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Beste lezer,
Vandaag presenteren we u de eerste editie van EXPONENT, de
periodieke nieuwsbrief van de EXPERTISEGROEP OUDERS ONDER
INVLOED.
De afgelopen jaren ontwikkelden zich in tal van steden initiatieven
die zich specifiek, ambulant dan wel residentieel, richten op
(kinderen van) ouders met een drugprobleem. Op initiatief van het
MaPa-Project van het MSOC Vlaams-Brabant kwamen deze werkingen reeds op regelmatige basis bijeen om hun ervaringen te delen. Vanaf nu vormt deze gezamenlijke nieuwsbrief de spreekbuis
naar een ruimer publiek omtrent deze complexe thematiek waarbij
we inzoomen op de specifieke noden van deze kinderen én hun ouders. We streven ernaar om via deze weg verslag uit te brengen van
‘good practice’ en een forum te zijn voor discussie. Want het mag
duidelijk zijn dat de combinatie van middelengebruik en ouderschap soms behoorlijk heftige reacties uitlokt.
Met deze uitgave willen we een actieve bijdrage leveren om dit debat inhoudelijk en genuanceerd te voeren, rekening houden met de
voortschrijdende inzichten van wetenschap en praktijk. We kunnen
niet voorbij aan het feit dat kinderen die opgroeien bij ouders met
ernstige afhankelijkheidsproblemen een groter risico lopen op verschillende gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Ze zijn ook meer
kwetsbaar dan andere kinderen om op latere leeftijd zelf afhankelijkheidsproblemen te ontwikkelen. Vandaar dat we pleiten voor een
holistische benadering van de problematiek van ouders onder invloed, waarbij ouders zo vroeg mogelijk intensief ondersteund worden in hun rol als ouder maar waarbij tegelijkertijd de ontplooiingskansen van kinderen gegarandeerd worden.
Vaak is het zo dat bij ouders onder invloed nog tal van andere onderliggende problemen zoals een verstandelijke beperking, intrafamiliaal geweld en/of onderliggende psychische of psychiatrische
stoornissen, het ouderschap zwaar onder druk zetten. Dit maakt
dat deze thematiek zich niet leent tot gemakkelijke oplossingen.
Enkel langdurige, positieve ondersteuning en een goede onderlinge
samenwerking die oog heeft voor de gelaagdheid van de problematiek van alle gezinsleden kan ervoor zorgen dat deze ‘gezinnen onder invloed’ uit hun negatieve spiraal geraken. Alle partners van de
expertisegroep, ambulant of residentieel, geven hiervoor elke dag
het beste van zichzelf. We durven hopen dat deze nieuwsbrief ook u
als hulpverlener/beleidsvoerder/... inspiratie kan bieden om deze
gezinnen onbevooroordeeld en met open vizier te benaderen en hen
de zorg en ondersteuning te bieden waar ze recht op hebben.
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Een kinderstem in de drughulpverlening
Cinematos
Vroegtijdige hulp aan kinderen
‘probleemouders’ werkt
Minder zelfcontrole en meer problemen bij
kinderen van verslaafde ouders
Druggebruik en ouderschap. Reflecties over
ouderschap door drugsverslaafde ouders
die onder toezicht staan van jeugdzorg.
Als jij voor mama moet spelen, kan je geen
kind meer zijn
Ouder aan het woord
De egeltjes. Praten met je kinderen
over je druggebruik.
Stapsgewijze netwerkontwikkeling rond
ouders met een drugprobleem
Online hulpverlening via Gokhulp.be
Expertisegroep Ouders Onder Invloed.

De redactie
ex·po·nent (de; zelfstandig naamwoord; meervoud: exponenten)
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Met deze uitgave verdwijnt ook ‘De Babbelbox’, de nieuwsbrief van Bubbels & Babbels. Indien u in het verleden geabonneerd was op ‘De Babbelbox’, dan krijgt u voortaan
automatisch EXPONENT toegestuurd.

Een kinderstem in de drughulpverlening
Mieke Beirinckx
“Zeg tegen mama dat ze zeker geen
‘stink’ meer mag doen.” Kyan is vier
jaar en sluit zijn wekelijks gesprekje
met mij af met een duidelijke boodschap. “Ik zal dat zeker tegen mama
zeggen,” antwoord ik met een uitgestreken gezicht. Kyan lacht gerustgesteld en loopt weg om te gaan spelen…
Sinds enkele weken verblijft Kyan
samen met zijn moeder Cindy bij OP+.
Cindy doorloopt hier een ontwenningsprogramma voor haar druggebruik en
kon haar zoontje meebrengen. Het
ouder-kind-programma OP+ (ADIC
vzw) in Antwerpen, is vooralsnog het
enige residentieel ontwenningsprogramma in Vlaanderen waar er ook
plaats is voor kinderen. Cindy is dankbaar dat ze hier terecht kan om haar
problemen aan te pakken. Ze wil het
beter doen met Kyan en hoewel ze een
goede band heeft met het kind, was
haar afhankelijkheid van drugs iets
waar ze met hem nooit over gesproken
heeft. Bij aanvang van de opname had
Cindy slechts een vaag idee van wat
haar allemaal nog te wachten stond.
Ze wist wel dat het programma een
tiental weken zou duren en dat ze geconfronteerd zou worden met zichzelf
en haar gedrag. Maar de impact van
het langdurig druggebruik en de huidige opname op haar zoontje had ze
sterk onderschat.
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Een belangrijk uitgangspunt van OP+
is dat de ouders tijdens hun verblijf
altijd verantwoordelijk blijven voor de
opvoeding van hun kinderen. Wel worden ze door de begeleiding voortdurend ondersteund bij de opvoeding. Zo
krijgen ze opvoedingstips en worden ze
aangesproken op de manier waarop ze
met hun kinderen omgaan. Bij sommige ouders blijkt de relatie met hun
kinderen behoorlijk te zijn scheefgegroeid. Niet alle ouders zijn zich daar
steeds bewust van. Binnen OP+ kunnen we dan als “observerende buitenstaanders” trachten om de moeders dit
inzicht te doen verwerven. Hiervoor
gebruiken we ondermeer pedagogische
groepssessies, individuele gesprekken,
video-interactiebegeleiding, … .
Tijdens de opname neemt de begeleiding de opvoedtaak van de moeders
niet over. Zo zullen we bijvoorbeeld
geen weerspannige kinderen in bed
steken en gaan we ook niemand in de
hoek zetten als er met speelgoed gegooid wordt. Wel zullen we op zo’n
moment de moeder aanspreken om
haar kind duidelijk te maken niet met
speelgoed te gooien. Alle belangrijke
boodschappen worden door de ouders
zelf gegeven. Wanneer een moeder aan
haar kind moet uitleggen waarom ze
daar verblijven, dan kan dit gesprek
vooraf wel met de begeleiding voorbe-
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reid worden. Maar uiteindelijk zal
moeder dit zelf moeten brengen aan
haar kind. In die voorbereiding houden we rekening met de leeftijd, achtergrond en nood van het kind. Zo
zullen we bij een kind van vier bijvoorbeeld suggereren om uitleg te geven
met het boekje van Pluisje. Dit kinderboekje over een eekhoorntje wiens
mama verslaafd is aan speciale eikeltjes, werd door ADIC ontwikkeld om
kinderen uitleg te geven waarom de
ouder opgenomen is.
Cindy vroeg ons of wij haar konden
helpen met de gesprekken met haar
zoon. Het onbrak haar aan een ‘taal’
om met haar zoon over zaken te praten
als drugs, afhankelijkheid en de traumatische gebeurtenissen uit het verleden. Telkens als haar zoon erover
begon zei ze hem ‘het verleden weg te
duwen’, het te ‘vergeten’. Cindy had
vrij snel door dat dit niet de beste manier was om hier mee om te gaan,
maar erover praten bracht telkens
haar eigen trauma’s naar boven. Ze
voelde zich niet klaar om het met Kyan
op te nemen. Daarom gaf ze ons expliciet het mandaat om voor haar de weg
te effenen. We kwamen overeen om
wekelijks een uurtje bijeen te zitten met
Kyan. Om alles zo transparant mogelijk te houden, maakten we met Cindy
én met Kyan duidelijke afspraken rond
wat er aan elkaar wordt doorverteld.
Tijdens deze gesprekjes krijgt Kyan
heel wat ruimte. Als het tijd is voor het
gesprekje mogen zowel Kyan als de
begeleiding ‘iets kiezen om te spelen.’
De begeleiding kiest steevast voor een
stukje speelgoed dat de mogelijkheid
geeft om bepaalde thema’s bespreekbaar te maken door middel van spel.
Vaak is dat een boekje, zoals Pluisje of
Bobbie, waarin op een speelse wijze
uitleg wordt gegeven aan zaken als
verslaving, emoties zoals boosheid of
verdriet. Kyan kiest eerder voor auto’s
of rollenspelletjes, maar ook die zaken
geven veel inzicht in wat er in Kyan
omgaat.
Kyan begon zelf al snel over ‘stink’,
waarmee hij het gebruik van moeder
benoemde. Hij wilde niet dat mama
dat nog zou doen en dat mocht ook zo
aan mama doorverteld worden. Bij
mama kwam deze boodschap hard
aan. Ze had er nooit bij stilgestaan dat
haar zoon zo goed op de hoogte was
van haar gebruik en was verrast dat
hij er zelfs een woord voor had bedacht.
Toen er in de loop van de opname van
Cindy en Kyan een aantal andere mama’s na een conflictsituatie voortijdig
vertrokken, kon Kyan moeilijk begrij-
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pen dat deze mama’s zo vroeg al naar
huis gingen terwijl zij nog moesten
blijven. We wilden dit thema graag
met hem opnemen tijdens zo’n gesprek,
maar Kyan wilde eerst ‘telefoneren’
met een grote plastieken telefoon. Zo
kon Kyan op een veilige manier over
verlies spreken, over afscheid en vertrekken. Soms zei Kyan “Stop maar
met praten, want ik heb al opgehangen.” Zo gaf hij aan welke stukken hij
liever niet hoorde. Het is prachtig om
te zien hoe een jongen als Kyan op die

manier aangeeft waar hij het precies
moeilijk mee heeft.
Tijdens deze gesprekjes trachten we
zoveel mogelijk rekening te houden
met het tempo van het kind. Er mag
over alles gebabbeld worden, maar
niets moet. We spelen en we praten
wat en soms lijkt het of er maar weinig
materiaal is om conclusies uit te trekken. Toch komt er altijd iets uit. Soms
zijn het schijnbaar alledaagse maar
voor Kyan zeer belangrijke vraagjes.
Zo vroeg hij een tijdje terug bijvoorbeeld terloops of ik soms ook weende.
En waarom dan wel. Ook was hij benieuwd naar wie er zoal in mijn hart
zat. Bij hem was dat duidelijk zijn
mama. Kyan tracht met deze vraagjes
vooral te begrijpen wat er aan de binnenkant van anderen zit. Het zijn dus
belangrijke vraagjes omdat hij op die
manier leert zijn eigen emoties beter te
begrijpen en er mee om te gaan.
Belangrijke voorwaarde om dit proces
met moeder en kind af te leggen is het
verkrijgen van een duidelijk mandaat.
Dit alles zou niet mogelijk zijn moest

er iemand weerstand hebben tegen
deze gang van zaken. De gevoeligheid
rond de moederrol is een pittig beestje.
Binnen OP+ zien we vaak dat er conflicten ontstaan tussen moeders omdat
de ene commentaar heeft op de andere
moeder of op het gedrag van bepaalde
kinderen. En soms ontaarden die conflicten en moeten deze moeders het
programma verlaten.
Het is fijn om te zien dat de kinderen
binnen OP+ een grotere rol krijgen.
We hebben niet louter een opvoedingsondersteunende rol. In sommige situaties is het nodig dat we een iets actievere rol spelen. We beginnen steeds
beter het kind te zien in onze hulpverlening. Het wordt een hulpverlening
waar de kinderstemmen steeds beter in
doorklinken. Of nee, we beginnen er
misschien gewoon beter naar te luisteren…
Omwille van de privacy werden fictieve namen
gebruikt.

Mieke Beirinckx is projectcoördinator
van OP+

Fabienne Vandensteen
Le refuge (2009)
Regisseur: François Ozon
Cast: Isabelle Carré, Louis-Ronan
Choisy, Pierre Louis-Calixte
Mousse en Louis, twee jonge mooie
mensen, wonen samen in Parijs. Ze
delen, naast hun liefde voor elkaar,
een zware heroïneverslaving. De eerste tien minuten van de film word je
ondergedompeld in hun chaotische
wereld van gebruik. Hier komt abrupt
een einde aan wanneer beiden met een
overdosis naar het ziekenhuis worden
gebracht. Louis sterft maar Mousse
overleeft en krijgt te horen dat ze
zwanger is. De familie van Louis is
sterk gekant tegen het feit dat het kind
bij Mousse zou blijven. Mousse zelf
twijfelt en besluit zich terug te trekken
in het zuiden van Frankrijk. Daar
krijgt ze algauw het gezelschap van
Paul, de jongere broer van Louis…
Le refuge is de derde en laatste film
van een triologie over dood en verlangen. Sous Le Sable (2000) gaat over
een vrouw die het overlijden van haar
man niet kan verwerken, Le Temps Qui
Reste (2005) focust op een man met
terminale kanker. Met Le refuge krijgen we opnieuw een trage film die
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eerder focust op het verlies dan op de
toekomst. De zwangerschap van Mousse lijkt dan ook een bijkomstig fait
divers. Mousse is een speciale vrouw,
moeilijk te doorgronden, onsympathiek
waardoor het moeilijk is met haar mee
te leven en te voelen. Net daar ligt de
kracht van “Le refuge”. De film geeft
je een beklijvend, melancholisch gevoel. Het geluk van een zwangerschap
wordt zwaar de kop in gedrukt waardoor je als kijker geboeid, maar ongemakkelijk blijft schuifelen in je zetel.
De korte zijsprongen zoals de vermeende homoseksualiteit van Paul, een bijna hysterische vrouw die Mousse belaagt op het strand en de ontmoeting
met een flamboyante man die kickt op
zwangere vrouwen, maken de sfeer
alleen nog beklemmender. De fotografische landschappen en ontluikende
muziek nemen de zwaarte gelukkig wel
wat weg.
In interviews beweert regisseur François Ozon het complexe beeld van een
zwangere vrouw te willen creëren,
anders dan de positieve visie die maatschappelijk is ingebed. Maar dit is
geen film waarin de zwangere vrouw
centraal staat. Het is een film over een
verslaafde vrouw met een koud hart die
botst met haar omgeving en probeert
om te gaan met haar huidige situatie.
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Isabelle Carré was tijdens de film effectief 6 maanden zwanger. Een bewuste
keuze die de film een extra dimensie
geeft. Carré draagt deze film en schittert als nooit tevoren.
http://www.imdb.com/
Fabienne Vandensteen is projectverantwoordelijke van het KDO-project
(MSOC Gent)
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Vroegtijdige hulp aan kinderen
‘probleemouders’ werkt
Kinderen van ouders met psychische
of verslavingsproblemen voelen zich
gesteund en gesterkt door deelname
aan een Doe-praatgroep. Dat blijkt uit
onderzoek van de Nederlandse psycholoog Van Santfoort van de Radboud Universiteit.
Het onderzoek toont aan dat deze
groepen jongeren sterker en weerbaarder maken. Een belangrijke vaststelling want ook behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg moeten steeds
meer werken met evidence based interventies.
Eén op de vijf kinderen in Nederland
groeit op met een ouder met psychische problemen of een verslaving. Zij
lopen een groot risico om zelf ook
problemen te krijgen: ze maken vijf
keer vaker gebruik van de geestelijke
gezondheidszorg dan leeftijdsgenootjes
zonder ouders met problemen. Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg bieden preventieve ondersteuning aan kinderen
van ouders met psyschische problemen
(KOPP-groepen). Een interventie is de
Doe-praatgroep voor kinderen van 8
tot 12 jaar. Van Santvoort onderzocht
de effectiviteit ervan bij 69 groepen. In
totaal waren er 254 gezinnen bij het
onderzoek betrokken.

Doe-praatgroep
In de Doe-praatgroepen gaan de kinderen naar acht wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur, waar ze met
elkaar praten over hun contact met de
ouder en vooral ook over zichzelf. Van
Santvoort: ‘In onze groepen ervaren
de kinderen dat ze niet de enige zijn,
we nodigen hen uit om over hun gevoel
te praten, om steun en hulp in te roepen en te accepteren. Sommigen praten met niemand over de problemen
thuis. Er rust vaak een taboe op. Het is
makkelijker te vertellen dat je moeder
diabetes heeft, dan dat ze depressief is.
De kinderen hebben vaak ook de neiging tot parentificatie: zichzelf wegcijferen en voor de ouder te zorgen. We
proberen kinderen te leren dat het
belangrijk is om zelf ook leuke dingen
te doen en we oefenen met rollenspellen hoe ze met lastige situaties kunnen
omgaan, bijvoorbeeld als ze gepest
worden met hun ouder. '
Ouders er meer bij betrekken
De Doe-praatgroep bleek ondermeer
effectief te zijn voor het verminderen
van schuldgevoelens en andere negatieve gedachten en het vergroten van
het competentiegevoel van de kinderen
(zelfwaardering en sociale acceptatie).

Maar de relatie met hun ouder bleek
niet te zijn verbeterd door de doepraatgroep. Hiervoor is volgens Van
Santvoort meer nodig.
Eerder hulp aanbieden
Veel kinderen bleken pas met een Doepraatgroep te starten als ze al forse
problemen hebben. Beter is om risicokinderen direct te benaderen wanneer
ouders in behandeling komen, via
school of de huisarts.
Veel variatie in risico
Tevens stelde Van Santfoort vast dat
er veel variatie is in het risico van de
kinderen: ‘Daar kunnen preventieve
interventies beter op afgestemd worden. Veel kinderen zullen ook baat
hebben bij extra informatie via internet of een eenmalig gesprek met een
ggz-professional. Van Santvoort: ‘Als
je er vroeg bij bent kan de hulp veel
laagdrempeliger en minder intensief
worden aangeboden'. Ze wijst op websites als survivalkid en kopstoring,
waar kinderen informatie kunnen vinden, vragen kunnen stellen op een
forum, kunnen chatten met deskundigen en een online cursus kunnen volgen. ‘Slechts een deel heeft intensieve
(re) preventieve interventies nodig.'
Bron: Radboud Universiteit

Minder zelfcontrole en meer problemen bij
kinderen van verslaafde ouders
Kinderen van verslaafde ouders vormen een kwetsbare groep, die zeker
meer aandacht verdienen dan ze nu
krijgen. Dat stelt Anja. Euser in haar
recent verschenen proefschrift
‘Neuro-cognitieve endofenotypen van
verslaving: Aanwijzingen uit onderzoek bij hoog-risico jongeren’. Deze
‘hoog-risico jongeren’ blijken, doordat zij minder zelfcontrole hebben,
zelf meer emotionele en gedragsproblemen te hebben dan kinderen van
‘gezonde’ ouders.
Mensen met een verslaving hebben
minder zelfcontrole. Dit wordt vaak
toegeschreven aan
het chronisch
middelengebruik en de invloed daarvan op de hersenen. Echter wellicht
zijn deze problemen al aanwezig vóór
het ontstaan van de stoornis en wijzen
de afwijkingen dus op een kwetsbaarheidsfactor voor verslaving. Euser
onderzocht of diverse neurocognitieve
functies gerelateerd aan cognitieve
controle ook al verminderd zijn in
kinderen van verslaafde ouders. De
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oorzaak-gevolg relatie van deze cognitieve afwijkingen was tot voor kort nog
grotendeels onbekend.
Hoog-risico jongeren
Euser onderzocht de hersenactiviteit
geassocieerd met verschillende cognitieve controle functies in 12-tot-20
jaar oude hoog-risico jongeren met
een verslaafde ouder en vergeleek deze
met die van normaal-risico jongeren
zonder een dergelijke familieachtergrond.
De resultaten tonen aan dat kinderen
van verslaafde ouders meer emotionele
en gedragsproblemen hadden dan
kinderen van ‘gezonde’ ouders. Maar
voor dit onderzoek belangrijker: hoogrisico jongeren bleken inderdaad ook
een verminderde cognitieve controle te
hebben. Zo namen hoog-risico jongens
meer riskante en snellere beslissingen
tijdens een goktaak en hun hersenen
reageerden minder sterk op zowel
positieve- als negatieve feedback (geld
winnen of verliezen).
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Dit kan betekenen dat hoog-risico
jongeren minder gevoelig zijn voor de
(toekomstige) consequenties van hun
eigen gedrag, wat kan leiden tot de
toegenomen neiging tot risicovolle
gedragingen zoals middelengebruik.
De kinderen van verslaafde ouders
vertoonden afwijkingen in de neurale
mechanismen gerelateerd aan aandachtscontrole. Hun hersenen reageerden minder sterk op het maken van
fouten. Mogelijk wijzen de geobserveerde afwijkingen in hoog-risico jongeren op een kwetsbaarheidsmarker
voor verslaving.
Bron:Erasmus Universiteit Rotterdam
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Druggebruik en ouderschap
Reflecties over ‘ouderschap’ door drugsverslaafde ouders die
onder toezicht staan van een voorziening voor kinderbescherming
sen over hoe een ‘normaal’ gezinsleven in stand gehouden werd en reflecties over periodes waarin het voor hen
moeilijk was of zelfs onmogelijk om op
een adequate manier het ouderschap
op te nemen. Deze ouders onthullen
dus óók de impact die de drugverslaving had op hun ouderlijke vaardigheden en op het gezinsleven (o.a. verwaarlozing, instabiliteit, fysieke mishandeling en seksueel misbruik): chaos, gebrek aan consistent optreden en
irrationaliteit waren thema’s die het
vaakst aan bod kwamen. De auteurs
concluderen dat een meerderheid van
Studieopzet
de bevraagde ouders er in zekere zin
Voor deze studie - die deel uitmaakte in slaagt om los te komen van hun
van een ruimer onderzoeksproject - ‘gestigmatiseerde identiteit’, door hun
werden zevenentwintig gezinnen be- tekortkomingen als ouder in het verlevraagd aan de hand van een semigestructureerd interview: in slechts
één van deze gezinnen was er sprake
van een drugsprobleem bij de vader;
in vierentwintig gevallen had de moeder een drugsprobleem en in twee
gezinnen was er bij beide ouders een
probleem. In totaal werden eenendertig ouders (vijfentwintig vrouwen en
zes mannen) geïnterviewd, waarvan er den bespreekbaar te maken en ook
achtentwintig een drugsprobleem had- duidelijk te maken welke weg ze reeds
den. In de deelnemende gezinnen wa- afgelegd hebben. Deze ouders bevinren er achtenveertig kinderen.
den zich op het ogenblik van het interview in een positie waarin ze akkoord
Impact van verslaving
kunnen gaan met de bezorgdheden die
In de verhalen van de meeste ouders is in het verleden uitgesproken werden
er een afwisseling tussen situatieschet- over hun ouderschap.
In een recent gepubliceerd artikel* in
British Journal of Social Work bespreken Engelse onderzoekers een
kwalitatieve studie bij gezinnen die
doorgaans omschreven worden als
‘erg risicovol’. In dit onderzoek werden met name gezinnen betrokken
waar er, naast een drugsproblematiek
bij de ouders, ook in de meeste gevallen sprake was van intrafamiliaal
geweld. Alle gezinnen werden reeds
langere tijd (gemiddeld vijf en een
half jaar) gevolgd door een voorziening voor kinderbescherming.

Veerle Soyez

Impact van ondertoezichtstelling
Een kleine groep van ouders gaat helemaal anders om met het stigma van
‘onder toezicht staan door de jeugdbescherming omwille van drugsverslaving’: zij verzetten zich sterk tegen het
feit dat ze verkeerdelijk geïdentificeerd
werden als inadequate ouders, die op
alle vlakken gefaald hebben. Deze
ouders wijzen vooral op hun zorg voor
de fysieke noden van de kinderen (in
tegenstelling tot de eerste groep ouders die vaker verwijst naar hoe zij nu
aandacht hebben voor emotionele
ondersteuning, routines, het feit dat
kinderen zich veilig moeten voelen).
De ouders die moeilijk los kunnen
komen van het stigma, hebben doorgaans nog ernstige problemen (er is

Verslaving en geweld, meestal sterk met elkaar verweven, halen op een zeer krachtige
manier het zelfwaardegevoel van ouders verder naar beneden.
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nog steeds sprake van een verslavingsprobleem, de kinderen zijn geplaatst,
of er zijn emotionele of gedragsproblemen bij de kinderen).
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Intrafamiliaal geweld
Bij minstens 80% van de gezinnen die
deelnamen aan de studie was er ook
sprake van intrafamiliaal geweld;
doorgaans betrof het ernstig geweld
over een langere periode. Opvallend is
dat geweld in deze gezinnen dusdanig

Paradox
De auteurs concluderen dat verslaving en geweld, meestal sterk verweven met elkaar, op een zeer krachtige
manier het zelfwaardegevoel van
ouders (vnl. vrouwen) verder naar
beneden halen, waardoor zij er niet

Het is duidelijk dat het intrafamiliaal geweld minstens een even sterke impact heeft op het ouderschap als het verslavingsprobleem op zich.
de norm is, dat ouders (vrouwen) dit
slechts vermelden ‘in de kantlijn’. Ze
zien het in de eerste plaats als een
symptoom dat hoort bij verslaving.
Het is evenwel duidelijk dat het intrafamiliaal geweld minstens een even
sterke impact heeft op het ouderschap
als het verslavingsprobleem op zich.
Door dit geweld wordt een voor ouders erg uitdagende opvoedingscontext
gecreëerd, die soms nog bemoeilijkt
wordt door andere factoren, zoals
dakloosheid of slechte huisvesting,
armoede (in de hand gewerkt door de
verslaving) en een slechte fysieke en
mentale gezondheid.

in slagen om te breken met de problemen in hun leven. Anderzijds belicht het onderzoek een belangrijke
paradox: de verhalen zijn enerzijds
een beschrijving van werkelijke gebeurtenissen, maar anderzijds ook
persoonlijke narratieven, die door
ouders verteld worden om een bepaald doel te bereiken (bvb. personen
kunnen zichzelf construeren als passieve slachtoffers van hun levensomstandigheden, terwijl ze toch actief
bezig zijn om hun problemen aan te
pakken). Verhalen worden op die
manier ‘rhetorische constructen’ (zie
ook Reissman, 1990) die mensen

aanwenden om hun identiteit te promoten. Zowel praktijkwerkers als
onderzoekers moeten verhalen proberen te zien op beide manieren. Op
die manier wordt in het proces van
de
dialoog
betekenis
gecoconstrueerd, en kunnen ouders ook
hun identiteit vormgeven. Deze gesprekken zijn uiterst belangrijk om
ouders te engageren voor het verbeteren van het welzijn van kun kinderen.
Holland, S.; Forrester, D.; Williams, A. &
Copello, A. (2013) Parenting and substance misuse: understanding accounts
and realities in child protection context.
British Journal of Social Work, doi:
10.1093/bjsw/bcs197
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Als jij voor mama moet spelen, kan je geen
kind meer zijn
Gilles Geeraerts
VAD lanceerde eind oktober 2012 een
sensibiliseringscampagne naar kinderen van ouders met een alcohol- of
drugprobleem. Bij de campagne hoort
een pakkend filmpje. Het toont een
jong meisje dat de taken van haar
verslaafde moeder overneemt en zo
niet langer kind kan zijn. Het is belangrijk om kinderen en jongeren in
dergelijke probleemsituaties aan te
sporen hun verhaal te vertellen. Praten over gevoelens en informatie opzoeken maakt deze kwetsbare kinderen en jongeren veerkrachtiger.
Kinderen van ouders met een alcoholof drugprobleem zijn kwetsbaar.
Heel wat kinderen groeien op in een
gezin waar minstens één ouder regelmatig alcohol, drugs of pillen misbruikt. Deze kinderen blijven vaak een
onzichtbare groep. Een ouder die problematisch alcohol of andere drugs
gebruikt, schudt het hele gezin door
elkaar. Problematisch middelengebruik betekent voor de kinderen vaak
chaos en onvoorspelbaarheid, soms
ook geweld. Deze kinderen zijn een
kwetsbare groep. Ze hebben duidelijk
meer risico op het ontwikkelen van
afhankelijkheidsproblemen in de adolescentie en/of in de volwassenheid.
Het betreft hier een overdracht van
generatie op generatie Ook is er meer
risico tot ontwikkelen van andere vormen van psychopathologie. Anderzijds
moeten we toch ook onderstrepen dat
kinderen die opgroeien in een gezin
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met een alcohol en/of drugafhankelijke
ouder onderling veel van elkaar verschillen. Bepaalde kinderen ontwikkelen vaardigheden die hen helpen in
hun later sociaal en professioneel
leven. Ze kunnen bijvoorbeeld goed
zorg dragen voor anderen en beschikken over een grote creativiteit in het
vinden van oplossingen. Sommige
kinderen ontwikkelen tijdelijke problemen. Een laatste groep ontwikkelt zelf
een afhankelijkheidsprobleem of andere psychische problemen. Deze groep
van kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem zijn dus een
belangrijke doelgroep in het kader van
preventie van alcohol en andere drugproblemen alsook preventie van geestelijke gezondheidsproblemen.

blemen thuis te verbergen. Het is belangrijk deze kinderen te laten weten
dat ze er niet alleen voor staan en dat
er een aantal beschermende factoren
zijn namelijk: inzicht in de problematiek, autonomie, relatievaardigheid,
zin voor initiatief, creativiteit, humor...
Door die elementen te stimuleren,
versterken we hun veerkracht en dit
kan (hopelijk) bijdragen tot het doorbreken van de trans - generationele
overdracht van verslaving.
In functie van deze wetenschap schenken hulpverleners uit zowel de geestelijke gezondheidszorg (Psychiatrische
Ziekenhuizen, Centra Geestelijke Gezondheid) als de verslavingszorg
(Medisch Sociale Opvang Centra,

Het campagnefilmpje probeert op een laagdrempelige manier kinderen en jongeren te stimuleren om
info te zoeken of erover te praten. Om kinderen en
jongeren daarbij zo goed mogelijk te begeleiden,
organiseerde VAD een vorming voor medewerkers
en vrijwilligers van Awel, De DrugLijn, jongerenonthaal van CAW (JAC) en de jeugdadviseurs.
Kinderen van ouders met een alcoholof drugprobleem zijn moeilijk te bereiken.
Het is niet enkel een erg diverse groep,
het gaat ook om kinderen en jongeren
die er vaak alles aan doen om die pro-
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Ambulante Drugzorg en Therapeutische Gemeenschappen) meer en meer
aandacht aan kinderen van ouders met
afhankelijkheidsproblemen
(KOAP)
alsook kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) Hoewel dat die aandacht weinig gestructureerd is, zijn er verschillende initiatie-
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ven die de acties faciliteren. Via verschillende projecten staat het thema
kinderen en ouderschap meer en meer
op de agenda. Bij aanvang van de therapie wordt er gekeken of er kinderen zijn
in het gezin. Tijdens de verdere behandeling worden ouders geïnformeerd
over de impact van hun problemen op de
kinderen. Cliënten worden ondersteund
in hun ouderrol en ze krijgen info over
het belang dat kinderen geïnformeerd
zijn over het afhankelijkheidsprobleem.
Er wordt samen met de ouders bekeken
of de kinderen eventuele ondersteuning
nodig hebben. Bepaalde hulpverleningsvoorzieningen proberen ook een groepsprogramma voor KOAP aan te bieden.
Over het algemeen kennen die groepsprogramma’s voor KOAP een wisselend
succes. We merken dat er verschillende
drempels aanwezig zijn op verschillende
niveaus. Het kind moet bijvoorbeeld
eerst toestemming krijgen van zijn ouders om aan zo’n programma deel te
nemen.
Wanneer de focus alleen ligt op de ondersteuning van kinderen van ouders die
reeds in behandeling zijn, bereiken we
(relatief) weinig kinderen. Om zoveel
mogelijk ‘kinderen van’ te bereiken is
het belangrijk om op verschillende fronten te werken. Niet alleen via de ouders
die in behandeling of begeleiding zijn
maar ook via mantelzorg, intermediairen in diverse sectoren, preventiewerkers, (jeugd)hulpverleners, eerstelijnswerkers en zelfs rechtstreeks naar de
(oudere) kinderen toe. Belangrijk is om
steeds in ons achterhoofd te houden dat
kinderen – ondanks de problemen thuis
– zeer loyaal zijn aan hun ouders en
zichzelf proberen weg te cijferen en de
zaken toe te dekken.
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ma niet stopt?”. De boekjes bevatten
ook doe-opdrachten en geven tips over
wat kinderen zelf kunnen doen: hoe
goed voor jezelf zorgen, hoe omgaan
met moeilijke gevoelens, hoe anders
leren denken, hoe hulp zoeken? De
sterkte van deze boekjes is dat ze in
verschillende contexten gebruikt kunnen
worden als een soort zelfhulpboekje
door de jongere zelf. Als een rode draad
in een individuele begeleiding door
eerstelijnswerkers en hulpverleners.
Ook binnen een psycho-educatief
groepsprogramma kunnen de boekjes
een meerwaarde bieden.

Een campagne rechtstreeks naar
KOAP
Met de campagne ‘als je voor mama
moet spelen, kan je geen kind meer zijn’
spreken we KOAP rechtstreeks aan om
hen aan te zetten om te praten met een
vertrouwenspersoon. We stimuleren hen
om niet te blijven zitten met vragen en
dubbele gevoelens. Wie niet meteen zijn
verhaal kwijt kan bij een vertrouwenspersoon kan anoniem terecht bij De
DrugLijn, Awel (de vroegere Kinder- en
JongerenTelefoon) of een jongerenonthaal van CAW (JAC). Ook de jeugdadviseurs zetten hun schouders mee onder
deze campagne. Dat zijn leeftijdsgenoten van de jongeren die via peer support
andere jongeren sensibiliseren. Volwassenen die een band hebben met deze
kinderen, bijvoorbeeld jeugdwerkers,
hulpverleners, CLB-medewerkers of
vertrouwenspersonen, kunnen natuurlijk
ook een luisterend oor bieden.
Bij de campagne hoort een filmpje dat
sinds eind oktober via verschillende
nieuwe (Facebook en Twitter) en oude
media (websites van kranten) is verspreid. Op het einde van het filmpje
wordt de kijker doorverwezen naar
www.druglijn.be. Op de site van de
DrugLijn is er een specifieke rubriek
voor kinderen van ouders van gebruikers. Hier vind je tevens de 3 info- en
doeboekjes ‘als je ouder drinkt of drugs
gebruikt…’ voor KOAP. De bedoeling
van de info- en doeboekjes is om kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem te informeren en te ondersteunen.
De boekjes formuleren antwoorden op
vragen als: “Wanneer zijn alcohol of
drugs een probleem?”, “Krijg ik later
ook problemen met alcohol of drugs?”
en “Hoe komt het dat mijn papa of ma-
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Inmiddels is de Nederlandstalige versie
van het Youtube-filmpje 67.000 keer
bekeken door verschillende mensen of
groepen: jongeren en ouderen, meisjes
en jongens, mama’s en papa’s,.. Onze
uiteindelijke doelgroep zijn kinderen en
jongeren tussen 8 en 20 jaar die een
ouder hebben met een alcohol en /of een
drugprobleem. Momenteel zijn Awel,
De Druglijn en de jongerenonthaalcentra van de CAW aan het registeren hoeveel KOAP hen sinds de lancering hebben gecontacteerd.
Gilles Geeraerts is stafmedewerker bij
de Verening voor Alcohol en andere
Drugproblemen (VAD)
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Ouder aan het woord
Evy Storme
Sandra* verblijft samen met haar
kinderen in De Tipi, het moeder-kind
programma van De Kiem. In onderstaande getuigenis beschrijft ze het
moeizame proces dat ze doorliep als
moeder met een afhankelijkheidsproblematiek.
Eerste kennismaking
Toen ik 14 was, ben ik cannabis beginnen gebruiken. Ik was nieuwsgierig en
wou stoer doen samen met mijn vriendin. Ik woonde toen samen met mijn
zussen bij mijn ouders, die op dat moment nog samen waren. Mijn ouders
zijn uit elkaar gegaan toen ik 15 was.
Ik kreeg meer vrijheid en dan ben ik
meer beginnen gebruiken dan alleen
maar cannabis. In de weekends gebruikte ik vooral XTC. Wanneer ik niet
meer aan XTC kon geraken, ben ik
speed beginnen gebruiken, die deed ik
in blaadjes en slikte ik in zoals XTC. Ik
ben toen heel veel afgevallen, zo’n 20
kg, en woonde nog steeds thuis. Op
mijn 16de heb ik een periode veel opgetrokken met verkeerde vrienden. Bij
hen ben ik dan voor de eerste keer in
contact gekomen met cocaïne.
Zwanger
Op mijn 18de ben ik gestopt met school
en leerde ik de papa van mijn kinderen
kennen, die een cocaïnedealer was.
Voor mij was dit ideaal omdat ik via
die weg gratis cocaïne kon krijgen.
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Toen we drie maand samen waren,
was ik zwanger van mijn eerste kindje.
In het begin van mijn zwangerschap
gebruikte ik nog wel af en toe cocaïne
maar na drie maand ben ik ook daarmee gestopt. In die periode ben ik een
hele tijd clean geweest, zonder hulpverlening. Drie maand nadat ik bevallen ben van mijn eerste zoontje, werd
ik al terug zwanger. Na de geboorte
van mijn tweede kindje is het terug
beginnen verkeerd gaan en ben ik
terug speed beginnen gebruiken. De
dagen waren lang en vermoeiend, ik
was bus begeleidster en mocht niet in
slaap vallen.

ving had. Even later ben ik bij haar
gaan wonen met mijn kinderen.
Toen ik cocaïne niet langer enkel snoof
maar ook begon te ‘basen’ ging het
heel snel bergaf met mij. Even later
leerde ik ook een jongen kennen, ging
bij hem wonen maar dit liep al snel
fout. Vandaar dat ik samen met een
vriendin naar Spanje vertrok. Mijn
oudste zoontje was op dat moment bij
zijn vader en mijn jongste zoontje verbleef bij mij. Omdat mijn zoontje niet
mee kon naar Spanje, heb ik hem bij
iemand achter gelaten, niet wetende
dat die geseind stond bij de politie. Dit
was heel onverantwoord van mij. On-

Toen ik cocaïne niet langer enkel snoof
maar ook begon te ‘basen’ ging het heel snel
bergaf met mij.
Foute keuzes
Uiteindelijk is de relatie met de papa
van mijn kinderen tot een einde gekomen. We kwamen terecht in een gezinsbegeleidend centrum waar hulp
geboden werd bij de opvoeding van
mijn twee zonen. In die tijd gebruikte
ik af en toe cocaïne en cannabis. De
opname in dat centrum heb ik positief
afgerond. Nadien ben ik terug bij mijn
moeder gaan wonen. Van hieruit wilde
ik toewerken naar een eigen appartementje. Maar in die periode kwam ik
mijn nicht tegen, die ook een versla-
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derweg naar Spanje kreeg ik telefoon
van de politie dat mijn jongste zoontje
bij hen was.
Aan de slag met mijn drugprobleem
Ik kon niet meteen terug naar België
en vroeg aan mijn moeder of zij voor
mijn zoontje kon zorgen. Ze verzekerde
mij dat alles in orde was. Wanneer ik
terug kwam van mijn rot reisje, bleek
mijn zoontje niet bij mijn moeder te
zijn. Hij was geplaatst in een CKG,
mijn oudste zoon had ik wel nog steeds
bij mij. Ik ben onmiddellijk naar het
CKG gegaan om na te gaan wat ik kon
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doen. Tevergeefs, hij was geplaatst
door de jeugdrechter. Ik kon voorkomen dat ze hem in een pleeggezin
plaatsten als ik me voornam om iets te
doen aan mijn drugprobleem. De
boodschap was dat ik me zo snel mogelijk moest laten opnemen en ik ging
op zoek naar mijn mogelijkheden.
Op weg naar De Tipi
Ik kon me dan laten opnemen op de
PAAZ-afdeling van een ziekenhuis, in
afwachting van mijn opname in het
ontwenningsprogramma van Adic.
Mijn oudste zoontje liet ik vrijwillig
over aan de zorgen van een CKG tot ik
zelf terug de zorg kon opnemen. In het
ziekenhuis verbleef ik twee weken en
dan ging ik naar ADIC. Tijdens mijn
opname in ADIC kreeg ik iedere week
bezoek van mijn kinderen en ging ik
hen zelf ook af en toe bezoeken in het
CKG. Dit was een moeilijke periode
omdat ik ze steeds weer moest laten
vertrekken of achter laten.
Na mijn opname in ADIC ben ik dan
naar de therapeutische gemeenschap

TG konden mijn kinderen af en toe
eens komen slapen in een weekend. Dit
was wel leuk omdat ik er echt van
genoot, maar het afscheid na een
weekend samen was moeilijk.
Begin juli 2012 zijn ze dan bij mij
komen wonen, de start van de zomer-

Ik ben hier nu een jaar en drie maand en mijn
kindjes zijn nog steeds bij mij en het gaat echt goed
zowel met mij als met de kindjes. Ik weet waar ik
nog aan moet werken en waar ik al veel sterker in
geworden ben.
(TG) van De Kiem gekomen. Omdat er
op dat moment geen plaats was voor
mijn kinderen, ben ik eerst alleen opgenomen. Ik startte in het onthaal en
ben daar twee maand gebleven. In het
begin wist ik niet zeker of ik dit programma wel wilde doen. Ik moest ook
nog een tijdje wachten voordat mijn
kinderen naar hier konden komen en
het afscheid nemen van hen was steeds
heel moeilijk. Ik heb dan ook even op
het punt gestaan om te vertrekken.
Maar mijn moeder stond niet achter
mijn vertrek. Ik ben dus gebleven en
van dan af ben ik ook echt mijn best
beginnen doen. Na twee maand in de
De Tipi richt zich naar moeders en
vaders die aan alcohol, medicatie en/
of illegale drugs verslaafd zijn, met
kinderen tot en met zes jaar bij opname. Ook vrouwen die zwanger zijn
kunnen in de Tipi terecht. Er bestaat
geen mogelijkheid om, indien beide
ouders te kampen hebben met een
dominerend drugprobleem, beide
samen op te nemen met hun kind
(eren) in de Tipi.
www.dekiem.be/documents/tekst/
WS1Tipi-onderzoek.pdf
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vakantie. Het was voor mij in het begin
wel heel zwaar en ik moest wennen
aan het nieuwe ritme om ze constant
bij mij te hebben. Tijdens de zomervakantie gingen ze naar de speelpleinwerking hier in de buurt en waren ze
ook regelmatig eens enkele dagen
thuis. Het was een dubbel gevoel, ik
wou ze graag bij mij want ik had ze
lange tijd moeten missen, maar anderzijds was het zwaar om er iedere dag
opnieuw voor hen te zijn en zelf mijn
dagen terug in te vullen met hen. Dit
vroeg veel energie van mij!
Na enige tijd ondervond ik moeilijkheden met mijn jongste zoontje. Hij
plaatste zich onder zijn grote broer en
voelde zich vaak op de tweede plaats
komen. Ik heb hier dan meer aandacht
aan besteed en gewerkt aan het herstel
van de onderlinge verhoudingen waardoor het nu veel beter is en zij ook heel
goed kunnen samenspelen.
Naast de opvoedingsondersteuning en
de kans die ik krijg om de zorg terug
op te nemen voor mijn kinderen, maak
ik ook deel uit van de TG-groep waar
ik vooral aan mezelf moet werken.
Ik had het echter moeilijk om ook naar
dit deel te kijken, want ik had mijn
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doel bereikt: ik had mijn kinderen
terug bij mij! Daarom heb ik terug op
punt gestaan om te vertrekken. Aangezien mijn jongste zoon onder jeugdrechtbank staat, had ik echter niet de
vrijheid om hier zomaar door te gaan
en moest ik dit eerst bespreken met
mijn consulent. Ondertussen maakte ik
wel al bekend dat ik had besloten om
het programma stop te zetten. Maar in
het gesprek met mijn consulent werd ik
al gauw met mijn beide voeten terug
op de grond gezet. Het werd mij duidelijk dat zij mij echt wel kennen en dat
het belangrijk is, wil ik de zorg voor
mijn kinderen verder opnemen ik ook
aan mezelf zal moeten werken!
Ik legde er mij bij neer en ging mijn
programma een tweede kans geven.
Dit was voor mij een moeilijke periode
om door te gaan omdat ik het vertrouwen van iedereen terug moest winnen
en mij ook bewijzen tegenover de begeleiding en de bewonersgroep.
Ondertussen sta ik weer drie maand
verder en gaat het echt veel beter. Ik
engageer mij naar de groep toe en
engageer me om meer verantwoordelijkheid op te nemen hier in de groep.
Ik voel nu echt dat ik dit voor mezelf
doe en dat ik ook groei door dingen
aan te pakken waarmee ik het moeilijk
heb. Ik ben hier nu een jaar en drie
maand en mijn kindjes zijn nog steeds
bij mij en het gaat echt goed zowel met
mij als met de kindjes. Ik weet waar ik
nog aan moet werken en waar ik al
veel sterker in geworden ben.
Wat ik wil is dat ik later een sterke
onafhankelijke vrouw word die voor
haar zelf en haar kinderen kan zorgen.
En die geen drugs of man nodig heeft
om haar gelukkig te maken.
Evy Storme werkt als graduaat orthopedagogie binnen de Tipi (De Kiem).
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De egeltjes - Praten met je kinderen over je
druggebruik
Vertel je als ouder aan je kinderen die
in een voorziening geplaatst zijn over
het feit dat je drugs gebruikt? En zo
ja, wat vertel je ze en op welke manier. Veel ouders die we binnen Bubbels & Babbels opvolgen worstelen
met deze vraag. De afgelopen jaren
hebben we dit thema actief opgenomen binnen onze werking. Op regelmatige basis ondersteunen we nu
begeleiders binnen voorzieningen die
hier samen met de ouders rond willen
werken. In onderstaand dubbelinterview met Nina, moeder van Jan (7) en
Lea (9) en hun leefgroepbegeleidster
Heleen zoomen we in op het intense
traject dat ze hieromtrent samen hebben afgelegd. Een proces vol twijfels,
angsten en onzekerheid zo blijkt.
Nina is doodzenuwachtig wanneer ze
bij Bubbels & Babbels langskomt.
Haar kinderen zijn nu 2 jaar geplaatst
en af en toe komen ze bij haar op bezoek. Het bespreekbaar maken van
haar gebruik aan haar kinderen is
voor haar een moeilijk onderwerp.
Toch heeft ze na lang aarzelen inge-

Diane Slootmans
ook.
Begeleidster Heleen: In de groep stelden de kinderen wel vragen waarom
mama zoveel sliep.
Nina: Eigenlijk stellen zij weinig vragen aan mij. Zij laten mij slapen en
zeggen dat ik dan lekker heb kunnen
uitslapen. Terwijl ik met hen naar
buiten zou moeten want het is goed
weer. Zoiets mag eigenlijk niet.
Heb je hen dat dan gewoon uitgelegd?
Nina: Neen, ik heb niets verteld. Dat
heeft Heleen gedaan.
Heleen: wij hebben een verhaal verzonnen met egeltjes. In dat verhaal
werken we met metaforen. Zo is er
bijvoorbeeld een kast waarin verschillende potjes staan die mama nodig
heeft.
Nina: Heleen vertelde mij dat mijn
dochter nu weet dat wanneer ik cannabis rook, dat dus één van de potjes van
mama is. Zij weet ook dat er verschillende potjes zijn en dat die allemaal
anders werken.

Ik wilde verklaren waarom ik vaak slaap of tandpijn heb of slecht gezind ben. Of waarom ik heel de
nacht aan het kuisen ben of waarom ik ‘s nachts
onder de douche sta of wat dan ook.
stemd om samen met Heleen haar
ervaringen te delen met de lezers van
deze nieuwsbrief. Ze hoopt dat andere
ouders en hulpverleners er iets aan
hebben. Nadat ik haar erkenning heb
gegeven voor haar moed en engagement steken we van wal.
Wat was de aanleiding om je kinderen
te vertellen over je gebruik?
Nina: Ik ken zelf veel mensen die gebruiken en sommigen zijn ondertussen
reeds overleden. Daarom wilde ik mijn
kinderen duidelijk maken wat drugs
kan doen bij mensen. Dat mijn gebruik bijvoorbeeld ook de reden was
waarom ik zoveel slaap en de dingen
doe die ik doe. Ik wilde hen beschermen en voorkomen dat zij
later mijn voorbeeld zouden
volgen.
Zagen zij je soms ook drugs
gebruiken?
Nina: Neen, maar ik wilde wel
verklaren waarom ik vaak slaap
of tandpijn heb of slecht gezind
ben. Of waarom ik heel de nacht
aan het kuisen ben of waarom ik ‘s
nachts onder de douche sta of wat dan
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Heleen: Voor Jan is dat anders. Hij is
nog niet zo uitgesproken op de hoogte.
Het tempo is anders voor beide kinderen.
Nina: Ik maak mij wel
zorgen dat het teveel zou worden
voor hem en
dat
het
dan
terug
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minder goed zou gaan met hem. Jan is
ook een heel zorgzaam kind.
Heleen, hoe merkte jij, vanuit jouw
rol als begeleidster, dat er nood was
aan enige uitleg?
De kinderen stelden vooral vragen
rond het slapen van mama. Want het
zijn inderdaad heel zorgende kinderen.
Maar ook wij hadden vragen. Tijdens
een autorit naar een oudercontact is
het druggebruik van mama naar boven
gekomen. Zij wilde haar kinderen beschermen en ervoor zorgen dat zij niet
in contact kwamen met of iets zagen
van het gebruik in huis. Dit gesprek
heeft eigenlijk het ganse proces in
gang gezet. Het is geen gemakkelijk
proces en het is momenteel ook nog
lopende.
Wat zijn de drijfveren om hier mee
door te gaan?
Nina: Ik wilde Jan en Lea echt laten
zien tot wat het kan leiden.
Heleen: Mama wil de kinderen ook
echt graag naar huis. Ze heeft hen
beloofd dat ze haar best gaat doen.
Mama heeft altijd geprobeerd om het
dagdagelijkse vast te houden. Om een
zo normaal mogelijk leven te leiden.
Tegelijkertijd worstelde mama ook
voortdurend met het feit dat de kinderen zich zo zorgend naar haar opstelden.
Nina: Terwijl ik sliep waren zij braaf
en hadden ze koffie gezet tegen dat ik
wakker werd. Neen, dat was de omgekeerde wereld.
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En jullie zijn dan op zoek gegaan
naar een goede werkwijze om hier
mee aan de slag te gaan?
Heleen: Ja, zo zijn we uiteindelijk bij
Bubbels & Babbels terecht gekomen.
Ik had op jullie website gezien dat
jullie met gans het gezin werken en
binnen een kindvriendelijke omgeving.
Dat sprak mama wel aan. Ik was ook
wel geschrokken toen mama vertelde
over haar druggebruik. Ik wist niet
goed wat ik daarop moest zeggen.
Maar Nina had een duidelijke vraag.
Ze wilde met de kinderen aan de slag
zodat het duidelijk werd waarom zij
zoveel slaapt en waarom mama niet
met hen speelt. Dat dit niet is omdat ze
het niet wil maar omdat ze niet kan.
Dan zijn wij naar hier gekomen en
hebben jullie ons overtuigd om open
kaart te spelen. We hebben dan de
beweging gemaakt om niet te wachten
tot de kinderen met iets afkwamen
maar hebben zelf het initiatief genomen. Mama stond hier ook achter. We
hadden het advies gekregen om een
boekje te maken. Dat was wel even
heel moeilijk.
Hoe hebben jullie dat dan concreet
aangepakt?
Heleen: Ik heb een verhaal geschreven
over egeltjes en heb dat in stukjes
laten lezen aan mama. Daarna hebben
we er ook popjes bijgemaakt.
Nina: Eerst had ik er wel vragen bij.
Een boekje? Wat gaat Heleen daar
allemaal in zetten? Maar uiteindelijk
had ik dit zelf niet beter kunnen bedenken. Dat was echt wat het moest zijn.
Heleen: Voor mama was dat een enorme berg waar ze voor stond. We hebben haar ondersteund maar mama
heeft altijd de toestemming gegeven
om aan de slag te gaan. Nina heeft
nooit tegengewerkt en dat maakte ons
werk wel gemakkelijker. Ook als er
thuis eens iets gebeurd was, belde
mama ons op waardoor wij het met
Lea konden opnemen en er open over
konden praten. Hierdoor hebben de
kinderen nooit het gevoel gehad dat zij
tussen de voorziening en mama stonden. Dit heeft er ook voor gezorgd dat
ze geen angst hadden om open te praten. Want onbewust wisten de kinderen
dat ze niet alles konden vertellen over
thuis. Want dat zou er mogelijks voor
kunnen zorgen dat het nog langer zou
duren vooraleer ze terug naar huis
konden.
Eenmaal het verhaaltje van de egeltjes was geschreven en mama het had
gelezen was het moment daar om hier
samen met de kinderen mee aan de
slag te gaan. Hoe verliep dit?
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Heleen: Daar is toch nog wel wat tijd
overheen gegaan. Mama gaf niet thuis
tijdens de huisbezoeken. We moesten
dus een evenwicht zoeken tussen aanklampen of ruimte geven.
Er was de angst van mama over wat
dit bij de kinderen teweeg zou brengen. Hoe zouden de kinderen reageren
als we het boekje samen met de kinderen zouden lezen? Het was voor iedereen nieuw en best wel spannend.
Nina: Op een bepaald moment wilde ik
het eigenlijk allemaal gewoon vergeten. Maar Heleen liet niet los. Ik heb

Wat heeft je geholpen in het maken
van dit verhaal?
Heleen: Ik heb me laten inspireren
door andere kinderboeken. Eerst heb
ik een passende metafoor gezocht voor
het gezin en de gezinsleden. Omdat
Lea soms ook haar stekels kan opzetten of zich kan oprollen kwam ik dus
uit bij een egel. Dan ben ik begonnen
met het verhaal. Door het gebruik van
de metaforen hebben we niet zoveel
woorden meer nodig. Het is een manier om gemakkelijker te praten. Als
we spreken over “de kast” dan weten

Onbewust wisten de kinderen dat ze niet alles konden vertellen over thuis want dan zou het misschien nog langer duren vooraleer ze terug naar
huis konden.
het uiteindelijk wel bij mij thuis aan
mijn dochter laten lezen op een moment dat ik had gekozen.
En hoe reageerde Lea?
Nina: “Ik weet dat toch al.” Dat was
een verrassing, iedereen was verbaasd. Hoe kan zij dit nu weten? Mijn
dochter heeft mij nooit zien gebruiken.
Toch wist zij dat het over verschillende
potjes ging.
Heleen: Ondertussen heeft Lea tekeningen gemaakt bij het verhaal maar
bepaalde plaatsen blijven open. Ze
heeft daar nog een weg in te gaan. Ze
bewaart haar boekje zorgvuldig in
haar kast. Dat komt haar kamer niet
uit.
Nina: Thuis hebben de egels ook hun
plek.
Heleen, jij hebt het verhaal bedacht.
Wat was voor jou daarbij belangrijk?
Heleen: Ik wilde iets maken dat op
maat was van de beide kinderen. Niet
iets dat uit de boekenkast komt. Ik heb
getracht om zowel de goede als de
moeilijke momenten een plaats te geven. Zo is het bijvoorbeeld voor de
kinderen steeds afwachten wat ze thuis
aantreffen wanneer ze op weekendbezoek gaan. Hoe zou mama er aan toe
zijn? Wat gaat dit weekend worden?
We voelden aan dat daar wel spanning
zat. Ook dat heb ik erin verwerkt. De
egeltjes zijn ook zeer dankbare metaforen. Zij hebben stekeltjes en mama kan
soms erg slecht gezind zijn, zeggen de
kinderen. Maar mama kan ook heel
zacht zijn zoals een egeltje. Ik heb in
het verhaal veel aandacht gegeven aan
“het gezin”.
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we waar het over gaat. Voor Jan zal
het verhaal een andere invulling hebben. Dus het is op maat van de kinderen.
Merk je veranderingen bij de kinderen?
Heleen: We kunnen er nu beter over
praten. Vooral over het stuk van mama. De emoties van de kinderen hebben meer tijd nodig. Daar volgen we
het tempo van de kinderen. Daar moeten we tijd en ruimte voor maken.
Heleen, wat is voor jou belangrijk
geweest in dit proces.
Heleen: Voor mijzelf was het belangrijk dat we, ondanks dat het moeilijk
was of als mama boos was op mij, dat
we wel in gesprek bleven met elkaar.
Nina heeft altijd nee kunnen zeggen
tegen mij. Duidelijkheid en uitleg geven over wat er komen ging en de onzekerheid wegnemen was belangrijk
voor mama. Voor de kinderen is het
belangrijk dat ze een zekere controle
hebben. Lea vraagt ook naar een vervolgverhaal. Een verhaal dat ze zelf
maakt. Het team heeft de beweging
gemaakt om zelf initiatief te nemen en
niet te wachten tot de kinderen met
vragen komen. Maar het zijn wij die de
kinderen moeten informeren.
Nina, wat is voor jou belangrijk geweest in dit proces.
Nina: Ik wil niet dat mijn kinderen
moeten meemaken wat ik heb ondervonden. Zodat zij kind kunnen zijn.
Heel erg bedankt voor dit gesprek.
Omwille van de privacy werden fictieve namen
gebruikt.

Diane Slootmans is casemanager bij
Bubbels & Babbels.
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Stapsgewijze netwerkontwikkeling rond
ouders met een drugprobleem.
Nicky Zanders
Bij problematische opvoedingssituaties waarbij druggebruik een rol
speelt of speelde, kan er ook een taak
zijn weggelegd voor de drughulpverlening. Het verhaal van Goedele toont
aan dat een vertrouwensband met de
drughulpverlener de start kan zijn
van een plan waarbij een heel netwerk wordt betrokken én door de
betrokkene aanvaard. Een plan waarbij er kansen worden gegeven terwijl
er ook de nodige veiligheid werd ingebouwd.
Goedele begon op 16 jaar sporadisch
cannabis te roken. Tien jaar later was
haar gebruik echter volledig uit de
hand gelopen. “Ik gebruikte teveel, en
gedroeg me als een echte junkie”.
Toen kwam het heuglijke nieuws dat
Goedele zwanger was. Haar moederinstinct zorgde ervoor dat ze haar
gebruik snel had afgebouwd . Door
omstandigheden werd haar zoontje,
Wodan, kort na de geboorte geplaatst
in een pleeggezin. Niet veel later moest
haar vriend, Rudi, naar de gevangenis.Deze negatieve ervaringen wogen
erg zwaar door en Goedele’s gebruik
escaleerde opnieuw.
Twee jaar later werd Goedele opnieuw
moeder van een zoontje, Wolf. Omwille van Wolf en uit schrik hem ook kwijt
te raken, bouwde Goedele haar gebruik toen langzaam af. Momenteel is
zij al een hele tijd clean en woont ze
samen met haar gelukkige en speelse
peuter van 15 maanden.
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Goedele omschrijft haar situatie als
het hebben van een deeltijds gezin.
Haar oudste zoontje Wodan is geplaatst, Rudi zit in de gevangenis en
Wolf is altijd bij haar. Wodan en Rudi
(met een uitgangspermissie) komen
dan ook maar 1 dag per 2 weken. Wodan komt een namiddag, Rudi een hele
dag. In samenspraak met de gevangenis werd bekomen dat Rudi zijn zoontjes tezamen kan zien. Zulke dagen zijn
altijd heel intensief voor alle gezinsleden maar worden elke keer op een
leuke manier ingevuld.
Als beiden terug vertrekken is Goedele eigenlijk ook opgelucht want die
dagen eisen veel energie. Om tijdens
de week tijd voor zichzelf te creëren,
brengt Goedele Wolf sinds 3 weken
naar een onthaalmoeder. Dit was een
zware, maar noodzakelijke beslissing
voor haar. De eerste 14 maanden was
zij non-stop samen met haar zoontje.
“Wolf voortdurend bij me hebben is
eigenlijk te zwaar, ik kan dat niet
aan”.
Goedele is tevreden nu Wolf naar de
onthaalmoeder gaat. “Het gaat veel
beter met me, ik heb veel meer energie.
Ik heb eindelijk weer fut om mijn huishouden te doen!” Ze ziet dat het ook
voor Wolf voordelen oplevert. “Het is
goed voor zijn ontwikkeling dat hij nu
ook contact heeft met andere kindjes,
dat was voordien niet veel het geval.
Hij babbelt nu ook meer!”
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Het veiligheidsplan voor Wolf
Toen Goedele een tweede keer zwanger werd, was ze vastberaden er alles
aan te doen om haar kindje te houden.
Ze heeft daarvoor ook hulp gevraagd
aan haar begeleidster in het MSOC,
een laagdrempelig opvangcentrum
voor gebruikers van illegale drugs. Er
werd afgesproken dat Goedele een
Centrum voor Integrale Gezinszorg
(CIG) zou contacteren waar ze begeleid zou worden voor, tijdens en na
haar bevalling.
Zes maanden na de geboorte van Wolf
werd de begeleiding in het CIG echter
afgerond. Omdat ze vreesde dat het
zonder die bijstand heel moeilijk zou
worden heeft Goedele haar OCMWen MSOC-begeleiders samen geroepen. De drie partijen hebben dan samen een veiligheidsplan opgesteld dat
aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) werd voorgesteld.
Het VK keurde dit plan goed en nam
vanaf dan de supervisie over.
In dit plan stonden enkele voorwaarden waaraan Goedele moest voldoen,
met name zich laten begeleiden door
het MSOC, het OCMW (praktische
zaken), een psychiater (om haar emotionele draagkracht te vergroten), een
thuisbegeleidingsdienst en door Tuimel (centrum voor opvoedingsondersteuning).
Tuimel is ondertussen
gesloten en Goedele heeft inmiddels
een onthaalmoeder voor Wolf gevonden.
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Oorspronkelijk werd afgesproken dat
Wolf elk weekend ‘op vakantie’ zou
gaan bij de ouders van Goedele om
haar voldoende rust te geven. Inmiddels kan Goedele zelf aangeven wanneer de zorg voor Wolf haar teveel
wordt, waardoor hij nu minder nachten bij oma en opa blijft slapen. Maar
de ouders van Goedele blijven bereid
om onmiddellijk in te springen indien
zij aangeeft dat het niet meer lukt.
Daarnaast is ook duidelijk afgesproken dat het Comité voor Bijzondere
Jeugdzorg op de hoogte wordt gebracht indien de opvoeding van Wolf
in het gedrang zou komen (bijv. bij
indicatie van mishandeling, wanneer
Goedele haar afspraken van het veiligheidsplan niet volgt, …). Alle hulpverleners komen iedere 6 maanden
samen om Goedele te evalueren; indien er een negatief advies volgt kan
Wolf mogelijk worden geplaatst.
Een geruststellend netwerk
Voor de meeste moeders zou , zo’n
heel netwerk dat de opvoeding op de
voet volgt waarschijnlijk bedreigend
lijken. Maar Goedele vindt dit net
geruststellend, “dit is veel beter dan
bij mijn eerste bevalling”. Ze geeft aan
dat zij op deze manier altijd mensen
rondom zich zal hebben die ook naar
haar verhaal zullen luisteren indien

het een keer fout zou lopen, dat anderen het kunnen helpen plaatsen en
kaderen en dat ze wordt gehoord in
plaats van veroordeeld.
“Zonder het MSOC had ik dit parcours waarschijnlijk niet kunnen afleggen. Mijn begeleidster heeft altijd naar
mij geluisterd, zij ként mij en ik vertrouw haar. Zij weet waarover ze
spreekt en ik heb haar hulp nooit als
storend ondervonden. Ze was er zelfs
tijdens mijn bevalling!” Goedele heeft
amper problemen gehad met het opstellen van het veiligheidsplan omdat
ze er zich van bewust is dat dit de beste manier is om Wolf bij haar te houden. Ze vertrouwde er volledig op dat
haar begeleidster een plan zou opstellen samen met haar en dat het dan ook
een plan zou worden waar zij zich
goed bij zou voelen. Achteraf gezien
vond ze Tuimel het zwaarste onderdeel van haar plan. Voor haar was het
daar soms heel confronterend omdat
er regelmatig werd verteld hoe ze de
opvoeding best kon aanpakken, wat
wel en niet mocht, wat ze verkeerd
deed. Daardoor kreeg ze soms het
gevoel dat ze een slechte moeder was.
Inmiddels gaat Wolf naar de onthaalmoeder en is Goedele meer tot rust
gekomen. De thuisbegeleidingsdienst
bevestigt dit ook. Goedele is veel rustiger en durft eindelijk meer op haar

gevoel te vertrouwen inzake de opvoeding van Wolf, in plaats van alles
voortdurend te beredeneren, “ik was
meer een opvoedster dan een mama”.
Op dit ogenblik is het aftellen naar de
vrijlating van Rudi. Er moeten alleen
nog praktische zaken worden geregeld
waaronder thuisbegeleiding. “Het
wachten en het niet weten wanneer hij
vrijkomt is erg zwaar. Ik wil me mentaal kunnen voorbereiden op zijn terugkomst.” Bijna 3 jaar lang heeft
Goedele zonder partner geleefd en
heeft zij alles alleen moeten doen.
Rudi’s terugkomst zal dan ook een hele
aanpassing worden. In de toekomst wil
ze graag de bezoekregeling van Wodan uitbreiden naar hele dagen, vervolgens een weekend, een schoolweek,
.... Ze blijft hier wel zeer realistisch in,
het zal een proces van jaren worden
waarbij iedereen op eigen tempo kan
wennen aan de situatie. Maar ondanks
alle hindernissen heeft Goedele op dit
moment een uitgebreid netwerk dat
haar steunt; ze heeft opnieuw grip op
haar leven en ze doet dagelijks haar
uiterste best om uiteindelijk haar hele
gezin weer bij elkaar te brengen.
Omwille van de
namen gebruikt.

privacy werden fictieve

Nicky Zanders werkt binnen het
MSOC Vlaams-Brabant.

Online hulpverlening via Gokhulp.be
Herwig Claeys en Ronny Willemen
Afhankelijkheid en verslaving zijn
begrippen die vooral geassocieerd
worden met medicatie, alcohol– en of
andere drugs. Hierdoor blijft de problematiek van en het aanbod naar
gokverslaafden vaak nog wat onderbelicht. De lancering van een nieuwe
informatieve website moet hier verandering in brengen.
Over het algemeen wordt er vanuit
gegaan dat gokkers een ‘verborgen
groep’ vormen die eerder zelden beroep doen op hulpverlening. Het is niet
precies geweten hoeveel mensen in
België regelmatig gokken of gokproblemen hebben, omdat er nog geen
systematisch onderzoek plaatsvond.
Uit een beperkt onderzoek bij gokkers
in 2004 bleek wel dat 14% voldeed
aan de kenmerken van problematisch
gokken, 42% was ‘risico-gokker’. De
meeste problematische gokkers waren
toen terug te vinden in de speelautomatenhallen.
Er zijn echter duidelijke redenen om te
veronderstellen dat momenteel een
heel aantal problematische gokkers
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online spelen. Gokwebsites zijn immers zeer gemakkelijk bereikbaar, zijn
24/24 toegankelijk en je kan er ongelimiteerd spelen zonder enige vorm van
sociale controle. Op internet kunnen
spelers sneller elk tijdsbesef uit het
oog verliezen. Bovendien spelen ze met
‘virtueel geld’ op voornamelijk ‘shortodd’ spelletjes die onmiddellijk resultaat genereren. De kans is dus veel
groter dat je als speler in een roes
terecht komt en de realiteit ‘vergeet’.

men. Zoals het ‘samenspel’ tussen
riskante factoren van kansspelen, de
ingesteldheid van de speler en de invloed van de context waarin gespeeld
wordt. Verder over: de functie van
gokken, mogelijke denkfouten bij gokkers, hoe hou je het plezierig, wettelijke bepalingen, de soorten kansspelen,
en risico’s en kenmerken van problematisch spelen. Er is een FAQ-rubriek,
informatie rond hulpverlening en bezoekers kunnen berichten plaatsen in

Iedereen die gokproblemen ervaart kan zich op de website
kosteloos en anoniem aanmelden bij het zelfhulpprogramma.
Een online aanbod voor deze groep
van spelers is dus een goed idee. Zeker
omdat te verwachten valt dat steeds
meer gokkers online te vinden zullen
zijn, wegens het groeiende aanbod van
online kansspelen. In dit kader werd
rec ent de twe etalige we bsite
‘gokhulp.be / aide-aux-joueurs.be’
gelanceerd. Het informatieve gedeelte
van deze website omvat heel wat materiaal over kansspelen en gokproble-

Nieuwsbrief Expertisegroep Ouders onder Invloed - Juli 2013

een publiek forum. Daarnaast zijn er
drie soorten ‘zelftests’ beschikbaar
voor de bezoeker die zichzelf vragen
stelt over zijn gokgedrag. Ook mensen
uit de omgeving van problematische
spelers kunnen heel wat tips vinden.
Iedereen die gokproblemen ervaart en
iets aan zijn gedrag wil veranderen
kan zich op de website anoniem aanmelden bij het (kosteloze) online zelfhulpprogramma. Tijdens het program-
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ma, dat volgens keuze 3 tot 12 weken
duurt, kunnen deelnemers gebruikmaken van een reeks opdrachten om hen
te helpen bij het bereiken van hun
doel. De opdrachten bestaan uit o.a.
een registratiedagboek, het concretiseren van doelstellingen, het bepalen van
risicosituaties, enz. Er wordt ook aandacht besteed aan het aanpakken van
eventuele schulden, het betrekken van

de omgeving bij de problemen en hervalpreventie. Naast de opdrachten
wordt nog een groot deel bijkomende
informatie geboden rond de ‘illusie
van controle bij kansspelen’, herverdelingspercentages en gemiddeld uurverlies, verdere hulpverlening en zelfhulpgroepen.
Of er ook een online begeleiding zal
toegevoegd worden aan deze website,

waarbij deelnemers online kunnen
begeleid worden door een professionele hulpverlener (zoals bij alcoholhulp.be) valt nog af te wachten. Gokhulp.be is een gezamenlijk initiatief
van CAD-Limburg, Le Pélican asbl
(Brussel) en de Kansspelcommissie die
voor de financiering instaat.
www.gokhulp.be
www.aide-aux-jouers.be

Informatie voor ouders
Kansspelen waar geld mee gemoeid is
zijn verboden voor minderjarigen.
Voor speelhallen en casino's moet je
zelfs 21 jaar zijn. Toch blijken heel wat
jongeren regelmatig te gokken voor
geld en sommigen komen er zelfs mee
in de problemen.
Krasloten zouden erg populair zijn,
ondanks de leeftijdsgrens van 18 jaar.
Daarnaast is een gewone bankkaart
vaak al voldoende om op internet te
kunnen gokken, waardoor de drempel
erg laag wordt om te gaan experimenteren. Om binnen te geraken op
'legale' goksites kunnen persoonlijke
gegevens van een volwassene 'geleend'
worden. Jongeren organiseren soms
ook zelf gokwedstrijden. Pokeren is
dan erg populair.
Wat ouders en andere familieleden
kunnen doen wanneer een kind met
kansspelen gaat experimenteren is
afhankelijk van: de leeftijd, de aard
van je kind, het onderling contact en
de aard en omvang van het gokken.
Wat kan je doen als ouder ?
Het is natuurlijk onmogelijk om alle
denkbare situaties uitvoerig te bespreken. Hieronder toch enkele aanwijzingen ter overweging:
Je kan als ouders grenzen aangeven en indien nodig regulerend optreden. Meestal zijn duidelijke afspraken
gemakkelijker te hanteren voor jongeren dan vage regels. Zeker als ze het
'waarom' begrijpen van een afspraak.
Dat houdt echter niet in dat ze er ook
mee akkoord zullen gaan.
Ga niet onmiddellijk panikeren. De
meerderheid van jongeren die gaan
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experimenteren met gokken komen er
niet door in de problemen.
Tot ongeveer 16 jaar volstaat het om
duidelijke regels op te leggen. Bij oudere kinderen wordt er meestal meeronderhandeld rond afspraken. Maar
als ouder kan je wel blijven vasthouden aan de belangrijkste regels die je
niet ter discussie stelt , zoals bijvoorbeeld 'niet gokken voor geld' of 'niet
onbeperkt surfen'.
Denk eraan dat wanneer jongeren met
gokken experimenteren ze dat bijna
altijd doen vanuit nieuwsgierigheid en
omdat ze het leuk vinden . Dus niet
zozeer omdat ze problemen hebben of
omdat er iets foutloopt thuis.
Als ouder is het een voortdurende
opgave om contact te houden met je
kinderen. Zeker als ze een hele resem
veranderingen doormaken tijdens hun
puberteit en adolescentie. Als je geen
voeling meer hebt met de leefwereld
van je kind (of je daar nu positief tegenover staat of niet), dan kan je dikwijls ook geen invloed meer hebben.
De beste manier om erachter te komen
of kinderen al dan niet gokken voor
geld, is rechtstreeks uit hun mond.
Laat je niet te snel verleiden tot het
doorzoeken van hun kamer of het stiekem lezen van hun mails of sms'jes.
Een sfeer van wantrouwen maakt het
er niet gemakkelijker op.
Hou er rekening mee dat naarmate je
kinderen opgroeien, ze meer belang
gaan hechten aan de meningen van
leeftijdsgenoten . Ook al vind jij als
ouder het vanzelfsprekend dat zoon of
dochter niet mag gokken voor geld,
dan kan hun vriendenkring daar soms

heel anders over denken.
Je hoeft als ouder geen 'gokexpert' te
worden, maar het kan zeker geen
kwaad om je te informeren. Zo kan je
aan je kinderen uitleggen waarom je
bepaalde grenzen stelt. Op deze website vind je heel wat informatie.
Herwig Claeys en Ronny Willemen
zijn verbonden aan CAD Limburg

Een gokprobleem? Waar kan
je raad vragen?
DE DRUGLIJN of tel: 078/15.10.20.
Je kan er (anoniem) je verhaal kwijt en al je
vragen stellen. Telefonisch bereikbaar van
maandag tot vrijdag, van 10 tot 20u.
In je regio kan je meestal ergens terecht in
een CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG. Sommige van deze centra
zijn gespecialiseerd in afhankelijkheidsproblemen (waaronder gokken). In deze centra
heeft men vaak ook aandacht voor familieleden.. Meer info kan je vinden op de doorverwijsgids van IDA-Web.
Eventueel kan je ook een toegangsverbod
voor legale websites, casino's en speelhallen aanvragen voor je (oudere) kind, via de
Kansspelcommissie.
http://www.gokhulp.be/gokken-wetgeving
Je kan 24/24 terecht bij TELE-ONTHAAL op
het nummer 106. Ook deze dienst kan je
informatie geven rond verwijsadressen, en
je kan je verhaal kwijt als je dat wil.
Als je vragen hebt rond juridische aangelegenheden, dan kan je beroep doen op het
lokale JUSTITIEHUIS of op een advocaat. In
dit verband kan je ook advies krijgen bij De
Wetswinkel.
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Expertisegroep Ouders Onder Invloed
De EXPERTISEGROEP OUDERS ONDER INVLOED komt driemaandelijks samen en bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van onderstaande werkingen. Doel van deze expertisegroep is om
de hulpverlening aan gezinnen onder invloed te verbeteren door uitwisseling van praktijkervaringen, opvolging van wetenschappelijk onderzoek en het signaleren van knelpunten aan de
overheid.

Colofon

Bubbels & Babbels (Free Clinic vzw)
Bubbels & Babbels is een deelwerking van Free Clinic (vzw) die zich richt op gezinnen met ouders met een drugprobleem.
Via intensief casemanagement brengen we de zorgbehoeften van ouder én kind in kaart. Vervolgens zoeken we samen met
de ouders naar het best aansluitende hulpverleningsaanbod en stemmen we het aanbod van de verschillende betrokken
diensten op elkaar af. Daarnaast biedt Bubbels & Babbels vorming op maat voor intermediairen rond het thema ouderschap en middelengebruik.
www.bubbelsbabbels.be

De Tipi (De Kiem vzw)
De Tipi is een apart woonhuis vlakbij de Therapeutische Gemeenschap (TG) van De Kiem waar zwangere vrouwen en
verslaafde moeders met hun kinderen tot ongeveer 6 jaar terecht kunnen. Ook alleenstaande vaders met jonge kinderen
kunnen er opgenomen worden. In de Tipi kunnen deze vrouwen (of mannen) de zorg voor zichzelf (hun drugproblematiek)
en de zorg voor hun kind(eren) combineren. Overdag volgen zij het programma in de TG en ’s avonds, op woensdagnamiddag en in de weekends, dragen ze zelf de zorg voor hun kind(eren). De begeleiding in de Tipi omvat onder meer wekelijkse groepsgesprekken met medebewoners (o.a. over opvoeding en ouderschap) infosessies, een individuele opvolging en
handelingsplanning en een medische en pedagogische opvolging van de kinderen.
www.dekiem.be

KDO (MSOC Gent)
KDO-project (Kinderen & Drugsverslaafde Ouders) is een vrijwillig en laagdrempelig project voor (ex-)drugverslaafde
ouders met jonge kinderen en zwangere vrouwen. Zij bieden een luisterend oor en hulp op maat van de cliënt. Door
middel van huisbezoeken benaderen ze de cliënt in hun eigen leefomgeving en zoeken ze samen naar antwoorden op
vragen over opvoeding, zwangerschap en druggebruik.

KiDO (MSOC Oostende)

Aan deze EXPONENT
werkten mee:
Mieke Beirinckx
Herwig Claeys
Gilles Geeraerts
Diane Slootmans
Veerle Soyez
Evy Storme
Fabienne Vandensteen
Ronny Willemen
Nicky Zanders
Eindredactie:
Dirk Rombouts

KiDO biedt op proactieve wijze in multidisciplinair teamverband outreachende, geïntegreerde en intensieve begeleiding
aan drugafhankelijke ouders en hun jonge kinderen.

MaPa (MSOC Vlaams-Brabant)
Binnen het project MaPA van het MSOC Vlaams-Brabant wordt samen met de cliënt gekeken naar de impact van het
druggebruik op zijn/haar ouderschap. Er wordt gezocht hoe de veiligheid en het welzijn van het kind (opnieuw) een primaire plaats kan hebben in het leven van de cliënt. Uitgangspunt is dat druggebruik ouderschap bemoeilijkt, maar niet
noodzakelijk in de weg te staan. Het project is doorheen de jaren geëvolueerd naar een brede werkvorm bestaande uit
drie peilers. Een professioneel én sociaal ondersteunend netwerk uitbouwen met (aanstaande)ouders, intensieve prenatale zorg bieden en netwerking opdat de (ex-)druggebruikende ouders ook effectief meer als “ouder” benaderd worden.
www.msoc-vlaamsbrabant.be/verslaafd_met_kinderen

MSOC Limburg (CAD Limburg)
CAD Limburg biedt hulpverlening aan mensen (en hun omgeving) die problemen ervaren met alcohol, medicatie, illegale
drugs en gokken. De activiteiten van CAD omvatten: informatie en vorming, preventie, ondersteuning van zelfhulpgroepen, straathoekwerk, ambulante hulpverlening, advies en overleg inzake hulpverlening en preventie, een documentatiecentrum, en beleidsadviezen. CAD beschikt over een netwerk van plaatselijke kantoren over heel Limburg.
www.cadlimburg.be

OP+ (Adic vzw)
OP+ is het ontwenningsprogramma voor druggebruikende vaders of moeders en hun kinderen (0-6jaar) van ADIC vzw.
Het doel van een opname in het OP+ is om op korte termijn zicht te krijgen op de probleemsituatie waarin het gezin
verkeert. Het programma omvat ontwenning, screening en observatie. Daarnaast wordt er gewerkt aan de motivatie van
de druggebruikende ouder en aan de ouder-kindrelatie. Op het einde van het programma wordt er een behandeladvies
geformuleerd, rekeninghoudend met de noden van het gezin.
www.adicvzw.be

Redactieadres Exponent
Bubbels & Babbels
Zeilstraat 16 - 2060 Antwerpen
Info@bubbelsbabbels.be

Meer informatie over de
Expertisegroep Ouders
onder Invloed:
Veerle Bex / Joke Gabriël
mapaproject@hotmail.com
EXPONENT wordt gratis verstuurd per
email. Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar op het redactieadres aan 1
eur/stuk excl verzendingskosten.

PROject (Free Clinc vzw)
PROject is een deelwerking van Free Clinic vzw en fungeert als een doelgroepspecifieke antenne van MSOC Antwerpen.
PROject is m.a.w. een ambulant en genderresponsief zorgprogramma binnen de drughulpverlening dat vrouwen met een
min of meer gestabiliseerd verslavingsprobleem persoons- en veranderingsgerichte zorg aanbiedt in een kleinschalige en
kindvriendelijke omgeving. Doel is om de gezondheid en het welzijn van vrouwen die beschadigd zijn door of via middelengebruik - en hun kinderen - ten goede te veranderen en samen met hen toe te werken naar her-integratie & resocialisatie.
www.free-clinic.be/PROject

Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (De Sleutel )
De therapeutische gemeenschap Merelbeke (TGM) is een langdurig residentieel behandelprogramma voor volwassenen
met een verslavingsproblematiek, die ook problemen ervaren op verschillende andere leefgebieden. Het doel van de
behandeling is maximaal mogelijke herinschakeling in de maatschappij. Een grote groep van de bewoners die een programma volgen in TGM heeft ook een of meerdere kinderen. Hoewel de kinderen niet permanent in TGM kunnen aanwezig zijn, proberen we het ouderschap toch een belangrijke plaats te geven in de behandeling, door -onder andere- een
ouderschapsgroep (uitwisselen van ervaringen en psycho-educatie over ouderschap en opvoeding) en kinderbezoek
(eventueel met overnachting).
www.desleutel.be/professionals/hulpverlening/residentieel/tgalgemeen

Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD)
VAD is de koepelorganisatie van verenigingen en instellingen die zich in Vlaanderen bezighouden met alcohol- en andere
drugproblemen. Regelmatig organiseert VAD vormingen voor hulpverleners en preventiewerkers in het begeleiden en
ondersteunen van kinderen van gebruikers.
www.vad.be
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