdagen of 

dagen waarop er contact is met het centrum. 

De startdatum van het voortraject is de dag van het eerste face-to-face gesprek. De 

einddatum van het voortraject is de dag van het feedbackgesprek of de dag waarop het 

doktersconsult plaatsvindt (indien dit na het feedbackgesprek valt). 

Indien er geen feedbackgesprek plaatsvond omwille van een vroegtijdige afronding wordt 

de dag van het laatste contact als einddatum genomen. Indien het feedbackgesprek nog 

niet plaatsvond omdat het voortraject nog niet werd afgerond, wordt geen retentie 

berekend. Dit is het geval bij 2 cliënten. 
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De gemiddelde duur van het voortraject bedraagt 48 kalenderdagen. De mediaan is 37,5 

dagen of ruim 5 weken. Gedurende deze periode zijn er gemiddeld 5,6 contactdagen. 

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek, varieert het aantal contactdagen van 1 tot 15. De 

mediaan van het aantal contactdagen bedraagt 5. 

Voor het gros van de cliënten – namelijk 4 op 5 -  geldt dat ze 4 à 7 contactdagen 

hebben gedurende het voortraject. 

 

CM-voortrajecten: verdeling naar aantal contactdagen (in %)
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Omdat er op sommige contactdagen twee of meer prestaties kunnen zijn, is het 

gemiddeld aantal prestaties hoger. Met name vinden er gemiddeld 7,8 prestaties plaats 

in de loop van het voortraject. De mediaan van het aantal prestaties bedraagt 7. 

 

Aantal ouder- of familiegesprekken in voortraject 

 

Bij 25 cliënten (op 120 afgeronde –zowel volledige als onvolledige- voortrajecten) vond 

een familiegesprek plaats in de loop van het voortraject. Bij nog eens 13 andere cliënten 

vond eveneens een familiegesprek plaats, weliswaar na afloop van het voortraject 

(tijdens de individuele behandeling). 

 

Fase tussen einde voortraject en start beloningstraject 

 

Deze fase betreft de tijd die tussen het afronden van het voortraject en de start van het 

beloningstraject verstrijkt. De start van het beloningstraject is het ogenblik waarop de 

eerste sneltest wordt uitgevoerd. Deze „voorbereidingstijd‟ wordt op 2 wijzen berekend: 

zowel in aantal kalenderdagen als in aantal contactdagen met het centrum. 

Inmiddels startten 24 cliënten het beloningstraject. Voor deze 24 cliënten varieerde de 

voorbereidingstijd. Gemiddeld gaat het om 45,2 kalenderdagen of anderhalve maand, 

terwijl de mediaan 31 kalenderdagen of 1 maand bedraagt. 

Het aantal contactdagen tussen het einde van het voortraject en het begin van het 

beloningstraject ligt gemiddeld op 2,6 (variërend tussen 0 en 11, met als mediaanwaarde 

2). Tijdens deze voorbereidingstijd wordt de cliënt gemotiveerd om zijn druggebruik te 

verminderen. 
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5.2. Metingen bij cliënten gedurende het beloningstraject 

 

 

De jongeren die in het beloningstraject stappen, engageren zich om – op vaste dagen en 

halfwekelijks - naar het dagcentrum te komen voor een sneltest. Bij een drugvrij 

testresultaat worden ze daarbij bekrachtigd met waardebons. Vooraleer we ingaan op de 

resultaten van deze sneltesten, beschrijven we kort een aantal eigenschappen van deze 

24 jongeren die een beloningstraject startten. 

 

5.2.1. Wie is de jongere in het CM-beloningstraject ? 

5.2.1.1. Geslacht, leeftijd en nationaliteit 

 

Net zoals in het CM-voortraject is er een sterk overwicht aan jongens. Onder de 24 

jongeren die een beloningstraject starten, bevindt zich slechts één meisje. 

De gemiddelde leeftijd op het ogenblik waarop men het beloningstraject start, bedraagt 

17 jaar en 7 maanden en varieert tussen minimaal 14 jaar en 5 maanden en maximaal 

22 jaar en 10 maanden. De mediaanleeftijd is 17 jaar en 4 maanden. 

Alle jongeren die in het beloningstraject stappen, hebben de Belgische nationaliteit. 

5.2.1.2. Voornaamste probleemmiddel 

 

Het voornaamste probleemmiddel waarop de jongeren getest worden, is in 22 op 24 

gevallen cannabis, terwijl 1 jongere getest wordt op het gebruik van amfetamines en 1 

op het gebruik van cocaïne. 

5.2.1.3. Woonafstand tot het dagcentrum van De Sleutel 

 

De woonafstand of enkele afstand tussen de woonplaats en het dagcentrum varieert 

tussen 1,6 en 28 kilometer en bedraagt gemiddeld 12,2 kilometer. Dit is ongeveer even 

hoog als de gemiddelde woonafstand bij de jongeren in het voortraject. De middelste 

waarde of mediaan is met 10 kilometer eveneens vergelijkbaar met de woonafstand bij 

de jongeren in de voortrajecten. 

De benodigde tijd om zich met de auto te verplaatsen naar het dagcentrum varieert 

tussen 3 en 39 minuten. De gemiddelde verplaatsingstijd bedraagt 16,7 minuten. De 

mediaan is met 15 minuten bijna even hoog als bij de jongeren in het voortraject. Voor 

de helft van de jongeren (12/24) is de verplaatsingstijd beperkt tot maximaal 15 

minuten, terwijl een kwart van de jongeren (6/24) zich meer dan 25 minuten moeten 

verplaatsen naar het dagcentrum. 

5.2.1.4. Waardering van de beloning en justitiële druk 

 

Bij de start van het beloningstraject werd bij de jongeren uitdrukkelijk gepeild naar de 

waardering van de hoogte van de beloning. 

Slechts één jongere die in het project stapt, is van mening dat de beloning zeer laag is. 

23% van de jongeren vindt de beloning zeer hoog, 55% is van oordeel dat ze eerder 

hoog is en 18% van de jongeren vindt de beloning niet laag en niet hoog. We merken 

hierbij op dat ook niemand van de weigeraars verwijst naar de hoogte van de beloning. 

Daarnaast werd bij de start van het beloningstraject nagegaan in welke mate er sprake is 

van enige justitiële druk om in te stappen in het project, bijvoorbeeld omdat men in 

contact is gekomen met politie of jeugdrechtbank. 

Ruim een derde van de jongeren rapporteert enige vorm van justitiële druk, terwijl de 

rest aangeeft dat er geen enkele druk is vanuit justitiële hoek om deel te nemen. 
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5.2.2. Hoe doorloopt men het beloningstraject? 

5.2.2.1. Afronding en retentie 

 

Op een totaal van 24 beloningstrajecten zijn er inmiddels 23 afgerond. Hiervan werden er 

8 vroegtijdig afgerond, terwijl de 15 andere jongeren het beloningstraject volledig 

hebben afgewerkt. Voor 1 jongere is het traject nog aan de gang. 

 

Monitoring sneltesten 

 

Een volledig beloningstraject omvat 24 sneltesten, die halfwekelijks gepland worden en 

aldus verspreid worden over een periode van 12 weken. Een ongewettigde afwezigheid 

wordt aanzien als een positief plasje. Een gewettigde afwezigheid wordt echter niet 

meegeteld en levert als het ware een „inhaalbeurt‟ op die de periode van testing zal 

verlengen.  

 

Voor de 23 afgeronde trajecten geldt dat er gemiddeld 19,5 sneltesten (op een maximum 

van 24) werden gepland. Vijftien maal werd de volledige reeks van 24 sneltesten 

afgewerkt, 4 maal werden 4 à 8 sneltesten afgenomen terwijl 4 cliënten stopten na 11 à 

19 testen. 

5.2.2.2. Duur van het beloningstraject 

 

Tussen de eerste sneltest en de laatste sneltest van het beloningstraject, liggen 

gemiddeld 77 dagen (mediaan=81 dagen). De gemiddelde duur van het beloningstraject 

bedraagt dus 11 weken of 2,5 maanden. 

5.2.2.3. Verminderen van druggebruik 

 

Test-resultaten sneltesten 

 

Op een totaal van 448 geplande sneltesten tellen we 43 ongewettigde afwezigheden. Van 

de 405 effectieve stalen (voor 23 cliënten) zijn er 87 positief en 318 negatief. Omdat de 

ongewettigde afwezigheden gelijkgesteld worden met een positieve controle, bekomen 

we een globaal resultaat van 130 positieve (29%) en 318 negatieve stalen (71%). 

 

Uit onderstaande figuur blijkt dat zes jongeren meer dan 90% negatieve testresultaten 

behalen, terwijl nog eens 4 jongeren meer dan 80% halen. Twee jongeren leveren geen 

enkel negatief staal af, terwijl 4 jongeren minder dan 50% scoren. 
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% negatieve testresultaten (per jongere in het beloningstraject)
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Evolutie van de test-resultaten 

 

In onderstaande grafiek brengen we de evolutie van het aantal negatieve testresultaten 

in beeld doorheen het volledige beloningstraject. Per meetmoment (24 bij een volledig 

traject) wordt uitgezet hoeveel jongeren negatief hebben getest. Omdat een aantal 

jongeren niet het volledige beloningstraject afwerkt, daalt het maximaal aantal negatieve 

testresultaten (zie opgegeven „n‟ bij elk meetmoment). 

 

De grootste wijzigingen met betrekking tot het aantal negatieve testresultaten doen zich 

voor tijdens de eerste 4 weken (of 8 meetmomenten): het aantal negatieve 

testresultaten schommelt tijdens die 4 weken tussen 11 en 16. Vanaf week 5 zijn - met 

uitzondering van sneltest 23 – de verschuivingen kleiner en varieert dit aantal tussen 12 

en 14. Dit impliceert dat er weinig of geen significante verschuivingen optreden in de 

loop van het traject. We kunnen met andere woorden niet concluderen dat de 

testresultaten significant verbeteren of verslappen naar het einde. 
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aantal negatieve testings per meetmoment (maximaal 23)
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5.2.2.4. Behaalde beloningen 

 

Beloningen 

 

Bij een eerste negatief staal ontvangt de jongere een waardebon van 3,5 euro. Voor elk 

volgend negatief staal dat men aflevert, stijgt de waarde van de waardebon telkens met 

een halve euro. Het 24ste en laatste staal kan aldus maximaal een waardebon opleveren 

van 15 euro. 

Op 23 afgeronde beloningstrajecten zijn er twee jongeren die dit maximum van 15 euro 

bereikt hebben. Drie jongeren stranden op 14 of 14,5 euro, terwijl 4 jongeren de kaap 

van 13 of 13,5 euro halen. Nog eens 6 jongeren ontvangen bij hun laatste sneltest een 

waardebon tussen 9 en 12,5 euro. Voorts behalen 6 jongeren een maximumbeloning 

tussen 3,5 en 7 euro, terwijl 2 jongeren geen enkele beloning halen. 

 

Bonussen 

 

Per 3 opeenvolgende negatieve stalen, voorziet het beloningsschema een bonusbon ter 

waarde van 5 euro. Een volledig traject kan aldus maximaal 8 bonussen van 5 euro 

opleveren. 

Gemiddeld worden 4 bonussen behaald. In onderstaande figuur wordt de verdeling van 

het aantal bonussen weergegeven. Twee cliënten leggen een „foutloos‟ parcours af en 

halen het maximum van 8 bonussen binnen. Daarnaast zijn er 4 jongeren met 7 

bonussen en evenveel met 6 bonussen. Nog eens 2 jongeren verdienen 5 bonussen bij 

elkaar, terwijl de rest van de jongeren (11) maximaal 3 bonussen verzamelen. Hiervan 

halen 4 jongeren geen enkele bonus binnen. 
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aantal behaalde bonussen (per jongere in het beloningstraject)
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Totale waarde van de beloningen 

 

Behalve de toenemende beloningen voor een negatief staal en de bonus voor 3 

opeenvolgende negatieve stalen, voorziet het beloningsschema sowieso in een 

waardebon voor het afleveren van een staal gedurende de eerste 2 weken. In concreto 

betekent dit dat een jongere gedurende de eerste 4 meetmomenten een vast bedrag van 

3,5 euro ontvangt indien het staal positief is. Voorwaarde hierbij is dat de jongere zich 

volgens afspraak aanbiedt in het centrum en een staal aflevert. 

 

Indien een jongere erin slaagt om 24 opeenvolgende negatieve urinestalen af te leveren, 

zal hij of zij in het totaal 262 euro aan waardebonnen ontvangen (waarvan 40 euro aan 

bonussen). 

Gemiddeld behalen de 23 jongeren 135,4 euro aan waardebonnen (waarvan 19,8 euro of 

14,6% aan bonussen). De mediaanwaarde ligt met 141 euro vlak bij dit gemiddelde. 

De verdeling van het totaal der behaalde beloningen vindt men in volgende figuur. Twee 

jongeren halen het maximumbedrag aan beloningen, terwijl 6 jongeren een beloning 

tussen 200 en 250 euro bij elkaar verdienen. Voor 3 jongeren is 150 à 200 euro 

weggelegd, en voor 2 jongeren bedraagt de totale beloning 100 à 150 euro. Nog eens 3 

jongeren stranden op een bedrag tussen 50 en 100 euro, terwijl de overige 7 jongeren 

minder dan 50 euro verzamelen. 
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totaal der behaalde beloningen in euro (per jongere in het beloningstraject)
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De aard van de beloningen 

 

De jongeren die aan het beloningstraject deelnemen en aldus waardebons ontvangen, 

mogen dit bedrag besteden aan een aankoop van hun keuze in een handelszaak in 

Mechelen. De begeleider/ster moet echter zijn/haar akkoord geven voor de voorgestelde 

besteding en doet de aankoop samen met de jongere. Het bedrag mag in geen geval 

besteed worden aan alcohol, tabak of drugs. 

 

Volgende aankopen of bestedingen vinden plaats: 

- Kledij (6 cliënten) 

- GSM (2 cliënten) 

- Computermateriaal (2 cliënten) 

- Toegangskaarten (2 cliënten) 

- Snoepgoed/wafel (2 cliënten) 

- Fitnessapparaat 

- Digitaal fototoestel 

- I-pod 

- X-box 

- Uurwerk 

- Mp3-speler 

- CD‟s 

- Hoofdtelefoon 

- Fietsverlichting 

- Keukenmateriaal 
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5.3. Metingen bij cliënten gedurende het begeleidingstraject 

 

 

Het beloningstraject (met maximaal 24 sneltesten) wordt niet geïsoleerd uitgevoerd. Dit 

betekent dat jongeren niet louter naar het centrum komen voor de sneltesten en de 

daaraan verbonden beloningen, maar ook een individuele begeleiding volgen. Deze 

individuele begeleiding loopt parallel met het beloningstraject, maar start en eindigt niet 

noodzakelijk op dezelfde momenten. 

 

5.3.1. Duur van het begeleidingstraject 

 

Terwijl 23 beloningstrajecten inmiddels afgerond zijn, zijn er voorlopig 22 

begeleidingstrajecten afgerond. Dit komt omdat de begeleidingstrajecten doorgaans 

langer doorlopen. Gemiddeld wordt het begeleidingstraject 61 dagen of 2 maanden later 

afgerond dan het beloningstraject (variërend tussen 0 en 173 dagen). 

 

De duur van het begeleidingstraject is bijgevolg hoger dan deze van het beloningstraject. 

Gemiddeld duurt de begeleiding 162 dagen of bijna 5,5 maanden, en varieert dit tussen 

29 en 281 dagen.  

Gedurende deze begeleiding heeft de jongere - naast de geplande urinecontroles van het 

beloningstraject – gemiddeld 19,2 gesprekken in het centrum. Dit is bijna één gesprek 

per week. Het gaat hierbij voornamelijk om gesprekken met de individuele begeleider. 

 

5.3.2. Evolutie veranderingsbereidheid 

 

Tijdens de begeleiding maakt de jongere een gans proces door. Om dit te kunnen 

evalueren is voorzien in een aantal metingen bij de jongere aan de hand van diverse 

instrumenten. Uit de analyse van de begeleidingsdossiers is gebleken dat het niet steeds 

eenvoudig is voor de begeleiders om deze metingen nauwgezet en volgens het draaiboek 

uit te voeren. 

 

Eén van de voornaamste metingen heeft betrekking op de veranderingsbereidheid van de 

jongere. Hiertoe wordt de RCQ of Readiness to Change Questionnaire gehanteerd. Dit is 

een korte vragenlijst die 3 maal afgenomen wordt, met name tijdens week 1, week 6 en 

week 11 van het beloningstraject. 

 

Op basis van deze RCQ wordt bepaald of een jongere zich eerder in de 

voorbeschouwings-, contemplatie- of actie-fase bevindt. 

 

Opvallend is dat 16 op 22 jongeren zich reeds in week 1 van het beloningstraject in 

actie-fase bevinden, drie jongeren tussen actie en contemplatie „zweven‟, terwijl 3 

jongeren zich situeren in de fase van contemplatie. Bij de 2de en 3de meting blijken – met 

uitzondering van één jongere - alle jongeren zich intussen in de actiefase te bevinden. 

Dit impliceert dat de veranderingsbereidheid reeds bij aanvang van het beloningstraject 

vrij hoog is, en - waar mogelijk – nog toeneemt in de loop van de begeleiding. 
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5.4. Follow-up metingen 

 

 

Een cruciale vraag is of de vastgestelde veranderingen en verbeteringen na verloop van 

tijd standhouden. 

Om dit te kunnen opvolgen, is voorzien in een telefonische follow-up die plaatsvindt 6 

maanden na afloop van het beloningstraject. Concreet wordt daarbij gepolst naar het 

gebruik van middelen gedurende de afgelopen 30 dagen. 

 

Van de 23 afgeronde beloningstrajecten konden 3 cliënten niet bereikt worden voor de 

follow-up meting. Bij de andere 20 jongeren werd de follow-up meting uitgevoerd met 

volgende resultaten. 

 

Acht jongeren geven aan dat ze het middel (7 maal cannabis en 1 maal cocaïne) niet 

gebruikt hebben gedurende de afgelopen 30 dagen, en dus clean bleven. Zes jongeren 

hebben het middel (5 maal cannabis en 1 maal amfetamines) in mindere mate gebruikt, 

met name 1 à 3 dagen in de afgelopen 30 dagen. De andere 6 jongeren hebben het 

middel (i.c. cannabis) - 6 maanden na de laatste sneltest – zeer frequent gebruikt, met 

name 15 à 30 dagen gedurende de afgelopen maand. 

 

Een vergelijking van het gebruik van het voornaamste middel tijdens het voortraject met 

het gebruik bij de follow-up meting leert dat het gemiddeld aantal dagen recent gebruik 

gedaald is van 10,8 naar 8,1 dagen. De gemiddelde daling is echter niet significant 

(Wilcoxontest, p=n.s.). Voor 12 jongeren is er sprake van een daling van het gebruik, 

één jongere blijft status-quo en 7 jongeren gebruiken meer op het ogenblik van de 

follow-up.  

 

We stellen echter wel vast dat er een verband is tussen de resultaten na 6 maanden en 

de behaalde beloningen. De kans op blijvende abstinentie (na 6 maanden) hangt immers 

samen met het behaalde resultaat tijdens het beloningstraject. 

De 8 bevraagde jongeren die clean bleven, behaalden gemiddeld 193 euro tijdens hun 

beloningstraject, terwijl de 12 andere jongeren gemiddeld 91 euro verzamelden (t-test, 

p=0,012). Er is echter geen verschil qua behaalde beloningen tussen jongeren die - 6 

maanden na de laatste sneltest- in mindere dan wel meerdere mate gebruiken 

(respectievelijk 91 en 90 euro gemiddeld). 

Voorts geldt dat er een verband is tussen de resultaten na 6 maanden en het aantal 

stalen dat men afleverde tijdens het beloningstraject. De jongeren die clean bleven na 6 

maanden, realiseerden gemiddeld 22 stalen, terwijl de andere jongeren gemiddeld 14,7 

stalen afleverden (t-test, p=0,019).  

 

5.5. Hoe ervaren therapeuten de klinische waarde van deze methodiek? 

 
De beloningsmethodiek is in dit project gedurende 3 jaar toegepast in DCM. We hebben 

er heel wat expertise in opgebouwd. 

 

Het is een mogelijke methodiek, naast andere gekende methodieken, die tot goede 

resultaten kan leiden. 

Adolescenten zijn in een kritieke ontwikkelingsfase en voor sommigen is een intensieve 

behandelvorm aangewezen maar tal van factoren spelen een rol zoals het tempo van de 

cliënt. Contingency Management kan bij adolescenten een hulpmiddel zijn om een 

patroon te doorbreken dat nog niet lang geïnstalleerd is.   
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Behandelaars en cliënten en omgeving kunnen de kracht van consequent belonen 

ervaren:  

* De behandelaar kan afstand nemen van de bestraffende consequentie die jongeren 

vaak op druggebruik krijgen en een alternatieve consequentie aanbieden die de 

weerstand van de cliënt voor verandering doet verminderen. De beloning is naast zijn 

intrinsieke waarde ook de materiële drager van de positieve waardering voor de 

gedragsverandering van de cliënt. Voor veel cliënten was het krijgen van het waarde- 

bonnetje na een urinecontrole meer belonend dan het geschenk dat vaak pas op het 

eind werd aangekocht. Dit omwille van de sociale waardering die er mee gepaard ging. 

* Belonen van gewenst of gewaardeerd gedrag kan bij de ouders aangebracht worden 

als aandachtspunt of attitude. Vaak beperkt men zich tot bestraffen van ongewenst 

gedrag. Soms ziet de omgeving het gedrag van de jongere niet en is er sprake van 

verwaarlozing of gebrekkig toezicht. Opvolging door het CM-project biedt hier een 

ander aanpak. 

 

De aanpak helpt om behandeldoelen te verhelderen of concreet te krijgen. Zo kan het 

aanbrengen van de methodiek ingepast worden in de motivationele gespreksvoering. Het 

voorstellen van de beloningsmethodiek helpt sommige jongeren om sneller de stap van 

overweging naar beslissing te zetten.  

Het voorstellen van deze methodiek en zelfs een eventuele weigering om er in te stappen 

geeft soms actie (“ik kan het ook zonder”) of geeft de begeleider meer informatie  

(opvoedingsstijl, waarden en normen, de mate waarin de jongere materieel verwend is, 

…) 

Cliënten krijgen een reden om abstinent te zijn op korte termijn. Dit is zeker tastbaar bij 

jongeren die nog geen last ervaren. Bij het spreken over stoppen met druggebruik met 

de cliënt kan het beloningstraject een extra aanbod zijn om het behandeldoel dichterbij 

in de tijd en meer concreet te maken. In plaats van ooit te stoppen met druggebruik in 

een verre toekomst kan men als doel hebben om de eerstvolgende week van het 

beloningstraject drugvrij te worden en dit voor te bereiden met de cliënt. De 

medewerkers hebben gemerkt dat cliënten vaak het traject willen beginnen om zich te 

bewijzen tegenover instanties zoals de jeugdrechter of hun ouders. De jongeren voelen 

het aan als een uitdaging en willen er voor gaan. Voor sommige begeleiders is het geen 

extra hulpmiddel en is het motivationele proces, de functie en context van het 

druggebruik, de individuele problematiek het belangrijkst. Deze aandachtspunten zijn 

nodig ter voorbereiding van het drugvrij worden en worden in ons behandelmodel ook 

gehanteerd ter begeleiding van het Contingency Management. Hierbij is het minder van 

belang met welke motivatie cliënten met hun druggebruik stoppen. De motivatie kan je 

verder uitdiepen tijdens de behandeling met het oog op een duurzame motivatie tot 

abstinent blijven. 

 

Contingency Management wordt in de literatuur vaak samen met CRA toegepast. Het 

doorbreken van het gebruikspatroon of het extra zichtbaar krijgen door het intensieve 

monitoren kan extra gespreksmateriaal voor de behandeling opleveren. Terugval is direct 

op te sporen door het intensieve monitoren en kan besproken worden met de beleving 

nog goed in het geheugen. Ook bij het NISPA-project was het verschil tussen de 

CRA+voucher behandeling en de gebruikelijke aanpak dat door urinetesten 

cocaïneabstinentie consequent gemonitored wordt. Terugval is direct op te sporen en er 

wordt over gesproken op een positieve, niet–veroordelende manier (Defuentes-Merillas 

Laura, de Jong Cor AJ, 2008). 

Behaalde waardebonnen en de aandacht hiervoor tijdens de begeleiding bij de 

bespreking van het spaardoel geeft een directe mogelijkheid om van behandelsucces te 

genieten. Bespreken van het spaardoel geeft concreet aanleiding tot bespreken van een 

drugvrije levensstijl (rapport van ons projectjaar 2007-2008). 

 

Cliënten die na het beëindigen van een eerste behandeling terugvallen hebben een band 

opgebouwd met het centrum en komen terug zodat erger kan voorkomen worden. 
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Een belangrijke conclusie is dat bij jongeren de kans op slagen verhoogt als de context 

mee is (ouders, opvoeders). 

Het project werkt niet zonder ondersteuning vanuit het thuismilieu. Gezinsgericht werken 

is een voorwaarde. 

Er wordt in de trajecten intensief met de ouders, opvoeders gewerkt. We vinden het 

belangrijk goede handvatten te ontwikkelen in het werken met ouders. Het vergroot de 

kans op het welslagen van de begeleiding van de jongere. 
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II Discussie en aanbevelingen 
 
 
In de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en dus ook in de verslavingszorg 

wordt steeds nadrukkelijker de vraag gesteld naar de evidentie waarop de uitgevoerde 

interventies gebaseerd zijn. Evidence Based werken staat terecht sterk in de aandacht. 

Dit wil niet zeggen dat er geen kritiek geformuleerd wordt op deze trend. Integendeel, 

Vanheule  bijvoorbeeld, stelt dat er bij elk wetenschappelijk onderzoek ook sprake is van 

een zekere foutenmarge. De toegelichte waarheid is relatief. Er is een kloof tussen 

wetenschappelijke kennis verworven in het kunstmatige labo en de dagelijkse, levende 

therapeutische praktijk. Hij vraagt zich af in welke mate er evidentie is omtrent de 

algemene toepasbaarheid van modellen die met een wetenschappelijk verantwoord, 

experimenteel design verworven werden? (Vanheule, S. (2008)) 

 

Het proefproject “Op abstinentie gerichte behandeling voor drugverslaafde adolescenten 

op basis van Contingentie Management (CM)“ is perfect te situeren in dit spanningsveld 

tussen wetenschappelijk labo en klinische toepassing. Contingentie Management heeft 

zijn roots in de leertherapie. Er bestaat voldoende wetenschappelijke literatuur die 

aantoont dat CM effectief is bij de behandeling van cocaïneverslaving bij volwassenen. 

Maar mag deze kennis gegeneraliseerd worden naar andere doelgroepen, andere 

verslavingen? Dit proefproject wil nagaan of de toepassing van CM ook werkzaam is bij 

de behandeling van een andere doelgroep: adolescenten. Maar de keuze voor een andere 

doelgroep leidt onmiddellijk tot verdergaande variaties.  Bijvoorbeeld adolescenten 

gebruiken  andere middelen: bij aanmelding voor behandeling is cannabis het meest 

gebruikte illegale product. In welke mate is CM effectief bij de behandeling van 

cannabisverslaving? De leefsituatie van adolescenten is ook kwalitatief verschillend met 

deze van volwassenen: de omgeving, en meer bepaald het kerngezin, heeft een grote 

impact op hun doen en laten.  

Hiermee zijn de 3 grote thema‟s van deze implementatie studie gesitueerd:  de 

doelgroep wordt gevormd door adolescenten, de gebruikte drug is cannabis en de 

mogelijk rol van het gezinssysteem tijdens de behandeling. 

 

Maar wat is Contingentie Management en wat is de leertheoretische achtergrond? 

 

Contingency management is een set van psychologische en leertheoretische 

Interventies die als doel hebben: 

 

 Identificeren wat de cues (personen, situaties, objecten, gevoelens, gedachten) 

 zijn die iemand er toe aanzetten om drugs te gaan (verder) gebruiken. 

 Identificeren wat alternatieve beloningen zijn om niet te gaan gebruiken. 

 Ontdekken wat het individuele gebruikspatroon is van een cliënt. 

 Positieve gevolgen verbinden aan niet-gebruik en negatieve gevolgen koppelen 

 aan de vaststelling van drugconsumptie. 

 Aanleren van effectieve zelfhulp strategieën en sociale vaardigheden om drugs te 

 weigeren. 

 

Bij afhankelijke gebruikers is de waarde van de onmiddellijke beloning van onder 

invloed zijn van drugs zeer hoog. De belonende waarde van druggebruik is véél hoger 

dan de mogelijke bestraffende consequenties. Het gevolg is dat er ondanks dreiging 

van negatieve gevolgen in de toekomst, er toch in het hier-en-nu verder gebruikt wordt. 

Bij het nemen van een beslissing omtrent al dan niet gebruiken haalt het onmiddellijk 

gewin het van een toekomstig nadeel. Want voor de druggebruiker is de onmiddellijke 

consequentie van niet-gebruiken (dus abstinent blijven) eerder negatief: je 

ongemakkelijk voelen, ziek zijn, ongerust worden,… Dus het stellen van dit alternatief 

gedrag (nuchter blijven) wordt niet beloond maar wordt wel bestraft in de beleving van 
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de druggebruiker. De mogelijke positieve consequenties op lange termijn van abstinentie 

spelen nauwelijks een rol. Er is dus geen contingentie. 

 

De traditionele strategie bij hulpverleners bestaat uit het verhogen van de waarde van 

de straf, in de hoop dat ze concurrentieel wordt met het belonend effect van 

drugconsumptie. Dus de hypothese is dat de gebruiker geen drugs zou gebruiken omdat 

de straf veel hoger uitkomt dan de beloning. De traditionele interventie bestaat eruit dat 

de druggebruiker bij afleveren van een positief urinestaal bestraft wordt (vb. naar huis 

gestuurd worden, minder aandacht krijgen, geen methadon meekrijgen enz). Het woord 

straf wordt hier in zijn leertheoretische betekenis gebruikt. Met straf wordt hier bedoeld 

dat een mogelijke positieve consequentie bewust niet gegeven wordt of een 

onaangename consequentie toegediend wordt. Het doel is in dit geval dat het oude 

gedrag (positief urinestaal afleveren) vermindert in de toekomst. Maar deze hypothese 

blijkt in de praktijk niet stand te houden. 

 

Contingency management gooit het daarom over een andere boeg. Contingency 

management zal proberen om gewenst gedrag ook op de korte termijn te belonen. 

Daarom gaat de hulpverlener inderdaad bewust de consequenties manipuleren. Hij 

doet dit door het gewenste gedrag (abstinent zijn; in ons geval: geen cannabis of 

andere drug gebruiken) objectief aantoonbaar te maken via een urinestaal. In plaats van 

oud gedrag te laten uitdoven wil de hulpverlener nieuw, alternatief gedrag stimuleren,  

het frequenter laten voorkomen. Een negatief urinestaal is een staal zonder aanwezigheid 

van sporen van gebruik. Via de toekenning van een voucher wil hij bekomen dat er meer 

negatieve urinestalen worden afgeleverd door een individu. Om dit te bereiken wordt het 

afleveren van een negatief urinestaal beloond. Dit negatieve urinestaal is de 

operationalisatie van „niet gebruiken‟. Zo kunnen we immers objectief meten wat „clean‟ 

betekent. Met de cliënt zijn we ook overeengekomen dat „clean‟ betekent: negatief 

urinestaal. 

 

Bij gewenst gedrag, krijgt de adolescent dus een beloning: een voucher met een 

bepaalde financiële waarde die in samenspraak met de therapeut kan ingeruild worden 

voor een dienst of product dat in overeenstemming is met een drugvrije levensstijl. 

Voorwaarde is hier dat het voucher inderdaad beleefd wordt als een beloning door de 

adolescent. Tweede voorwaarde is dat de beloning onmiddellijk volgt op de aflevering 

van de urinetest, zodat de cliënt zich cognitief bewust is van het verband, de 

contingentie dus. De gevolgen op korte termijn kunnen gezien worden als de eerste 

sequens in een gedragsketen. De hulpverlener wil vandaar af verder bouwen naar de 

langere termijn. Reëel gedrag is immers een aaneenschakeling van sequensen (een 

gedragsketen). De hulpverlener wil daarom de cliënt leren anticiperen. Dus hem leren om 

bij een cue die hem zou kunnen verleiden tot drugconsumptie, toch geen drugs te 

gebruiken omdat hij in de toekomst een beloning verwacht en deze verwachting voor 

hem positief is. In feite is dit een belangrijk leerdoel: de consequenties op langere 

termijn laten meespelen in je beslissingsproces.  

 

Je zou kunnen zeggen dat de hulpverlener aan de jongere leert om ook stimuluscontrole 

toe te passen als strategie (dat is wat hijzelf moet doen), naast belonen (wat wij doen). 

Op termijn zal de jongere ook moeten leren om zichzelf te belonen (dus evolueren van 

externe naar interne motivatie). De beleving van de waarde van onze beloning zal 

immers gaandeweg devalueren. Je gaat deze devaluatie bij CM uit de weg door 

gaandeweg de waarde van de beloning per waardebon te verhogen . 
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Het proefproject “Op abstinentie gerichte behandeling voor drugverslaafde adolescenten 

op basis van contingentie management” wou volgende concrete vragen beantwoorden: 

 

• Kon de ontworpen behandeling voor drugverslaafde adolescenten, op abstinentie 

gericht en op basis van contingentie management worden uitgevoerd in een ambulant 

centrum van de Vlaamse verslavingszorg dat zich richt naar een gemengde doelgroep 

van volwassenen en minderjarigen? 

 

• Als deze behandeling wordt toegepast bij deze doelgroep. 

Was het druggebruik bij de deelnemende cliënten verminderd op het einde van 

het beloningstraject en bij follow-up? 

a.  Wat is het percentage drugvrije urinetestresultaten per cliënt en per 

meetmoment? 

b. Kon het stoppen met druggebruik worden gerealiseerd en bekrachtigd met 

een spaardoel? 

c. Hoe was de motivatie naar abstinent worden van het probleemmiddel toe ? 

 

 

De eerste vraag: de toepasbaarheid van CM voor adolescenten in een ambulant centrum 

dat zich richt tot een gemengd publiek? 

 

Het is kenmerkend voor experimentele designs die in wetenschappelijke labo‟s 

uitgevoerd worden dat men de invloed op het eindresultaat van andere dan de beoogde  

factoren  “zuiver” wil meten, want anders kan men moeilijk nagaan wat de invloed is van 

de bestudeerde factor op een eindresultaat. In de dagelijkse werking van een 

behandelcentrum is dit natuurlijk niet zo. De werking is bij ons nooit afgestemd op één 

doelgroep of op de toepassing van één behandelprotocol. Verder wil men in plaats van 

een “zuivere”  en daarom meestal kleinere doelgroep, toch een relevant aantal mensen 

bereiken. 

 

Is de doelgroep in onze maatschappij groot genoeg om een specifieke en 

gespecialiseerde werking te verrechtvaardigen? Analyse van de registratiegegevens leert 

ons dat er een behoorlijke grote groep is van druggebruikende jongeren die door 

verwijzers toegeleid worden naar een gespecialiseerd centrum. Tijdens de 3 jaar dat het 

proefproject liep waren er 179 die in aanmerking kwamen. Dit is toch een behoorlijk 

grote groep voor een middelgrote stad als Mechelen. Het is dus relevant om een 

aangepaste werking op te zetten.  

 

Hoe moeilijk is dit? Zo was het noodzakelijk om een handelprotocol te schrijven omtrent 

de toepassing van CM, was het noodzakelijk om het cliëntendossier aan te passen, was 

het noodzakelijk om een aantal therapeuten op te leiden in de toepassing van het 

protocol, moest de organisatie van het centrum aangepast worden om urinecontroles 

volgens het protocol af te nemen en om beloningen toe te kennen en moesten de andere 

hulpverleners die niet rechtstreeks betrokken waren bij het project, niet alleen 

geïnformeerd worden, maar ook gemotiveerd worden om het proefproject met een open 

attitude te benaderen.  

 

De tussentijdse rapporten over de verschillende werkjaren in dit proefproject 

documenteren dit proces uitvoerig. De algemene conclusie omtrent deze eerste vraag 

kan kort omschreven worden: het is mogelijk om een protocol te ontwerpen betreffende 

contingentie management voor drugverslaafde adolescenten. De implementatie van het 

protocol vereist wel dat de organisatiestructuur en de teamsamenstelling stabiel is. CM 

bestaat uit een duidelijke structuur, met voortraject en eigenlijke behandeling van 12 

weken en dit protocol verdraagt weinig improvisatie. De voorkennis om CM uit te voeren 

is heden ten dage nog geen gemeengoed bij hulpverleners. Dit impliceert dat de 

uitvoerders eerst moesten getraind worden en dat het project kwetsbaar is voor 

schommelingen in deze kleine groep hulpverleners. 
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Het is aan te bevelen dat in de schoolse opleidingen en postgraduaten de theoretische 

achtergronden en de specifieke attitudeaspecten van de hulpverlener die 

beloningstrajecten uitvoert,  meer aandacht krijgen. Dit zou het aantal beschikbare 

hulpverleners vergroten maar ook de houding van andere hulpverleners constructiever 

maken waardoor het draagvlak vergroot. 

 

De tweede vraag gaat over de waargenomen toepasbaarheid van een beloningstraject bij 

drugverslaafde jongeren. Maar eigenlijk moeten we onderscheid maken tussen het 

voortraject en het eigenlijke beloningstraject. 

 

Het voortraject heeft als doel om uit te maken of een doelgroepjongere effectief kan 

starten met een beloningstraject. In de behandeling van volwassenen noemt men dit de 

oriëntatiefase. Gezien er in CM materiële beloningen worden toegekend om het bereiken 

van doelen te bekrachtigen, maar dit beleefd kan worden als geld krijgen om op 

consultatie te komen, wordt er héél veel belang gehecht aan de juiste selectie van de 

deelnemers. Zo moet kunnen aangetoond worden dat ze inderdaad drug afhankelijk zijn 

bij de start van de therapie. Er is tijdens dit proefproject dan ook heel wat te doen 

geweest omtrent de inhoud van het voortraject. Dit omvat 5 voorbereidende elementen: 

de afname van een ADAD-interview, een urinetest leveren, een medische consultatie 

krijgen, evenals een feedbackgesprek en een oudergesprek. Tijdens het verloop van het  

proefproject werden er wijzigingen aangebracht omdat er héél weinig jongeren 

instroomden. Vooral het vaststellen van afhankelijkheid is moeilijk, omdat de klassieke 

DSM IV criteria bedoeld zijn voor volwassenen en te nauw zijn voor de doelgroep van 

adolescenten. Maar er is geen internationale consensus over hoe afhankelijkheid te 

definiëren bij adolescenten. Ook bij de doelgroep volwassenen is er trouwens veel 

discussie over dit onderwerp (O‟ Brien CP, 2006). Maar toch moeten we vaststellen dat 

slechts 20 % van de gestarte voortrajecten geleid hebben tot participatie aan het 

beloningstraject. Terwijl 65% van de andere voortrajecten geleid hebben tot een 

“treatment as usual”. Dit roept toch wel vragen op, anderzijds betekent het wel dat in 

totaal 72% van de voortrajecten geleid hebben tot een behandeling, wat dan wel een 

zeer goed resultaat is. Maar het is duidelijk dat er naast het overwinnen van enkele 

technische obstakels eigen aan het behandelprotocol en de organisatie van de 

hulpverlening, er toch een duidelijk engagement noodzakelijk is van de jongeren en van 

zijn omgeving. Het volledige voortraject werd gemiddeld afgewerkt binnen de 48 dagen. 

 

Het vaststellen en bespreekbaar maken van een (verslavings)problematiek is in het 

algemeen geen evidente zaak bij jongeren. Daarom wordt er meer en meer gepleit om 

vroeginterventie projecten op te starten (Keymeulen R., 2010).  

 

Wanneer de signalen die wijzen op riskant gebruik herkend worden door het sociale 

netwerk, rijst onmiddellijk de vraag: hoe moet het nu verder met deze persoon? 

Vroeginterventie is een mogelijk antwoord. Vroeginterventie is te situeren op de 

scharnier tussen preventie en hulpverlening. Het gaat om een interventie die  in een 

goed afgebakend en beperkt tijdsperspectief uitgevoerd wordt, op een plaats die neutraal 

en veilig genoeg is voor de deelnemers. De potentiële deelnemer heeft wellicht nog niet 

alle kenmerken van een afhankelijke persoon, maar stelt wel al risicogedrag. De inhoud 

van de vroeginterventie heeft dikwijls een psycho-educatief karakter. Er wordt 

individueel of in groep informatie gegeven over effecten en risico‟s van gebruik op de 

verschillende levensterreinen. Via deze informatie wordt getracht om een reflectie van de 

jongere te stimuleren omtrent het eigen gebruikspatroon en omtrent de motieven om te 

gebruiken.  

 

Voor een grote groep druggebruikers zal vroeginterventie volstaan. De interventies zullen 

hen aan het denken gezet hebben. Bewuster geworden, zullen ze in staat zijn om die 

keuzes te maken die hen toelaten om hun persoonlijke levensdoelen te realiseren. 

Middelengebruik zal voor hen geen obstakel worden in hun persoonlijke ontwikkeling. 
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Vroeginterventie heeft in deze gevallen een preventieve rol vervuld ten aanzien van 

mogelijke, latere negatieve ontwikkelingen. 

 

Maar voor andere jongeren zal dit niet lukken. Zij zullen bijvoorbeeld er niet in slagen  

om regelmatig deel te nemen aan de activiteiten. Mogelijk is de ontwikkeling van de 

symptomen al ver gevorderd, misschien vertonen ze zelfs al een chronisch karakter, 

zodat enkel bewustwording en beslissingen nemen onvoldoende zijn. Vroeginterventie is 

in deze gevallen mogelijk een stap in de ontwikkeling van motivatie voor verdere 

hulpverlening. Waarom zou de volgende stap in de hulpverlening dan geen deelname in 

een beloningstraject kunnen zijn? Via participatie in een vroeginterventieproject zouden 

er misschien meer jongeren gebruik gaan maken van deze nieuwe methodiek. 

 

Want ongeveer 2/3 van de starters maken een beloningstraject volledig af. Zij hebben 

met andere woorden tijdens hun behandeling significante stappen gezet in de richting 

van het volhouden van de behandeling. Er is een verband tussen abstinent blijven na 6 

maanden en het aantal stalen dat men afleverde tijdens het beloningstraject. De 

jongeren die clean bleven na 6 maanden, realiseerden gemiddeld 22 stalen. Dit is 

significant meer dan de jongeren die niet vrij bleven van druggebruik. Er is tevens een 

verband tussen de hoogte van de verworven beloningen en abstinentie na 6 maanden. 

 

Een belangrijke andere conclusie is dat bij jongeren de kans op bereiken van abstinentie 

verhoogt als de context  (ouders, opvoeders) een actieve bijdrage kan leveren. Het 

project werkt niet zonder ondersteuning vanuit het thuismilieu. Gezinsgericht werken, in 

de trajecten op intensieve wijze met de ouders, opvoeders is een must. De literatuur 

ondersteunt ons bij vinden van goede handvatten in het werken met ouders. Het 

vergroot de kans op het welslagen van de begeleiding van de jongere. In het kader van 

dit proefproject werd dan ook een stevige literatuurstudie opgenomen omtrent dit 

onderwerp. 

 

Participatie aan een beloningstraject loont ! Het is daarom de grote uitdaging om de 

voortrajecten zodanig te organiseren dat een grotere groep dan nu het geval is, profijt 

kan halen uit deelname aan deze nieuwe methodiek. 

 

De kenmerken van verslaving zijn beschreven voor volwassenen. Het natuurlijk verloop, 

het klinisch beeld en het druggerelateerd gedrag zou anders kunnen zijn bij 

adolescenten. De klinische DSM–IV criteria voor stoornissen in het gebruik van een 

middel maken geen onderscheid tussen volwassenen en adolescenten. Daar druggebruik 

een deel van de leefwereld van tieners is geworden is verbetering van de theorievorming 

over verslaving bij adolescenten aangewezen. 

 

In dit project werden 122 schoolgaande jongeren met een druggerelateerde hulpvraag 

bevraagd. We stelden volgende kenmerken vast die we relevant achtten voor het 

aanbieden van een behandeling. 

Deze jongeren zijn: 

- gemiddeld 17 jaar en 2 maanden oud. 

- 92% zijn jongens 

- 85% kampt voornamelijk met zijn/haar cannabisgebruik 

- is in 90% van de gevallen verwezen 

- minder dan 20% geeft aan last te hebben van zijn druggebruik en minder dan 

een derde geeft de nood om hiervoor hulp te krijgen aan hoewel de hulpverlener zijn 

problemen dermate ernstig vindt dat behandeling aangewezen is in meer dan de helft  

(63%) van de gevallen. Op de andere leefgebieden geven meer jongeren last aan dan 

dat er hulp vragen, terwijl de begeleider de nood aan hulp steeds hoger inschat. 

 

Bij 98 jongeren konden tevens de DSM–IV criteria worden nagegaan. 

- 85% wordt als afhankelijk of misbruik gediagnosticeerd;  

- 9% misbruikt of is afhankelijk van meerdere drugs wat bijzonder ernstig is. 
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Het lijkt dus zeer relevant een behandeling aan te bieden die niet enkel gericht 

is op verminderen van “last” maar die doelstellingen en resultaat op een 

bijkomende manier kan aanbrengen en bekrachtigen. 

 

  

15 cliënten (15%) waren niet afhankelijk op het tijdstip van vaststelling. Het 12-

maanden criterium speelt hier een rol. Problemen met middelengebruik worden bij de 

jongeren geregeld voor de duur van  12 maanden opgemerkt wat wijst op een goede 

opvolging van deze jongeren door hun omgeving. Een vroeginterventieprogramma lijkt 

aangewezen voor deze groep.  

 

Bij 72 cliënten kon het probleemmiddel in de urine worden vastgesteld tijdens het 

voortraject.  

Bij 50 cliënten kon dit niet en mogelijks hebben een aantal hun druggebruik vermindert 

tijdens de oriëntatie en reageren dus voor een behandeling begint op het appél om hun 

druggebruik te veranderen. De strakke structuur en inclusieregels van ons 

behandelmodel brengt mee dat wij hen hiervoor niet belonen hoewel dit soms klinisch 

onjuist aanvoelt en experts hier ander advies geven.  

 

Toch beoordelen de medewerkers bij 63% van de 122 jongeren de ernst van hun 

druggebruik als problematisch in. De gebruiksfrequentie, gewenning aan de drug en er 

niet mee kunnen stoppen terwijl anderen die raad geven spelen een belangrijke rol in die 

ernstinschatting. 

 

Bij enkele cliënten was bijkomende problematiek dermate ernstig dat een ambulante 

behandeling ontoereikend was. Dit bevestigt dat uitgebreid nagaan van de problemen 

zoals voorzien in het voortraject aangewezen is. 

 

Hoewel minder dan 20% zelf last aangeeft van zijn druggebruik en slechts een derde 

hulpbehoefte aangeeft willen 95 van de 122 jongeren die behandeladvies kregen korter 

of langer in begeleiding komen. 51% van de geselecteerden start het CM–

beloningstraject en is op die manier bereid het stoppen met druggebruik te proberen en 

te laten monitoren. 22/24 jongeren wordt hierbij getest op cannabis wat gezien de 

relatief lange eliminatietijd van tetra-hydrocannabinol (THC) moeilijker THC-vrije 

urineresultaten geeft. 

 

 

Kon deze nieuwe methodiek worden uitgevoerd? 

65% van de jongeren werkten het CM–traject volledig af, waarbij tevens 81% van de 

sneltesten konden worden uitgevoerd en dit op 92% van de voorziene tijd. Bovendien 

kon gemiddeld 71% van de bekrachtiging voor drugvrije testresultaten worden gegeven. 

Dit is dus een bijzonder goede uitvoering bij deze tot nog toe kleine groep in 1 centrum. 

Metingen lopen echter nog verder. 

 

Bevorderende en belemmerende factoren: 

 

 - op cliëntniveau:  

De verplaatsingstijd naar het centrum waar de interventie plaats heeft bedraagt voor de 

meesten 15 minuten met de wagen. Dit betekent dat de meesten hiervoor afhankelijk 

zijn van ouders of openbaar vervoer. 

78% vindt de hoogte van de beloning hoog en slechts één iemand vindt ze laag. 

Het traject kon zowel bij justitiële druk als zonder justitiële druk worden uitgevoerd. 

De duur van het traject wordt als kritisch aanzien maar kon in dit project goed worden 

gehaald. 

Cliënten gebruiken het traject om zich te bewijzen tegenover zichzelf en omgeving. 
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 - op hulpverlenerniveau: 

Het omgaan met nieuwe methodieken, morele reflexies vragen de nodige aandacht. 

De bijdrage van de uitvoerende hulpverleners bij het opstellen van het behandeltraject 

en cliëntdossier zijn belangrijk voor een goede afstemming op de praktijk. 

De doelstelling en instructies moeten duidelijk en uniform zijn en opvolging en 

communicatie hierover zijn belangrijk. 

Het CM-traject protocol werd meer uitgevoerd dan het begeleidingsprotocol. 

Dossiervorming en metingen volgens protocol uitvoeren vraagt aandacht. 

De intensiteit van de contacten waarmaken vraagt flexibel agendabeheer. Langdurige 

ziekte en wisselende vervangingen kunnen impact hebben op dit sterk gestructureerde 

aanbod. 

Hulpverleners geven de klinische waarde van de Contingency management methodiek 

aan: afstand nemen van straffen en richten naar een gemeenschappelijk doel, 

behandeldoelen concretiseren, mogelijkheid tot uitdiepen van de motivatie van de cliënt, 

behandelsucces, drugvrije levensstijl concretiseren via spaardoel, een band creëren met 

de cliënt wat blijkt uit de duur van het begeleidingstraject dat langer is dan het CM–

traject. 

 

 

Is de methodiek toepasbaar? 

 

Het druggebruik van de deelnemende cliënten uitgedrukt in % drugbevattende 

urinestalen daalde gemiddeld van 100% naar 29%. Bovendien kon dit goede resultaat in 

een tijdspanne van 4 maanden behandeling worden gerealiseerd. 

 

Het drugvrij zijn kon worden bekrachtigd met een spaardoel en een behaalde  waarde 

van gemiddeld 52% van de te behalen waarde. 

 

De veranderingsbereidheid van de jongeren was dermate dat allen op het einde van het 

CM–traject in het actiestadium van motivatie waren. 

 

De eerste resultaten van dit pilootproject geven aan dat de methodiek toepasbaar is als 

op abstinentie gerichte behandeling voor adolescenten met drugafhankelijkheid of 

drugmisbruik. 
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