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Visietekst VERSLAVINGSPREVENTIE voor de 

gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel 

 

1. Een lokaal alcohol- en drugbeleid voor Essen, Kalmthout en Wuustwezel 

 

1.1 Inleiding 

Het gebruik van alcohol en illegale drugs is in iedere Vlaamse stad of gemeente een realiteit. Alcohol 

is zelfs alom tegenwoordig tijdens feesten, recepties: op café, in het jeugdhuis, in de kantine van de 

sportclub, tijdens de jaarmarkt,… De gemeente wordt zeer regelmatig geconfronteerd met de 

negatieve gevolgen van overmatig drank- en druggebruik. Denk maar aan vandalisme, vechtpartijen, 

wildplassen, verkeersongevallen, huiselijk geweld, gezondheidsproblemen, verslaving,… 

1.2 Vlaamse en lokale overheid 

Om prioriteiten te stellen binnen het preventieve gezondheidsbeleid werkt de Vlaamse overheid, in 

navolging van de Wereldgezondheidsorganisatie, met preventieve gezondheidsdoelstellingen. De 

gemeenten streven, in samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen (Logo 

Antwerpen), de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen na. 

Eén van de zes gezondheidsdoelstellingen behandelt het thema ‘tabak, alcohol en drugs’. 

Gezondheidswinst kan bekomen worden als het gebruik van tabak, alcohol en drugs kan 

teruggedrongen worden. Gebruik verminderen is reeds een goede zaak maar beter is het voorkomen 

dat mensen beginnen te roken, overmatig alcohol gebruiken of starten met het nemen van drugs. 

De gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel ondertekenden het charter ‘Gezonde Gemeente’. 

Deze gemeenten zetten in op een positieve preventieve aanpak van het thema ‘verslaving’. De 

gemeenten beogen een daling in de alcohol- en drugconsumptie zodat ruime gezondheidswinst kan 

bekomen worden. 

Als de aanpak van alcohol en andere drugs een verdiende plaats krijgt in het integraal 

gezondheidsbeleid, biedt dit de inwoners van de gemeente vele tastbare voordelen. Er wordt een 

verhoging van het veiligheidsgevoel beoogd alsook een aanpak op maat bij specifieke lokale 

problemen. 

1.3 Richtlijnen voor alcohol- en druggebruik 

Alcohol en drugs zijn schadelijke stoffen. Voor wie de risico’s of de kans op schade voor zijn/haar 

gezondheid wil beperken, bieden volgende algemene richtlijnen (*) houvast. 
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Voor alcohol geldt: 

- Wie de risico’s van zijn of haar alcoholgebruik wil beperken, drinkt best niet meer dan 10 

standaardeenheden per week. 

- Wie geen risico wil lopen, drinkt beter geen alcohol. Wie wel alcohol drinkt, spreidt het 

gebruik best over meerdere dagen in de week en drinkt een aantal dagen niet. 

Voor drugs geldt: 

- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen cannabis en andere illegale drugs (cocaïne, 

heroïne, XTC, speed,…). Cannabis blijft nochtans een illegaal product. Aan cannabisbezit 

en/of –gebruik kan altijd een straf vasthangen. 

o Minderjarigen (jonger dan achttien jaar): bezit en gebruik van zowel cannabis als van 

andere illegale drugs is volgens de wet in alle omstandigheden verboden. 

o Meerderjarigen die cannabis bezitten en/of gebruiken: wanneer de persoon in het 

bezit is van een kleine hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik (max. 3 gram 

en één geteelde plant), wordt er – bij vaststelling van bezit – een  vereenvoudigd 

proces verbaal opgesteld. 

o Meerderjarigen die andere illegale drugs dan cannabis bezitten en/of gebruiken: een 

proces verbaal wordt opgemaakt en doorgestuurd naar het parket. Zo nodig wordt er 

doorverwezen naar de correctionele rechtbank. 

Alcohol- of druggebruik kan niet worden toegelaten tijdens de school- of werkuren. Beter wordt er 

niets genuttigd bij het bedienen van machines en wanneer men verantwoordelijk is voor de 

veiligheid van anderen. Wanneer men zich in het verkeer verplaatst dient men zich te houden aan de 

wettelijke richtlijnen. 

(*) Richtlijnen volgens Vlaams expertisecentrum voor alcohol, andere drugs, psychoactieve medicatie, 

gokken en gamen. 

1.4 Preventie, vroegdetectie en vroeginterventie 

Scholen, de welzijns- en gezondheidssector en specifiek de eerstelijnsgezondheidszorg hebben een 

belangrijke rol te vervullen op het vlak van preventie, screening en vroeginterventie. Herkennen en 

detecteren van problematisch alcohol- en druggebruik is essentieel. 

De mogelijkheid om beroep te kunnen doen op een gepast hulpverleningsaanbod is noodzakelijk. 

1.5 Individuele verantwoordelijkheid 

Of iemand al dan niet (problematisch) alcohol drinkt of drugs gebruikt, is afhankelijk van de persoon 

in kwestie, de eigenschappen, de hoeveelheid en de frequentie in het gebruik van alcohol of drugs. 

De omgeving en de interactie tussen deze opgesomde factoren kunnen een bijkomende rol spelen. 

Alcohol heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer 60 

verschillende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, kanker en psychische aandoeningen. Naast de 

risicofactoren die voor jongeren en jonge volwassenen gelden (bv. de kwetsbaarheid van de 

hersenen, het zenuwstelsel en de organen,…) hebben ook ouderen een aantal specifieke 
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kwetsbaarheden (bv. fysiologische en metabolische veranderingen, gezondheidsproblemen, 

medicatiegebruik, psychosociale veranderingen, moeilijke detectie,…) waardoor ze meer kans lopen 

op de negatieve gevolgen van alcoholgebruik. Minder alcohol drinken staat dus gelijk aan gezonder 

leven. 

Drugs heeft invloed op veel facetten van het functioneren. Afhankelijk van het type drugs kunnen 

klachten optreden zoals een sombere stemming, duizeligheid, misselijkheid, moeilijk concentreren, 

acute psychotische symptomen, slapeloosheid, rusteloosheid, prikkelbaarheid, risico op 

hartproblemen en longziekten, blijvende veranderingen in de hersenen,… Bij veelvuldig gebruik 

kunnen bepaalde drugs tot blijvende gezondheidsklachten en zelfs sterfte leiden. 

Er zijn nog talrijke andere middelen of bepaalde vormen van tijdsbesteding die een negatieve 

uitwerking hebben op de gezondheid, denk maar aan het gebruik van tabak, overmatig gamen, het 

overmatig gebruik van bepaalde voedingsmiddelen zoals suiker,… 

Iedere persoon heeft recht op een maatschappelijk aanvaard aanbod van preventieve 

gezondheidszorg waarin het lokaal bestuur een ondersteunende rol kan spelen. Verder heeft ook 

elke persoon een individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van de eigen gezondheid en, door de 

daden die hij vrijwillig en bewust stelt of nalaat te stellen, ook ten opzichte van de gezondheid van 

zijn medemens. Deze verantwoordelijkheid omvat het in acht nemen van veiligheidsvoorschriften, 

het aannemen van een gezonde levensstijl en het nemen van andere voorzorgsmaatregelen die 

haalbaar en doeltreffend zijn om ziekten of aandoeningen te voorkomen. 

Indien mensen ervoor kiezen om weinig of geen alcohol te drinken, moet deze persoonlijke keuze ten 

allen tijde gerespecteerd worden door de omgeving. 

 

2. Werkgroepen verslavingspreventie 

 

2.1 Algemeen 

De werkgroep verslavingspreventie onderwijs (WVO) werd in 2012 opgestart omdat binnen de 

werking van de politiezone Grens niet langer een sensibiliseringsprogramma rond verslavende 

middelen in de scholen van Essen, Kalmthout en Wuustwezel liep. 

De werkgroep verslavingspreventie gemeenten (WVG) werd in 2016 opgestart n.a.v. de nood aan 

een integraal denkkader en samenwerking tussen de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel 

nadat maatschappelijke overlast door het drinkgedrag bij jongeren werd vastgesteld. 

Binnen het werkterrein van de WVG en de WVO kunnen de verslavingsproblematieken zoals tabak, 

alcohol, illegale drugs, gamen, gokken,… aan bod komen. De WVG zal sterk inzetten op de preventie 

van alcoholgebruik omdat deze drug legaal en sociaal (te) aanvaard is en deze veel minder onschuldig 

is dan wel wordt gedacht. 

De werking van de WVO sluit op het vlak van afstemming en samenwerking nauw aan bij de werking 

van de WVG. Op elk moment kan samengewerkt worden met partners die op het terrein van 

verslavingspreventie actief zijn en die inwoners ondersteuning, begeleiding of zorg bieden. De 
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werkgroepen kunnen via een nauwe samenwerking elkaar versterken om zo tot optimale resultaten 

te komen. 

2.2 Werkgroep verslavingspreventie gemeenten (WVG) 

De WVG bestaat uit een afgevaardigde van de gemeentelijke jeugddienst, de dienst welzijn en de 

bevoegde schepenen van deze diensten van de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel . 

Verder is er afvaardiging van de politie zone Grens (Kalmthout, Essen en Wuustwezel), het JACpunt, 

Vagga en Logo Antwerpen. De werkgroep wordt aangevuld door enkele leden van de werkgroep 

verslavingspreventie onderwijs. 

Het gemeentebestuur van Kalmthout, Essen en Wuustwezel ondertekenden elk het charter ‘Gezonde 

Gemeente’. Deze kadermethodiek helpt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een 

geïntegreerd lokaal gezondheidsbeleid. Het alcohol- en drugbeleid kan hierbij aansluiten. Het 

resultaat is een meer integrale benadering van gezondheid in het algemeen en van de thema’s 

alcohol en drugs in het bijzonder. 

De WVG wil bijdragen aan een preventieve werking die een verbetering van de geestelijke en 

lichamelijke gezondheid van elke inwoner beoogt. Het doel is om schade aan de gezondheid te 

voorkomen en de levenskwaliteit of het welzijn van de inwoners te bevorderen. De preventieve 

werking rond verslavingspreventie omvat het nemen van initiatieven die zich richten op de ganse 

bevolking waarbij er extra aandacht is voor specifieke doelgroepen die het meest kwetsbaar zijn voor 

de negatieve effecten van alcohol of drugs (jongeren, ouderen,…). Inzetten op 

gezondheidsbevordering omvat in dit kader o.a. het informeren en sensibiliseren over verslavende 

middelen, bijdragen aan het versterken van de veerkracht en de weerbaarheid van alle inwoners 

(van kinderen tot ouderen) en het opzetten van acties. Er wordt dus uitgegaan van het verantwoord 

gebruik van alcohol binnen de vrijetijdssfeer en het vermijden van drugs zodat gezondheid en 

genieten centraal blijft staan. Gezien de wetgeving voorschrijft dat cannabis en andere drugs illegaal 

zijn, geldt hier een nultolerantie. 

Alcohol- en drugpreventie is in de eerste plaats gericht op het voorkomen van problemen en het 

bevorderen van de levenskwaliteit van inwoners. 

Maatschappelijk draagvlak 

Gedrag en gedragsverandering is geen louter individueel gebeuren, maar speelt zich af in een context 

waarin een aantal factoren het gewenste gedrag kunnen versterken of bemoeilijken. In dit kader is 

het belangrijk om inwoners en hun sociale omgeving meer bewust te maken van de kwetsbaarheid 

en de gezondheidsrisico’s van (overmatig) alcohol- of druggebruik en hierdoor het draagvlak te 

creëren voor verantwoord alcoholgebruik. Zoals eerder gemeld kan het gebruik van drugs niet 

getolereerd worden. 

De werkgroepen WVG en WVO willen elkaar via hun nauwe samenwerking versterken in de 

preventieve werking rond verslavingspreventie. De WVG en WVO beogen een intensieve en integrale 

samenwerking waarbij er aandacht is voor de noden vanuit de bevolking. Er wordt getracht om in de 

mate van het mogelijke een antwoord te bieden op de behoeften. 
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Om de gezondheidsdoelstellingen te bereiken wordt intens samengewerkt tussen de diensten van 

het lokaal bestuur, onderwijsinstellingen, de politie, het JACpunt, Kruispunt, Vagga enz. 

Informeren, sensibiliseren, herhalen van dezelfde boodschappen en heldere richtlijnen omtrent het 

gebruik van alcohol en andere drugs zijn nodig. Reglementering en een zichtbaar preventie- en 

hulpverleningsaanbod zijn aanvullend nodig om dit maatschappelijk draagvlak in stand te houden. 

Individuele verslavingsproblematieken worden niet opgevolgd door de werkgroepen. Verslavingszorg 

gebeurt door gespecialiseerde instanties. Samenwerking tussen de werkgroepen en partners is wel 

mogelijk en aangewezen. 

Aanpak overmatig gebruik van alcohol en andere drugs 

De meest effectieve maatregelen blijken diegene te zijn die de financiële en fysieke beschikbaarheid 

van alcohol en drugs beperken en waarbij dus het kopen of verkrijgen van alcohol of drugs 

bemoeilijkt wordt. De hogere overheid kan initiatieven nemen om alcohol op bepaalde plaatsen te 

beperken, bv. alcoholverkoop te verbieden (bv. benzinestations), het beperken van openingsuren, 

prijsverhogingen instellen of alcoholreclame verbieden. Deze maatregelen blijken effectief voor de 

gehele bevolking (WHO, 2014; Anderson, Scafato en Galluzzo, 2012). 

Wat alcoholpreventie betreft, kan een lokaal bestuur of organisatie bijkomende specifieke 

maatregelen nemen. Deze kunnen gaan van preventieve acties, opgezet door  jeugd- of 

welzijnsdiensten of andere organisaties, tot het maken van goede afspraken om te komen tot een 

gezonde maatschappij. 

Drugs behoort in België tot de illegale producten. Het gebruik ervan kan bestraft worden. 

Preventie op maat 

De doelstelling van preventie is het bekomen van gedrags- en attitudeverandering. Dat betekent dat 

zorgvuldig afgewogen moet worden welke kennis, attitudes, vaardigheden en structurele 

maatregelen nodig zijn en hoe deze worden overgebracht bij deze doelgroep. 

Preventieboodschappen kunnen specifiek aan de doelgroepen gericht worden door gebruik te maken 

van positieve berichtgeving. Er wordt nadruk gelegd op de potentiële winst bij gedragsverandering, 

informatie kan afgestemd worden op de specifieke kenmerken van een individu en de winst op het 

emotioneel welbevinden kan benadrukt worden. 

Een preventieve werking gebeurt best – indien mogelijk – in dialoog met de doelgroep, te vertrekken 

vanuit de realiteit en aangepast aan de behoeften van de (sub)doelgroepen. 

Preventie op maat kan best gerealiseerd worden via een alcohol- en drugbeleid in de verschillende 

maatschappelijke sectoren, bv. in welzijn en zorg, vrije tijd,… De bevolking moet de kans krijgen om 

attitudes en vaardigheden aan te leren om op een verantwoordelijke manier met alcohol of drugs om 

te gaan. Organisaties zoals VAD, Vagga,… kunnen hierin een rol spelen. 

Het maatschappelijk draagvlak dient verder te groeien waarbij de samenleving alcohol- en 

druggebruik als niet vanzelfsprekend of in sommige situaties als niet aanvaardbaar beschouwt en alle 

actoren verantwoord alcoholgebruik ondersteunen. 
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Hoewel op elk terrein een verantwoord alcoholgebruik belangrijk is, gaat er bijzondere aandacht uit 

naar de rol van ouders. Zij dienen het goede voorbeeld te geven aan hun kinderen. Jongeren onder 

16 jaar mogen niet gestimuleerd worden om alcohol te drinken. Het is aangewezen om jongeren 

bewust te maken van de gevolgen van het ‘voordrinken’. Hierbij is het consumeren van sterke drank 

af te raden. Aan jongeren kan aangeleerd worden dat plezier maken ook mogelijk is zonder een 

overdaad aan verdovende middelen. Ouders kunnen hun kinderen stimuleren om lekkere en meer 

gezonde dranken te nuttigen via een ruim aanbod van niet-alcoholische dranken, bv. mocktails,... 

Op maatschappelijk vlak kan een rol van het lokaal bestuur en de politie zijn om toezicht te houden 

op de orde nabij de nachtwinkels of op de overlast die de verkoop van alcohol met zich kan 

meebrengen. Indien nodig dienen maatregelen genomen te worden om overlast te vermijden. De 

gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel kunnen ook het sluitingsuur op feesten en 

(jongeren)fuiven bepalen. Afstemming tussen de drie gemeenten voor het sluitingsuur van 

evenementen is wenselijk. 

De WVG wil inzetten op het versterken van de geestelijke gezondheid van jong tot oud, m.n. het 

versterken van de veerkracht en de weerbaarheid. Het is belangrijk dat onze inwoners gelukkige en 

evenwichtige mensen zijn. Belemmerende factoren zoals stress e.d. worden best zoveel mogelijk 

vermeden. Verder is het aangewezen dat mensen streven naar het zich leren onthechten van 

verslavende middelen. Initiatieven zoals Tournée Minérale dragen hiertoe bij. 

2.3 Werkgroep verslavingspreventie onderwijs (WVO) 

De werkgroep verslavingspreventie onderwijs bestaat uit vrijwillige leden van lagere scholen, 

secundaire scholen en de CLB’s van de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel. De scholen 

komen uit de verschillende netten: vrij-, gemeenschaps- en officieel onderwijs.  De leden zijn 

leerkracht, directeur, leerlingenbegeleider en/of CLB-medewerker. Verder is er afvaardiging van de 

politie zone Grens (Kalmthout, Essen en Wuustwezel), het JACpunt, Vagga en Logo Antwerpen 

binnen het overleg.  De werkgroep wordt aangevuld door een lid van de werkgroep 

verslavingspreventie gemeenten. 

De WVO wil dat alle kinderen en jongeren uit de regio de kans hebben om goed begeleid te worden 

in hun weg naar volwassenheid. Via het onderwijs wil men kinderen (van kleuter tot adolescent) 

vaardigheden en kennis aanbieden die aangepast is aan elke leeftijd, om te leren gepast ‘om te gaan’ 

met verslavende middelen. 

De WVO pleit sterk voor een planmatige, beleidsmatige aanpak door de school. Daartoe ontwikkelde 

de WVO een plukboek ‘verslavingspreventie’. Dit boek is een handleiding voor leerkrachten voor 

lessen rond verslavingspreventie. Het boek beschrijft hoe leerkrachten aan leerlingen vaardigheden 

en kennis kunnen aanbieden, aangepast aan de leerlingen (van kleuters tot adolescenten). De 

preventie richt zich op roken, cannabis, andere illegale drugs, alcohol en gamen. 

Elke school kan met behoud van zijn eigenheid en pedagogisch project verder bouwen aan een 

preventieve werking waar er houvast is voor zowel structurele als persoonsgerichte maatregelen . 

Het kader vertrekt vanuit een integrale kijk op preventie en biedt houvast voor zowel structurele als 

persoonsgerichte maatregelen. 
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Binnen de structurele maatregelen vallen de organisatorische aspecten van het beleid van de school, 

zoals de opmaak van een druginterventieplan en het uittekenen van een curriculum rond tabak, 

alcohol en andere drugs, gamen, gokken,… Om het curriculum samen te stellen vindt men in het 

plukboek leerlijnen over deze thema’s. 

Persoonsgerichte maatregelen richten zich op de constante zorg voor het welbevinden van de 

leerlingen op school, zodat zij op maat van de noden die ze hebben kunnen worden begeleid. Op 

deze manier willen de scholen de maatschappij, dus ook de ouders van de leerlingen, ondersteunen 

in hun opvoedkundige taak. 

In het basisonderwijs worden weinig specifieke regels en procedures rond tabak, alcohol en drugs 

uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de thematiek mee wordt opgenomen in het brede 

gezondheidsbeleid. 

In het secundair onderwijs is het aangewezen om het beleid rond tabak, alcohol en drugs uit te 

werken. VAD ontwikkelde hiervoor het concept Drugbeleid Op School (DOS). Een schooleigen visie 

vormt het fundament voor drie pijlers: ‘regelgeving’, ‘begeleiding’ en ‘educatie en structurele 

maatregelen’. Ideaal wordt het DOS mee ingeschreven in een ruimer gezondheidsbeleid van de 

school. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt ondubbelzinnig dat het bevorderen van gezondheid 

verder gaat dan gezondheidseducatie. Gezondheidsbevordering beoogt veranderingen door 

gezondheidseducatie, het nemen van structurele maatregelen en het maken van afspraken. 

Ook alcohol- en andere drugpreventie in het onderwijs mag niet beperkt worden tot geïsoleerde 

lessen in de klas. Het vereist een beleidsmatige aanpak met, naast educatie, aandacht voor het 

creëren van een ondersteunend schoolklimaat en het betrekken van ouders. 

De WVO gaat ervan uit dat tijdens de schooluren of tijdens de pauzes op school geen verslavende 

middelen gebruikt worden. Voor de scholen is het belangrijk dat er regels zijn met betrekking tot het 

bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het delen en dealen van genotmiddelen op school. 

Daartoe zetten scholen best in op structurele maatregelen in de schoolcontext, educatie en 

begeleiding van de jongeren. 

 

3. Gemeenschappelijke visie Essen, Kalmthout en Wuustwezel 

Planmatig, gestructureerd en systematisch werken is een belangrijke kwaliteitsstandaard in 

preventie. Het vormt een basisvoorwaarde om onderbouwd of ‘evidence-based’ te kunnen werken 

en het verhoogt de kans dat een project of activiteit ook resultaat heeft. Deze planmatige aanpak 

biedt houvast en bevordert afstemming, communicatie en transparantie en werkt bijgevolg beter 

dan een occasionele benadering. 

Afstemming in de visie en een nauwe samenwerking tussen de gemeentebesturen en 

onderwijsinstellingen van Essen, Kalmthout en Wuustwezel alsook met partners die rond 

sensibilisering of verslaving werken, maakt een integrale en geïntegreerde aanpak van het thema 

verslavingspreventie mogelijk.  


