Financiering preventieve gezondheidsbeleid (niet overdraagbare
aandoeningen) vanaf 2012:
Beleidsonderdeel: Middelengebruik
versie september 2020
Beleidsonderdelen waarover dergelijk overzicht beschikbaar is:
• Thema-overschrijdend, Logo’s en diverse
• Voeding en beweging
• Ongevallenpreventie
• Middelengebruik (Tabak, Alcohol en drugs)
• Seksuele gezondheid
• Suïcidepreventie
• Bevolkingsonderzoek
Tenzij anders vermeld wordt enkel de financiering vermeld die aangestuurd wordt vanuit het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Binnen elke overzicht worden eerst de organisaties opgesomd en dan de projecten.
De afgeronde projecten staan achteraan als bijlage: afgeronde projecten
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ORGANISATIES

Begunstigde
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD
Type organisatie of titel project
Partnerorganisatie voor alcohol, drugs psychoactieve medicatie en andere verslavingen
Beleidsthema’s, doel
Middelengebruik, preventie van gezondheidsschade door alcohol, drugs, psychoactieve
medicatie en andere verslavingen
Doelgroep en samenwerking
VAD richt zich in de eerste plaats naar verschillende settings: onderwijs, werk, welzijn,
lokaal beleid, eerstelijnshulp, uitgaanssector, jeugdwerk en gehandicaptenzorg.
Bijzondere doelgroepen zijn daarnaast ook: ouders, partners en kinderen van personen
die problemen hebben met alcohol en drugs. Voor de verspreiding van methodieken
werkt VAD samen met de Logo’s, voor ondersteuning van de uitvoering op het terrein
is er een samenwerking met de regionale alcohol- en drugpreventiewerkers bij de
Centra voor Geestelijke Gezondheidzorg, intergemeentelijke preventiewerkers en lokale
preventiewerkers. VAD werkt tenslotte ook samen met belangrijke actoren binnen elk
van de settings (jeugdwerk, onderwijs, werk…)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
- Informatie, documentatie en advies
- Ontwikkeling van methodieken
- Disseminatie van methodieken
- Implementatie van methodieken, inclusief deskundigheidsbevordering
- Uitvoering van methodieken
Vanaf 1/1/2018 werd de werking van Safe’ n Sound toegevoegd aan de
beheersovereenkomst van VAD
Werkingsgebied
Vlaanderen en Brussel
Periode
1 januari 2016 – 31 december 2020 (vijf jaar)
Toekenningsprocedure
Toekenning van een beheersovereenkomst, op basis van een oproepprocedure (BVR
van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitaire subsidie, startbedrag van 3.000.000 euro voor 2016, jaarlijks te indexeren +
vanaf 1/1/2018 jaarlijks 187.000 euro voor de werking rond Safe ‘n Sound
Belang/motivatie
Gezondheidsschade door alcohol, drugs, psychoactieve medicatie en andere
verslavingen is thema met een relatief lange geschiedenis, wat maakt dat er heel wat
kennis is opgedaan over wat werkt en wat niet werkt op het gebied van preventie. Het
is belangrijk dat deze kennis ook wordt toegepast in de praktijk, op het terrein, en dat
niet bij elke lokale actie het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. VAD heeft als
koepelorganisatie van alle actoren die in Vlaanderen actief zijn op het gebied van
verslavingen, een duidelijke leiderspositie opgebouwd als expertiseorganisatie
Meer info
www.vad.be – www.druglijn.be
Begunstigde
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Consortium tegen tabak, bestaande uit VRGT, Kom op tegen Kanker, Stichting tegen
Kanker en VIGEZ (penvoerende organisatie)
Type organisatie of titel project
Partnerorganisatie tabak
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door tabak (roken, passieve blootstelling), rookstop.
Doelgroep en samenwerking
Het consortium bundelt de belangrijkste services rond roken en tabak in Vlaanderen.
- Preventie binnen verschillende setting: onderwijs, werk, zorg en welzijn, lokaal
beleid en naar algemeen publiek en intermediairs
- Een aanbod aan informatie, advies en begeleiding inzake rookstop via
Tabakstop (telefoon, chat, mail, app)
- De organisatie van een netwerk van opgeleide en door de VG gefinancierde
tabakologen, die rookstopbelegeleiding aanbieden, individueel of in groep
(opleiding van tabakologen, kwaliteitsbewaking, financiering in samenwerking
met de landsbonden…)
- Organiseren en uitvoeren van mediacampagnes
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
- Informatie, documentatie en advies
- Ontwikkeling van methodieken
- Disseminatie van methodieken
- Implementatie van methodieken, inclusief deskundigheidsbevordering
- Uitvoering van methodieken
Werkingsgebied
Vlaanderen en Brussel
Periode
1 januari 2016 tot 31 december 2020
Toekenningsprocedure
Toekenning van een beheersovereenkomst, op basis van een oproepprocedure (BVR
van 5/6/2009
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitaire subsidie, startbedrag van 1.555.000 voor het eerste werkjaar, en 2.115.000
vanaf het tweede werkjaar. Jaarlijkse indexering.
Belang/motivatie
Roken en blootstelling aan tabak is de belangrijkste oorzaak van vermijdbare sterfte in
Vlaanderen en de bestrijding van gezondheidsschade door tabak is internationaal al
vele jaren een topprioriteit binnen het veld van preventieve gezondheidzorg. Deze
beheersovereenkomst bundelt de krachten en services van de belangrijkste organisaties
die in Vlaanderen acties zijn op het gebied van preventie en rookstop.
Meer info
www.vigez.be – www.vrgt.be – www.komoptegenkanker.be – www.tabakstop.be
Begunstigde
Free Clinic vzw
Type organisatie of titel project
Organisatie met terreinwerking voor het voorkomen en beperken van
gezondheidsschade bij injecterende druggebruikers (beheersovereenkomst sinds 1
januari 2019)
Beleidsthema’s, doel
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Injecterende druggebruikers die nog niet klaar zijn om hun gebruik te stoppen, worden
gesensibiliseerd om op een zo veilig mogelijke manier te gebruiken, zodat de
gezondheidsschade voor hen, hun omgeving en de maatschappij zoveel mogelijk
beperkt blijft: door steriel materiaal te gebruiken, gebruikte spuiten te verzamelen en
in te leveren, zich te laten screenen op infecties, over te stappen op alternatieve, nietinjecterende manieren van gebruik… Het programma is in de eerste plaats gericht op
schadebeperking, maar fungeert ook als een zeer laagdrempelige instap naar
hulpverlening.
Doelgroep en samenwerking
Free Clinic werkt binnen deze overeenkomst samen met provinciale partners, meer
bepaald met MSOC Oostende, MSOC Gent, Het veerhuis en CADLimburg.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
- Ontwikkelen van methodieken en materialen in verband met dit thema
- Aankoop en verdeling van spuitensets op Vlaams niveau, de inzameling en
vernietiging van gebruikte spuitensets, via netwerken van intermediairs of
eigen verdeelpunten.
- Verzamelen en verwerken van de provinciale registratie- en
onderzoeksgegevens, opmaken van synthese en evaluatierapporten
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
01/01/2019 – 01/01/23 (vijf jaar)
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2017(Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 700.000 € per jaar. (bedrag vastgelegd in 2019, jaarlijks te
indexeren)
Belang/motivatie
Schadebeperking is volgens de WHO een effectieve strategie om de gezondheidsschade
door druggebruik (in het bijzonder verbonden aan de infectie met HBV, HCV en HIV)
terug te dringen. Daarnaast fungeren ze ook als de meest laagdrempelige manier van
contact met de gezondheids- en hulpverleningssector.
Meer info
https://free-clinic.be/free-clinic/spuitenruil/

Begunstigde
De Sleutel
Type organisatie of titel project
oOganisatie met terreinwerking voor met terreinwerking voor het ondersteunen van
psychosociale vaardigheidstraining in het basisonderwijs en de preventie van
middelengebruik in het secundair onderwijs.
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door gebruik van tabak, alcohol of drugs, in de
setting onderwijs. Jongeren starten zo laat mogelijk met roken, drinken, druggebruik
(en idealiter nooit). Wanneer ze toch al gebruiken, dan stoppen ze daarmee.
Doelgroep en samenwerking
Leerlingen in het secundair onderwijs, via leerkrachten en scholen.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
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Schoolteams krijgen een opleiding in het gebruik van preventiemethodieken die ze
kunnen toepassen in de context van hun school. De programma’s zijn er vooral op
gericht om de leerlingen de vaardigheden (sociaal, emotioneel) bij te brengen die ze
nodig hebben om gezond te leven en geen tabak, alcohol te gebruiken. Daarnaast
wordt ook gewerkt op de sociale norm (roken, drinken, druggebruik is geen algemeen
aanvaard gedrag en komt minder voor dan jongeren denken).
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/1/2019 – 31/12/2023
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2017 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 160.000 € per jaar. Bedrag 2019, zonder eventuele VIA-middelen,
jaarlijks te indexeren.
Belang/motivatie
Onderwijs is een belangrijke setting om de doelgroep jongeren op een gestructureerde
manier te bereiken. Vanuit het beleid worden verschillende methodieken en materialen
aangeboden, zodat scholen kunnen kiezen wat het best bij hun eigen wensen en
situatie past.
Bij deze methodiek kiest de school voor een vrij intensieve training van het
schoolteam, met een aanpak die middeloverschrijdend is (dus zowel roken, als drinken,
als druggebruik). Het programma in kwestie is een van de enige die binnen
verschillende Europese landen is geëvalueerd op effectiviteit, met goede resultaten. De
uitvoerbaarheid werd gedurende de eerste jaren uitgetest op basis van projectmatige
financiering.
Meer info
www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten
Begunstigde
CGG (Centra Geestelijke Gezondheidszorg)
Type organisatie of titel project
Regionale preventiewerker middelengebruik
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol, drugs, psychoactieve medicatie
en andere verlavingen
Doelgroep en samenwerking
Intermediairs en organisaties die zich engageren om preventiemethodieken te gaan
integreren binnen hun werk of hun organisatie. De preventiewerkers werken samen
met de partnerorganisatie rond alcohol, drugs, psychoactieve medicatie en andere
verslavingen en de partnerorganisatie tabak (die de methodieken ontwikkelen), de
Logo’s (die ze verspreiden binnen hun netwerken) en de lokale en intergemeentelijke
preventiewerkers die binnen de eigen regio actief zijn op het gebied van preventie.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Ondersteuning van de uitvoering van de verschillende methodieken op het terrein,
binnen de verschillende settings (onderwijs, werk, lokaal beleid, uitgaanssector,
jeugdwerk…). Dat kan zijn onder de vorm van advies op maat en coaching binnen de
organisatie, of door deskundigheidsbevordering en training.
Werkingsgebied
Er zijn 11 CGG’s die beschikken over deze preventiewerkers: Ahasverus, De Pont, Eclips,
Kempen, Largo, Noord West-Vlaanderen, VAGGA, Vlaams-Brabant Oost, Waas en Dender,
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Periode

Brussel, VGGZ Limburg. Deze CGG’s hebben elk hun eigen regio en zorgen samen voor
een dekking van het Vlaams grondgebied qua aanbod.

Onbepaalde duur.
Toekenningsprocedure
Onderdeel binnen reguliere werking via enveloppefinanciering (Decreet van 18/5/1999
betreffende de geestelijke gezondheidszorg). Uitbreiding 2012 met 5,5 VTE, zonder
oproep.
Subsidiëringswijze en bedrag
Integratie in de enveloppe van de subsidies voor de CGG. Aan 27 VTE (vanaf 2012),
geraamd aan 68.000 euro per VTE, vertegenwoordigt dit een bedrag van 1.836.000 euro
per jaar (bedrag 2012).
Belang/motivatie
Op dat de preventiemethodieken op het gebied van tabak, alcohol en drugs effectief
kunnen zijn, moeten ze op een kwaliteitsvolle manier worden uitgevoerd. Sterker nog:
er bestaat een risico dat slecht uitgevoerde preventie rond dit thema een omgekeerd
effect sorteert.
Het is dan ook cruciaal dat intermediairs en organisaties die zich engageren kiezen
voor wetenschappelijk onderbouwde methodieken, en voldoende ondersteund worden
bij de uitvoering. Dit bevordert niet alleen de motivatie, maar ook de kwaliteit van het
werk.
Meer info
www.ida-nl.be/doorverwijsgids.aspx
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PROJECTEN

Begunstigde
VAD: uitbereiding Druglijn ihkv actieplan mentaal welzijn “Zorgen voor Morgen”
(corona)
Type organisatie of titel project
Tijdelijke uitbereiding van de dienstverlening van de Druglijn in het kader van het
actieplan “Zorgen voor Morgen” dat gelanceerd werd naar aanleiding van de
coronacrisis
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol, drugs, gamen, gokken en psychoactieve
medicatie
Doelgroep en samenwerking
Algemene bevolking, specifieke doelgroepen
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
• Uitbereiding Druglijn-werking naar aanleiding van de coronacrisis
• Verbeteren van de online zelfhulptool DASH naar aanleiding van de coronacrisis
Werkingsgebied
Vlaanderen en Brussel
Periode
1/06/2020 tot en met 31/12/2020
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
30.000 euro
Belang/motivatie
De coronacrisis heeft een grote impact op het mentaal welzijn van de bevolking
Meer info
https://www.zorgenvoormorgen.be/

Begunstigde
Communicatiebureau 4XL: communicatiecampagne Rookstopbegeleiding
Type organisatie of titel project
Om de Vlaamse werkwijze rond rookstopbegeleiding die in 2017 in voege trad verder
bekend te maken bij de burger werd een communicatiecampagne opgezet.
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade tabak
Doelgroep en samenwerking
Algemene bevolking, specifieke doelgroepen, intermediairs
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
• sensibiliseren en informeren van de algemene bevolking en specifieke
doelgroepen rond het thema middelengebruik;
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
17/12/2018 tot 16/12/2019
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
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Subsidiëringswijze en bedrag
69.805 euro inclusief BTW ten begunstigde van 4XL, evenals 246.330,89 euro exclusief
BTW aa, mediaruimte.
Belang/motivatie
Rookstopbegeleiding voor tabakologen is een effectieve manier om het aantal rokers te
doen dalen en bijgevolg gezondheidswinst te bekomen. De campagne werd opgezet om
specifiek bij rokers de kennis van het bestaan van tabakologen te verbeteren.
Meer info
https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagnefilmpjes-rookstopbegeleiding
en zorg-en-gezondheid.be/rookstopbegeleiding

Begunstigde
Intergemeentelijke preventie Oost-Vlaanderen (Drugpunten)
Type organisatie of titel project
Het systeem van intergemeentelijke preventie is opgestart door de provincie OostVlaanderen, later gevolgd door Vlaams-Brabant. Clusters van gemeenten die bereid zijn
om extra te investeren in de preventie en vroeginterventie van middelengebruik op
hun grondgebied, kunnen onder een aantal voorwaarden cofinanciering krijgen van de
provincie wanneer ze daarvoor bijkomend personeel aanwerven. In Oost-Vlaanderen
gaat het om de volgende acht initiatieven:
• Drugpunt Assenede Evergem
• Drugpunt Leie en Schelde
• Drugpunt Puyenbroeck
• Drugpunt Rhode en Schelde
• Drugpunt SMAK
• Drugpunt Waas
• Drugpunt Lokeren Berlare Zele
• Drugpunt Wetteren Wichelen Laarne
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Algemene bevolking, specifieke doelgroepen, intermediairs… actief op het grondgebied
van de deelnemende gemeenten.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
• sensibiliseren en informeren van de algemene bevolking en specifieke
doelgroepen rond het thema middelengebruik;
• versterken en ondersteunen van intermediairs via vorming en coaching;
• aanbieden van vroeginterventie;
• uitbouwen en ondersteunen van een lokaal, intersectoraal overleg dat de
samenwerking tussen partners bevordert.
Werkingsgebied
De werkingsgebieden van de respectievelijke initiatieven (dus telkens een cluster van
gemeenten)
Periode

01/01/2018 – 31/12/2019 of 30/06/2020 (gaan over naar subsidiereglement
intergemeentelijke preventie)
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Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
149.659 euro voor de acht drugpunten in totaal.
Forfaitair, 4 voorschotten van 20% en resterende 20% na beëindiging.
Let op: ook de participerende lokale besturen cofinancieren deze activiteiten. Deze
cofinanciering zit niet mee in het hier vermelde bedrag.
Belang/motivatie
Met de afslanking van de provincies, werden deze activiteiten overgenomen door de
Vlaamse Gemeenschap, om te continueren, in afwachting van een nieuw, Vlaamse
model. Intergemeentelijke preventie is een interessante werkvorm, omdat het ook de
kleinere (clusters van) gemeenten, met weinig bestuurskracht, stimuleert om preventie
op te nemen in hun lokaal beleid en de gelegenheid biedt om extra capaciteit op het
terrein in te zetten.Sterktes zijn: de bundeling van krachten en budget in
intergemeentelijk clusters, de extra financiële incentive van de Vlaamse Gemeenschap,
en de inhoudelijke ondersteuning door Vlaamse partner- en terreinorganisaties
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Intergemeentelijke preventie Vlaams-Brabant
Type organisatie of titel project
Het systeem van intergemeentelijke preventie is opgestart door de provincie OostVlaanderen, later gevolgd door Vlaams-Brabant. Clusters van gemeenten die bereid zijn
om extra te investeren in de preventie en vroeginterventie van middelengebruik op
hun grondgebied, kunnen onder een aantal voorwaarden cofinanciering krijgen van de
provincie wanneer ze daarvoor bijkomend personeel aanwerven. In Vlaams-Brabant
gaat het om de volgende initiatieven:
Intergemeentelijke preventiedienst alcohol en drugs WWLKD
(Wezembeek-Oppem, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Drogenbos)
Intergemeentelijke preventiedienst alcohol en drugs BRT
(Begijnendijk, Rotselaar Tremelo)
Intergemeentelijke preventiedienst Noord-Pajottenland (Ternat,
Roosdaal)
Intergemeentelijke preventiedienst Pajottenland (Bever, Galmaarden,
Gooik, Herne, Lennik en Pepingen)
Intergemeentelijke preventiedienst H3K (Haacht, Keerbergen,
Kortenberg en Kampenhout)
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Algemene bevolking, specifieke doelgroepen, intermediairs… actief op het grondgebied
van de deelnemende gemeenten.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
• sensibiliseren en informeren van de algemene bevolking en specifieke
doelgroepen rond het thema middelengebruik;
• versterken en ondersteunen van intermediairs via vorming en coaching;

10

•
•

aanbieden van vroeginterventie;
uitbouwen en ondersteunen van een lokaal, intersectoraal overleg dat de
samenwerking tussen partners bevordert.

Werkingsgebied
De werkingsgebieden van de respectievelijke initiatieven (dus telkens een cluster van
gemeenten)
Periode

01/01/2018 – 31/12/2019 of 30/06/2020 (gaan over naar subsidiereglement
intergemeentelijke preventie)

Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
105.842 euro in 2018 en 101.456,40 euro in 2019 voor de vier initiatieven in totaal (*).
Forfaitair, 4 voorschotten van 20% en resterende 20% na beëindiging.
Let op: ook de participerende lokale besturen cofinancieren deze activiteiten. Deze
cofinanciering zit niet mee in het hier vermelde bedrag.
Belang/motivatie
Met de afslanking van de provincies, werden deze activiteiten overgenomen door de
Vlaamse Gemeenschap, om te continueren, in afwachting van een nieuw, Vlaamse
model. Intergemeentelijke preventie is een interessante werkvorm, omdat het ook de
kleinere (clusters van) gemeenten, met weinig bestuurskracht, stimuleert om preventie
op te nemen in hun lokaal beleid en de gelegenheid biedt om extra capaciteit op het
terrein in te zetten. Sterktes zijn: de bundeling van krachten en budget in
intergemeentelijke clusters, de extra financiële incentive van de Vlaamse Gemeenschap,
en de inhoudelijke ondersteuning door Vlaamse partner- en terreinorganisaties
Meer info
(*) De Intergemeentelijke preventiedienst alcohol en drugs WWLKD werd op 1 maart
2019 on hold gezet wegens het vertrek van de intergemeentelijke preventiewerker, in
afwachting van het Vlaams model.
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BIJLAGE: AFGERONDE PROJECTEN EN BEHEERSOVEREENKOMSTEN

Begunstigde
CGG Eclips – ondersteuning intergemeentelijke preventie
Type organisatie of titel project
Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Samenwerking met de 8 drugpunten van Oost-Vlaanderen en de lokale
beleidsstructuren
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het systeem van IGP is opgestart door de provincie Oost-Vlaanderen, later gevolgd
door Vlaams-Brabant. Clusters van gemeenten die bereid zijn om extra te investeren
in de preventie en vroeginterventie van middelengebruik op hun grondgebied,
kunnen onder een aantal voorwaarden cofinanciering krijgen van de provincie
wanneer ze daarvoor bijkomend personeel aanwerven.
Daarnaast werd in Oost-Vlaanderen ook een Steunpunt opgericht met als opdracht
om de intergemeentelijke preventiewerkers die binnen dit systeem werken, te
ondersteunen. Dat gebeurt op de volgende manieren:
•
•
•
•

Intergemeentelijke preventiewerkers inhoudelijk en procesmatig ondersteunen
bij de implementatie van preventie en vroeginterventie in hun gemeentes,
door middel van intervisie en individuele adviesverlening en coaching
Intergemeentelijke preventiewerkers ondersteunen bij de opvolging van het
lokaal drugoverleg (voorbereiding, organisatie, opvolging)
Gemeenten stimuleren om intergemeentelijke preventie op te nemen en te
continueren
Afstemmen van activiteiten van intergemeentelijke preventie met andere
actoren die werken rond preventie, vroeginterventie en zorg inzake
middelenmisbruik

Werkingsgebied
Oost-Vlaanderen
Periode
01/01/2018 – 31/12/2019
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair ( 80.000 euro), 4 voorschotten van 20% en resterende 20% na beëindiging.
Belang/motivatie
Meer info
Niet van toepassing

Begunstigde
5 MSOC’s: Free Clinic Antwerpen, CAD-Limburg, Stad Gent, het Veerhuis Siddartha (Vl.Brabant), Stad Oostende
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Type organisatie of titel project
Organisatie met terreinwerking voor spuitenruil bij injecterende druggebruikers
Beleidsthema’s, doel
Spuitenruil bij injecterende druggebruikers in Vlaanderen. Injecterende druggebruikers
die nog niet klaar zijn om hun gebruik te stoppen, worden gesensibiliseerd om op een
zo veilig mogelijke manier te gebruiken, zodat de gezondheidsschade voor hen, hun
omgeving en de maatschappij zoveel mogelijk beperkt blijft. Gebruikers worden
aangespoord om steriel materiaal te gebruiken, gebruikte spuiten te verzamelen en in
te leveren, zich te laten screenen op infecties, over te stappen op alternatieve, nietinjecterende manieren van gebruik… Het programma is in de eerste plaats gericht op
schadebeperking, maar fungeert ook als een zeer laagdrempelige instap naar
hulpverlening
Doelgroep en samenwerking
Provinciale coördinatoren spuitenruil bouwen binnen hun provincie een netwerk uit
van intermediairs die in contact staan met injecterende druggebruikers (apothekers,
straathoekwerkers, drughulpverleners). Via dit netwerk worden spuitensets verdeeld en
gebruikte spuiten gerecupereerd. Daarnaast beschikken ze ook over de mogelijkheid
om zelf aparte spuitenruilpunten te organiseren, indien de lokale situatie dat vereist.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Organiseren van een netwerk van relevante intermediairs (apothekers,
straathoekwerkers, drughulpverleners) voor de verdeling van spuitensets en de
recuperatie van gebruikt materiaal.
Ondersteunen van het netwerk met advies, deskundigheidsbevordering,
spuitenmateriaal en containers, informatief en sensibiliserend materiaal voor
gebruikers.
Verzamelen van registratiegegevens en onderzoeksmateriaal voor evaluatie.
Opzetten van aparte spuitenruilpunten.
Werkingsgebied
Eén provinciale coördinator per provincie.
Periode
1/1/2012 – 31/12/2016, verlengd met twee jaar tot 31/12/2018
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2010 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 55.000 € tot 90.000 € (Antwerpen) per jaar. Bedrag 2012, zonder
eventuele VIA-middelen, jaarlijks te indexeren
Belang/motivatie
Spuitenruilprogramma’s zijn volgens de WHO een effectieve strategie om de
gezondheidsschade door druggebruik (in het bijzonder verbonden aan de infectie met
HBV, HCV en HIV) terug te dringen. Daarnaast fungeren ze ook als de meest
laagdrempelige manier van contact met de gezondheids- en hulpverleningssector.
Bij de uitbouw is er voor gekozen om optimaal gebruik te maken van bestaande
diensten en intermediairen als netwerk voor verspreiding. Belangrijkste reden is om het
lokaal draagvlak te verkrijgen en te versterken. Omdat de situatie sterk kan verschillen
van provincie tot provincie (qua aanwezigheid en bereidheid van hulpverlening) is
daarnaast ook demogelijkheid gelaten om aparte punten op te zetten.
Meer info
http://www.free-clinic.be/spuitenruil/project.html
http://www.oostende.be/product.aspx?id=9187
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Begunstigde
Vlaams Apothekers Netwerk
Type organisatie of titel project
Ondersteuning Farmaflux
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door psychoactieve medicatie
Doelgroep en samenwerking
Apotheken en woonzorgcentra die hun psychofarmacagebruik monitoren i.h.k.v.
procesbegeleiding Zorg en Welzijn
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De subsidie is bedoeld om de werking van de Farmaflux applicatie eenmalig te
ondersteunen.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
15/12/2018 – 31/12/2019
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (50.000 euro), voorschotten en resterende 20% na beëindiging.
Belang/motivatie
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Universiteit Gent
Type organisatie of titel project
Bijdrage co-financiering aan het onderzoeksproject ‘anabole steroïden en
groeibevorderende middelen – Bestande onderzoeksresultaten en beperkt bijkomend
onderzoek voor een preventie- en behandelingsbeleid
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door anabole steroïden
Doelgroep en samenwerking
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De subsidie is bedoeld om een bijdrage te leveren bij het BELSPO onderzoek rond
anabole steroïden
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
15/12/2018 – 15/08/2019
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (8.800 euro), voorschotten en resterende 20% na beëindiging.
Belang/motivatie
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Meer info
Niet van toepassing

Begunstigde
De Sleutel
Type organisatie of titel project
Organisatie met terreinwerking voor vaardigheidstraining rond preventie van
middelengebruik in het onderwijs
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door gebruik van tabak, alcohol of drugs, in de
setting onderwijs. Jongeren starten zo laat mogelijk met roken, drinken, druggebruik
(en idealiter nooit). Wanneer ze toch al gebruiken, dan stoppen ze daarmee.
Doelgroep en samenwerking
Leerlingen in het secundair onderwijs, via leerkrachten en scholen.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Schoolteams krijgen een opleiding in het gebruik van preventiemethodieken die ze
kunnen toepassen in de context van hun school. De programma’s zijn er vooral op
gericht om de leerlingen de vaardigheden (sociaal, emotioneel) bij te brengen die ze
nodig hebben om gezond te leven en geen tabak, alcohol te gebruiken. Daarnaast
wordt ook gewerkt op de sociale norm (roken, drinken, druggebruik is geen algemeen
aanvaard gedrag en komt minder voor dan jongeren denken).
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/1/2012 – 31/12/2016, verlengd met twee jaar tot 31/12/2018
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2010 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 145.000 € per jaar. Bedrag 2012, zonder eventuele VIA-middelen,
jaarlijks te indexeren.
Belang/motivatie
Onderwijs is een belangrijke setting om de doelgroep jongeren op een gestructureerde
manier te bereiken. Vanuit het beleid worden verschillende methodieken en materialen
aangeboden, zodat scholen kunnen kiezen wat het best bij hun eigen wensen en
situatie past.
Bij deze methodiek kiest de school voor een vrij intensieve training van het
schoolteam, met een aanpak die middeloverschrijdend is (dus zowel roken, als drinken,
als druggebruik). Het programma in kwestie is een van de enige die binnen
verschillende Europese landen is geëvalueerd op effectiviteit, met goede resultaten. De
uitvoerbaarheid werd gedurende de eerste jaren uitgetest op basis van projectmatige
financiering. Sinds 2012 is dit omgezet in financiering op basis van een
beheersovereenkomst.
Meer info
www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten
Begunstigde
Free Clinic vzw
Type organisatie of titel project
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Aankoop bijkomend spuitenmateriaal en vernietiging spuiten
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn injecterende druggebruikers
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De subsidie is bedoeld om bijkomend spuitenmateriaal aan te kopen, om te gebruiken
in het kader van de werking die wordt gefinancierd door de zes, verlengde
beheersovereenkomsten spuitenruil. Materiaal wordt, volledig analoog met de werking
van de beheersovereenkomsten, centraal aangekocht en verdeeld over de provinciale
netwerken.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
01/07/2017 – 31/12/2018
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (126.387 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Belang/motivatie
Een stijgende vraag en een stijgende materiaalkost maakt deze bijkomende subsidie
noodzakelijk. Voor de werking is het essentieel dat er een continuïteit van zorg is, in
het bijzonder bij deze moeilijk te bereiken doelgroep, die snel afhaakt.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
WZC Leiehome
Type organisatie of titel project
Overdracht expertise omtrent efficienter en effectiever beleid rond psychofarmaca
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door psychoactieve medicatie
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn bewoners van woonzorgcentra
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Na het proefdraaien van de methodiek die door WZC Leiehome ontwikkeld werd, zal
het draaiboek verder aangepast worden met het oog op implementatie over
Vlaanderen in het kader van het project ‘procesbegeleiding van voorzieningen en
diensten in Zorg en Welzijn bij het voeren van een preventief gezondheidsbeleid’. De
methodiek wordt na de subsidieperiode overgedragen aan de VAD.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
01/01/2018 – 31/12/2018
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (99.550 euro), voorschotten en resterende 20% na beëindiging.
Belang/motivatie
Meer info
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Niet van toepassing
Begunstigde
Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) Vlaams-Brabant
Type organisatie of titel project
MaPa –project
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn drugverslaafde ouders en hun kinderen, drugverslaafde zwangere
vrouwen en hun partner. Samenwerking met lokale hulpverleningsinstanties.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Aanbieden van opvoedingsondersteuning, intensieve begeleiding van zwangere
drugverslaafde vrouwen en hun partner, organiseren van structurele
samenwerkingsverbanden en netwerken via lokale partners, aanbieden van vormingen,
advies, coaching en intervisie in verband met druggebruik en ouderschap.
Werkingsgebied
Vlaams-Brabant
Periode
01/01/2015 – 31/10/2015, verlengd tot 31/12/2017
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Eerste periode: forfaitair (62.684 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Verlenging: forfaitair (162.500 euro), voorschotten en resterende 10% na beeïndiging
Belang/motivatie
Dit is een project dat in het kader van de zesde staatshervorming werd overgenomen
van het Federaal fonds voor de bestrijding van verslavingen.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) Oostende
Type organisatie of titel project
Kinderen en hun drugafhankelijke ouders (KDO)
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn drugverslaafde ouders en hun kinderen, drugverslaafde zwangere
vrouwen en hun partner. Samenwerking met lokale hulpverleningsinstanties.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Casemanagement bij gezinnen in samenwerking met alle betrokken hulpverleners en
instanties, met het ook op het zo veel mogelijk vrijwaren van de ontwikkelingskansen
van de kinderen in kwestie en het activeren van hulpbronnen.
Werkingsgebied
Oostende
Periode
01/01/2015 – 31/10/2015, verlengd tot 31/12/2017
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
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Eerste periode: forfaitair (59.417 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Verlenging: forfaitair (162.500 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Dit is een project dat in het kader van de zesde staatshervorming werd overgenomen
van het Federaal fonds voor de bestrijding van verslavingen.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) Gent
Type organisatie of titel project
Kinderen en drugverslaafde ouders (KDO)
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn drugverslaafde ouders en hun kinderen, drugverslaafde zwangere
vrouwen en hun partner. Samenwerking met lokale hulpverleningsinstanties.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Aanbieden van klinisch casemanagement, opvoedingsondersteuning, een
intervisieplatform voor betrokken hulpverleners, vormingen rond het thema.
Werkingsgebied
Gent
Periode
01/01/2015 – 31/10/2015, verlengd tot 31/12/2017
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Eerste periode: forfaitair (62.500 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Verlenging: forfaitair (162.500 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Dit is een project dat in het kader van de zesde staatshervorming werd overgenomen
van het Federaal fonds voor de bestrijding van verslavingen.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Free Clinic vzw
Type organisatie of titel project
Plug-INN, inloopcentrum voor kwetsbare, druggebruikende jongeren
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn kwetsbare druggebruikende jongeren, jonger dan 25 jaar, in de stad
Antwerpen.
Samenwerking met reguliere hulpverlening en relevante voorzieningen.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Organiseren van een aanbod aan vroeginterventie, bestaande uit outreach,
aanlooppunt, medische consulten, nazorggesprekken op spoeddiensten, aanbod voor
scholen.
Werkingsgebied
Antwerpse regio
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Periode

01/01/2015 – 31/10/2015, verlengd tot 31/12/2017
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Eerste periode: forfaitair (78.081 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Verlenging: forfaitair (202.800 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Belang/motivatie
Dit is een project dat in het kader van de zesde staatshervorming werd overgenomen
van het Federaal fonds voor de bestrijding van verslavingen.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
WZC Leiehome
Type organisatie of titel project
Efficiënter en effectiever beleid rond psychofarmaca
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door middelengebruik
Doelgroep en samenwerking
Einddoelgroep zijn de bewoners van woonzorgcentra en hun omgeving, via
intermediairs en zorgverleners.
Samenwerking is voorzien met NOGGGG (Netwerk Ouderen Geestelijke Gezondheidzorg
Groot Gent), het Heymans Instituut voor Farmacologie en Artevelde Hogeschool.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Uitbouwen van een beleid binnen de voorziening en haar netwerk, gericht op een
effectiever en efficiënter gebruik van psychofarmaca, op basis van wetenschappelijk
onderbouwde richtlijnen, en met aandacht voor niet-farmacologische alternatieven,
vormingen en begeleiding van de betrokkenen.
Werkingsgebied
Het project is binnen de voorziening (gevestigd te Drongen), er zijn initiatieven
voorzien om de ervaringen, resultaten en materialen te delen met andere WZC’s.
Periode
01/01/2015 – 31/10/2015, verlengd tot 31/12/2017
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Eerste periode: forfaitair (56.922 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Ver forfaitair (156.535 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging lenging:
Belang/motivatie
Dit is een project dat in het kader van de zesde staatshervorming werd overgenomen
van het Federaal fonds voor de bestrijding van verslavingen
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde

19

VAD (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen)
Type organisatie of titel project
Pilootprojecten vroeginterventie voor jongeren
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs.
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn jongeren die op een riskante manier alcohol of drugs gebruiken, maar
waarbij nog geen sprake is van een echte verslaving. VAD werkt hiervoor samen met
zeven partners, verdeeld over 5 projecten (één per Vlaamse provincie): CAD Limburg,
CGG Ahasverus, PK Broeders Alexianen Tienen, CGG Eclips, CGG Vagga, Kliniek St. Jozef
in Pittem en CGG Largo.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Organiseren van een laagdrempelig aanbod aan groepswerkingen en individuele
interventies voor jongeren die op een riskante manier alcohol of illegale drugs
gebruiken. Inclusief een ondersteunende module voor ouders en gezinsleden die
betrokken zijn.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/7/2012 – 31/12/2013,
verlengd van 1 januari 2014 tot 31 maart 2015
verlengd van 1 april 2015 tot 31 december 2015
verlengd van 1 januari 2016 tot 31 december 2017
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (324.000 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging. De eerste
verlenging behelst een forfaitaire subsidie van 250.000 euro, de tweede één van
150.000 euro, de derde één van 421.000 euro.
Belang/motivatie
De uitwerking van een Vlaams aanbod aan vroeginterventie is een belangrijke
krachtlijn van het Vlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs 2009 – 2015. Deze
pilootprojecten werden oorspronkelijk opgestart met middelen uit het Federaal Fonds
voor de bestrijding van de Verslavingen, maar werden overgenomen door Vlaanderen,
met het ook op continuïteit van dienstverlening.
Meer info
Niet van toepassing

Begunstigde
Vereniging voor Alcohol- en andere drugproblemen (VAD)
Type organisatie of titel project
Safe ’n sound – peersupport in het uitgaansleven
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn bezoekers van evenementen, festivals en clubs in het uitgaansleven van
de elektronische dansmuziek. VAD werkt samen met relevante lokale CGG’s en CAW’s)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
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-

-

rekruteren, opleiden en inzetten op het terrein van ‘peers’ (dit zijn vrijwilligers
met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als andere uitgaanders), om de
personen in het uitgaansleven te informeren en hen te ondersteunen in het
maken van wenselijke/gezonde keuzes met betrekking tot middelengebruik
onderhouden en promoten van een website waarop relevante informatie over
veilig en gezond uitgaan wordt gepubliceerd;
gebruik maken van sociale media platforms (Facebook, fora, …) om contact te
houden met de doelgroep en zicht te houden op nieuwe trends in druggebruik
en ook de nieuwe psychoactieve stoffen.

Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
01/01/2016 – 31/12/2017
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (373.000 euro), in voorschotten en 10% saldo na afloop en goedkeuring.
Belang/motivatie
Uitgaanders zijn een doelgroep die extra aandacht en aangepaste methodieken nodig
hebben, als het gaat over de preventie van schade door alcohol en drugs. Uit het
uitgaansonderzoek van de VAD weten we dat het middelengebruik bij deze groep vele
malen hoger ligt dan bij de rest van de bevolking en dat het intrinsiek verbonden is
aan een bepaalde subcultuur. Dit maakt het bijna onmogelijk om kwetsbare personen
te bereiken met de meer universele preventieboodschappen en – materialen.
Peersupport is één van de enige wetenschappelijk onderbouwde methodieken die in
staat zijn om mensen in deze setting te bereiken, en wordt internationaal gezien als
‘best practice’.
Meer info
www.safensound.be

Begunstigde
B/rouge vzw
Type organisatie of titel project
Adembenemend (educatieve voorstelling rond roken)
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door tabak
Doelgroep en samenwerking
Jongeren in TS, BSO en BUSO
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
- het organiseren en spelen van minstens 60 educatieve voorstellingen gericht op
tabakspreventie voor schoolgaande jongeren tussen 11 en 14 jaar, met een
bijzondere focus op jongeren in TSO, BSO en BUSO, en met een bereik van
minimaal 18.000 leerlingen en leerkrachten;
- het aanbieden van een educatief pakket waarmee leerkrachten verder kunnen
werken op het thema tabakspreventie binnen de klas;
- het evalueren van de voorstellingen en het pakket, tussentijds en na afloop van
het project;
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-

het overdragen van methodieken en materialen aan relevante partners; zodat
deze na afloop van de projectperiode nog verder kunnen worden gebruikt.

Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
01/10/2016 – 30/06/2018
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (45.500 euro), voorschotten en saldo van 10% na afronding.
Belang/motivatie
Onderwijs is een belangrijke setting, en bij scholen is een vraag naar educatieve
voorstellingen, als kapstok om het binnen de lessen te hebben over roken en stoppen
met roken.
Meer info
http://adem-benemend.be/contact/
Begunstigde
Educatief Theater Antwerpen (ETA) vzw
Type organisatie of titel project
Spel met grenzen (educatieve voorstelling over middelengebruik)
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Scholieren.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het ontwikkelen, promoten en opvoeren van een multimediale theatervoorstelling
gericht op jongeren rond het thema preventie van middelengebruik en –misbruik,
inclusief gebruik van de bijhorende educatieve preventiematerialen ontwikkeld in
samenwerking met de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
15/04/16 – 31/12/2017
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (43.000 euro), voorschotten en een saldo van 10% na afloop.
Belang/motivatie
Onderwijs is een belangrijke setting voor preventie en bij scholen is een vraag naar
educatieve voorstellingen, als kapstok om het binnen de lessen te hebben over
middelengebruik.
Meer info
www.etaproducties.be
Begunstigde
Universiteit Antwerpen
Type organisatie of titel project
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Ontwikkeling van een interactief anti-tabak voorlichtingspakket voor scholieren
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door tabak
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn scholieren uit de derde graad lager onderwijs en eerste graad secundair
onderwijs. Samenwerking met VIGEZ, De Sleutel, VRGT, VLOR, CLB en het departement
onderwijs (via stuurgroep)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Er worden drie werkboeken gecreëerd (één voor scholieren uit de derde graad lager
onderwijs, één voor leerlingen uit de A-stroom eerste graad secundair onderwijs en één
voor leerlingen uit de B-stroom eerste graad secundair onderwijs) in samenwerking
met didactici uit de Vlaamse onderwijswereld. Er wordt eveneens een handleiding voor
leerkrachten ontwikkeld. Alle materialen dienen gratis te raadplegen en te downloaden
zijn op een website. De aanpak moet van dien aard zijn dat de duurzame verankering
en implementatie van de methodiek in het onderwijs gewaarborgd wordt.
Daarnaast organiseert men vormingen volgens een “train de trainer” programma,
waarbij er ten minste 10 vormingen van drie uur (twee uur inhoudelijk, één uur
didactisch), verspreid over Vlaanderen, worden gegeven aan minstens 12 deelnemers.
De doelgroep van de vormingen moet gekozen worden met het oog op de duurzame
implementatie binnen de onderwijswereld. In een wetenschappelijk onderbouwde
evaluatie van de methodiek dient ten minste onderzocht te worden wat het effect van
de methodiek is op de gevormde intermediairs en wat het effect van de methodiek is
op de leerlingen (de mate van verandering in kennis, attitudes en gedrag rond roken bij
de leerlingen);
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
15/07/2014 – 15/06/2016
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (55.000 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Belang/motivatie
Scholen zijn vragende partij voor aantrekkelijk lesmateriaal rond tabakspreventie, dat
past binnen de algemene contouren van een rookbeleid op school. De leeftijd van 11 tot
13 is cruciaal voor jongeren om te starten met roken.
Meer info
Niet van toepassing

Begunstigde
VRGT (Vereniging voor respiratoire gezondheid en tuberculosebestrijding)
Type organisatie of titel project
In één minuut één stap richting stop
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door tabak
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Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn intermediairs (voornamelijk in de gezondheidszorg) die te maken krijgen
met patiënten of cliënten die roken, of met hun omgeving. Er is samenwerking met
VIGEZ, Tabakstop, de Vlaamse Logo’s, Domus Medica, en de relevante
beroepsorganisaties van de intermediairs.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Ontwikkelen van een methodiek van ‘assisted referal approach’ voor intermediairs in
de gezondheidszorg, bestaande uit een samenhangend en wetenschappelijk
onderbouwd geheel van didactische materialen (oa grafieken en videomateriaal).
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
01/01/2015 tot 31/10/2015
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (206.709 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Belang/motivatie
Dit project is met de zesde staatshervorming overgekomen van het Federaal fonds
voor de bestrijding van verslavingen (luik tabak). Organisaties die in 2014 een project
hadden lopen bij dit fonds konden voor 2015 een continueringssubsidie aanvragen,
voor een periode van 10 maanden. In deze periode worden de activiteiten geëvalueerd,
en wordt bekeken op welke manier ze (eventueel) worden ingekanteld in het Vlaamse
beleid.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Stichting tegen Kanker
Type organisatie of titel project
Tabakstop
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door tabak
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep is de algemene bevolking, in het bijzonder rokers en hun omgeving die op
zoek zijn naar informatie, advies en ondersteuning op het gebied van stoppen met
roken.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het aanbieden van anonieme rookstopbegeleiding via telefoon en online.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
01/01/2015 tot 31/12/2015
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (522.952 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Belang/motivatie
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Dit project is met de zesde staatshervorming overgekomen van het Federaal fonds
voor de bestrijding van verslavingen (luik tabak). Organisaties die in 2014 een project
hadden lopen bij dit fonds konden voor 2015 een continueringssubsidie aanvragen,
voor een periode van 10 maanden. In deze periode worden de activiteiten geëvalueerd,
en wordt bekeken op welke manier ze (eventueel) worden ingekanteld in het Vlaamse
beleid.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Jules Bordet Instituut
Type organisatie of titel project
Rookstopbegeleiding voor werkzoekenden
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door tabak
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn werkzoekende rokers. Er is samenwerking met de VDAB.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Aanbieden van een laagdrempelige groepsbegeleiding rookstop, op basis van de
principes van cognitieve gedragstherapie en ondersteuning door leeftijdsgenoten.
Minimaal bereik is 50 werkzoekenden.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
01/01/2015 tot 31/10/2015
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (28.400 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Belang/motivatie
Dit project is met de zesde staatshervorming overgekomen van het Federaal fonds
voor de bestrijding van verslavingen (luik tabak). Organisaties die in 2014 een project
hadden lopen bij dit fonds konden voor 2015 een continueringssubsidie aanvragen,
voor een periode van 10 maanden. In deze periode worden de activiteiten geëvalueerd,
en wordt bekeken op welke manier ze (eventueel) worden ingekanteld in het Vlaamse
beleid.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Jules Bordet Instituut
Type organisatie of titel project
Rookstopbegeleiding voor schoolgaande, rokende jongvolwassenen
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door tabak
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn studenten tussen en 18 en 26 jaar.
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Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Aanbieden van een laagdrempelige groepsbegeleiding rookstop aan studenten, op basis
van de principes van cognitieve gedragstherapie en ondersteuning door
leeftijdsgenoten. Minimaal bereik is 30 studenten.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
01/01/2015 tot 31/10/2015
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (20.000 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Belang/motivatie
Dit project is met de zesde staatshervorming overgekomen van het Federaal fonds
voor de bestrijding van verslavingen (luik tabak). Organisaties die in 2014 een project
hadden lopen bij dit fonds konden voor 2015 een continueringssubsidie aanvragen,
voor een periode van 10 maanden. In deze periode worden de activiteiten geëvalueerd,
en wordt bekeken op welke manier ze (eventueel) worden ingekanteld in het Vlaamse
beleid.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Provinciaal Overlegplatform Geestelijke Gezondheidzorg Oost-Vlaanderen (POPOV)
Type organisatie of titel project
Zien, durven, doen
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem (KOAP) en hun
ouders.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het organiseren van vormingen voor hulpverleners rond omgaan met KOAP
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
01/01/2015 – 31/10/2015
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (61.442 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Belang/motivatie
Dit is een project dat in het kader van de zesde staatshervorming werd overgenomen
van het Federaal fonds voor de bestrijding van verslavingen (luik tabak). Projecten
konden een aanvraag indienen voor een continueringssubsidie aanvragen, voor een
periode van 10 maanden. In deze periode kunnen de activiteiten geëvalueerd, en
nagegaan op welke manier ze (eventueel) worden ingekanteld in het Vlaamse beleid.
Meer info
Niet van toepassing
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Begunstigde
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen
Type organisatie of titel project
Informatie en sensibilisering rond de regelgeving jongeren en alcohol (-16 geen alcohol,
-18 geen sterke drank)
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn jongeren tussen 14 en 18 jaar, hun ouders en relevante intermediairs in
de detailhandel, de horeca en andere relevante sectoren.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het ontwikkelen en verspreiden van sensibiliserende materialen en hulpmiddelen, op
het gebied van regelgeving inzake de verkoop van alcohol aan jongeren. Evaluatie van
de acties op basis van de resultaten van de lokale alcoholmonitors, de resultaten van
de leerlingenbevraging en andere relevante gegevens.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
01/01/2015 – 31/10/2015
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (29.873 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Belang/motivatie
Dit is een project dat in het kader van de zesde staatshervorming werd overgenomen
van het Federaal fonds voor de bestrijding van verslavingen (luik tabak). Projecten
konden een aanvraag indienen voor een continueringssubsidie aanvragen, voor een
periode van 10 maanden. In deze periode kunnen de activiteiten geëvalueerd, en
nagegaan op welke manier ze (eventueel) worden ingekanteld in het Vlaamse beleid.
Meer info
Niet van toepassing

Begunstigde
CAW Zuid-West-Vlaanderen
Type organisatie of titel project
Vitalsounds – peer support in het uitgaansleven
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn bezoekers van evenementen, festivals en clubs in het uitgaansleven van
de elektronische dansmuziek Samenwerking met Breakline (analoge werking in
Antwerpen bij CGG Vagga, en VAD)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Gezondheidspromotie in het uitgaansleven, selectieve/geïndiceerde preventie,
risicobeperking en peersupport. Dialoog aangaan met bezoekers en werken rond
normen attitudes door gebruik te maken van een informatiestand op evenementen.
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Onderhouden van een website en sociale media platforms waarop relevante informatie
wordt gepubliceerd over ‘veilig uitgaan’. Uitbreiding van de methodiek peersupport in
het uitgaansleven naar de andere Vlaamse provincies.
Werkingsgebied
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen
Periode
01/01/2015 – 31/12/2015
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (125.000 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging.
Belang/motivatie
Er bestaat internationaal gezien geen twijfel dat uitgaanders een doelgroep zijn die
extra aandacht en aangepaste methodieken nodig hebben, als het gaat over de
preventie van schade door alcohol en drugs. Uit het uitgaansonderzoek van de VAD
weten we dat het middelengebruik bij deze groep vele malen hoger ligt dan bij de rest
van de bevolking en dat het intrinsiek verbonden is aan een bepaalde subcultuur. Dit
maakt het bijna onmogelijk om kwetsbare personen te bereiken met de meer
universele preventieboodschappen en – materialen. Peersupport, zoals uitgewerkt en
toegepast door Vitalsounds is één van de enige wetenschappelijk onderbouwde
methodieken die in staat zijn om mensen in deze setting te bereiken, en wordt
internationaal gezien als ‘best practice’.
Meer info
http://www.vitalsounds.be/

Begunstigde
VAD (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen)
Type organisatie of titel project
De preventie van schade door tabak, alcohol en drugs bij etnisch-culturele
minderheden
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs.
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn jongeren en hun ouders uit etnisch culturele minderheden. VAD werkt
voor dit project samen met het VIGEZ, voor de aspecten die met tabak te maken
hebben en met de preventiewerkers in de CGG’s voor de pilootprojecten.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het project omvat het inventariseren van methodieken en materialen rond de
preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs, gericht op jongeren en
hun ouders en het bij elkaar brengen van preventiewerkers en deskundigen op het
gebied van etnisch culturele minderheden om zo een culturele vertaling van
beloftevolle methodieken voor de doelgroepen te maken. Vervolgens worden zes
pilootprojecten gericht op het uittesten van de aangepaste methodieken bij ouders en
jongeren uit etnisch culturele minderheden georganiseerd en geëvalueerd. Tenslotte
worden aangepaste materialen geproduceerd en een ‘train-de-trainer’ op basis van de
ervaringen uit de pilootprojecten ontwikkeld.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/12/2013 tot 31/05/2015
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Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (264.928), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Om het middelengebruik bij jongeren van etnisch culturele minderheden (een groep
met een verhoogd risico voor ernstig middelengebruik) te voorkomen, de beginleeftijd
uit te stellen en de problemen als gevolg van gebruik te voorkomen of te verminderen
wordt simultaan gewerkt naar jongeren en hun ouders. De nadruk ligt op
opvoedingsondersteuning en het versterken van beschermende factoren in de
opvoeding, om middelengebruik te voorkomen en bespreekbaar te maken in het gezin.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
VAD (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen), Design is Dead, Mindshare,
TNS Dimarso, Bubka
Type organisatie of titel project
Cannabiscampagne ‘laat je niet vangen’
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade drugs
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn jongeren tussen 14-25 jaar. VAD ondersteunt de campagne op vlak van
ontwikkeling en uitvoering. Daarnaast zorgt VAD voor initiatieven in de media en lokale
acties op het terrein, in samenwerking met de Vlaamse Logo’s, de regionale
preventiewerkers middelengebruik bij de CGG’s, en andere belangrijke actoren en
sleutelfiguren. Design is Dead zorgt voor het communicatieplan en -campagnes,
Mindshare voor de mediaruimte en TNS Dimarso neemt de evaluatie van de campagne
op zich. Bubka neemt de mediacampagne (website en facebookpagina over vanaf juni)
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De campagne heeft als doelstelling de perceptie ‘iedereen rookt cannabis’ bij jongeren
bij te stellen en correcte informatie omtrent de risico’s van cannabisgebruik te
verspreiden. Dit door middel van ludieke stellingen en een visuele catch (de cannabisvis) en bekendmaking ervan via allerhande mediakanalen. De stellingen worden
geponeerd op de facebook-pagina van de campagne en via een quiz op de website.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/05/2013-31/01/2014, verlening van de mediacampagne van 1/6/2014 tot 31/12/2014.
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep en overheidsopdrachten
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (52.000), voorschotten en resterende 10% na beëindiging voor de subsidie
aan VAD, 198.564 euro voor de subsidie aan Design is Dead (communicatieplan en
mediacampagne), 287.268 euro aan Mindshare voor mediaruimte, 48.530 euro aan
materialen voor de cannabiscampagne en 14.134 euro subsidie aan TNS Dimarso voor de
evaluatie van de campagne. Bubka neemt vanaf juni het beheer van de facebookpagina
en de website over en krijgt daarvoor een subsidie van 19.493 euro.
Belang/motivatie
Om het maatschappelijk debat over cannabisgebruik aan te moedigen en om de norm
van 'niet gebruik' van cannabis kracht bij te zetten werd in een publiekscampagne over
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cannabis gelanceerd. De campagne heeft tot doel het thema cannabis op de agenda te
zetten en correcte informatie over de risico's van gebruikt te geven aan jongeren van
14 tot 17 en jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar. Tegelijk wordt het bestaande aanbod
aan methodieken en services onder de aandacht gebracht van intermediairs in
belendende sectoren. Het gaat dus om een combinatie van media en actie.
Meer info
www.laatjenietvangen.be en Facebookpagina ‘laat je niet vangen’ (56.056 likes op
22/4/2014)
Begunstigde
Vitalsounds (CAW Stimulans Zuid-West-Vlaanderen)
Type organisatie of titel project
Vitalsounds, peersupport in het uitgaansleven
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs.
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn jongeren binnen het uitgaansleven. Het project Vitalsounds werk met
opgeleide vrijwilligers om de specifieke doelgroep te ondersteunen in het maken van
gezonde keuzes en preventieboodschappen over te brengen. Er wordt samen gewerkt
met het BEWSD inzake het verzamelen en verspreiden van informatie rond ‘nieuwe
psychoactieve middelen’ (NPS). Verder wordt er samengewerkt met Spiritek (Frankrijk)
en de VAD.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het project omvat het aanbieden van peersupport op events, festivals en clubs in het
uitgaansleven met elektronische dansmuziek. Er wordt aan gezondheidspromotie,
selectieve/geïndiceerde preventie, risicobeperking en peersupport gedaan bij de
bezoekers om hen te informeren en te ondersteunen in het maken van
wenselijke/gezonde keuzes.
Door dialoog aan te gaan (via informatiestand op evenementen ) met bezoekers wordt
gewerkt rond normering en attitudes. Ten slotte wordt een website onderhouden
waarop relevante informatie omtrent ‘veilig en gezond uitgaan’ wordt gepubliceerd.
Via sociale media platforms wordt contact gehouden met de doelgroep.
Werkingsgebied
Regio West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen
Periode
1/01/2014 tot 31/12/2014
Toekenningsprocedure
Cofinanciering. Andere bronnen van inkomsten voor het project zijn Interreg (Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling) de provincies West- en Oost-Vlaanderen en de
gemeente Kortrijk.
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (39.302), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Jongeren in het uitgaansleven vertonen een hogere incidentie van middelengebruik.
Algemene preventieve boodschappen, gebracht via klassieke kanalen, dringen moeilijk
of niet door bij die groep. Vandaar dat de methodiek ‘peersupport’ een meerwaarde
kan vormen bij het bereiken van deze jongeren. De opgeleide vrijwilligers beschikken
over de nodige geloofwaardigheid om boodschappen over te brengen, en peers bewust
te maken van hun verantwoordelijkheden.
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Nieuwe trends inzake producten (zoals nieuwe synthetische drugs) en
gebruiksmethodes worden ook vaak als eerste zichtbaar binnen het uitgaansmilieu. De
werking is een belangrijke bron van informatie over de evolutie op het terrein.
Meer info
www.vitalsounds.be
Begunstigde
VAD (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen)
Type organisatie of titel project
Alcohol- en drugpreventie bij kwetsbare allochtonen jongeren
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Project wordt uitgevoerd in samenwerking met CAD Limburg, CGG VAGGA, Free Clinic
en de Eenmaking. Doelgroep zijn kwetsbare allochtone jongeren, te bereiken via
organisaties die op het terrein in contact komen met deze doelgroep.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Opmaken van een databank met concrete, wetenschappelijk onderbouwde acties,
maatregelen en principes die bruikbaar zijn om te werken naar de doelgroep en die
hun effectiviteit al bewezen hebben. Deze databank wordt online ter beschikking
gesteld van relevante actoren.
Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van drie regionale pilootprojecten, op basis
van de resultaten van de verkennende studie, in samenwerking met de lokale actoren.
Het ontwikkelen, aftoetsen en verspreiden van een gebruiksvriendelijke methodiek, op
basis van de opgedane ervaringen, die lokale actoren in andere regio’s in staat stelt om
op een effectieve manier te werken met de doelgroep allochtone jongeren rond
alcohol- en druggebruik.
Werkingsgebied
Regionale pilootprojecten in Gent, Limburg en Antwerpen.
Periode
1/9/2011-28/02/2013
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (227.040 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Strategische krachtlijn 7 van het Vlaams actieplan stelt dat er meer systematische
aandacht moet zijn voor specifieke doelgroepen (waaronder etnisch-culturele
minderheden) en genderverschillen.
Etnisch-culturele minderheid hebben nood aan specifieke preventieboodschappen rond
alcohol en drugs. Bij problematisch gebruik geraken ze moeilijk tot bij de gepaste
hulpverlening. Indien ze toch instemmen met een begeleiding, dan haken ze sneller af.
De actoren in het veld zijn zich bewust van deze obstakels en doen ook pogingen om
er rekening mee te houden. Maar de inspanningen moeten meer systematisch worden
ingebouwd in het beleid.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
VIGEZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie)
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Type organisatie of titel project
24 uur niet roken
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door roken.
Doelgroep en samenwerking
Doelstelling van het project is het vergroten van de intentie tot stoppen met roken bij
rokers uit alle sociale klassen in Vlaanderen inclusief sociaal zwakke bevolkingsgroepen,
door het verhogen van het geloof in eigen kunnen en de sociale steun tijdens een 24
uur durende rookvrije periode. VIGEZ werkt samen met de Logo’s, de Tabaksstoplijn en
lokale partners.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Het ontwikkelen van een Vlaamse mediacampagne rond 31 mei 2012 (Werelddag tegen
Tabak) waarop mensen worden aangezet om 24 uur niet te roken. Hiervoor worden
enerzijds massamediale kanalen gebruikt en anderzijds interpersoonlijke communicatie
via intermediaire organisaties en zorgverstrekkers. De campagne wordt aangevuld met
initiatieven op het internet en een telefonische hulplijn, die deelnemers ondersteunen
bij hun stoppoging.
Het organiseren van lokale sensibiliseringsacties die de campagne ondersteunen,
specifiek gericht op rokers uit kansarme doelgroepen, met behulp van materialen en
methodieken op maat van deze doelgroep, in samenwerking met de Logo’s of de
preventiewerkers bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidzorg.
Het uitvoeren van een evaluatie van de acties die minstens peilt naar het bereik (
inclusief het aantal geregistreerde deelnemers), het effect op de rookintentie en
stoppogingen bij de doelgroep, de samenwerking met de betrokken organisaties.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
15/11/2011-31/7/2012
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (334.000 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Door een bepaalde periode bloot te staan aan het gewenste – rookvrije – gedrag, doen
deelnemers een positieve ervaring op die hun stopintentie kan versterken, zodat ze
gevoelig zijn voor een volgende stap naar rookstop. De actie benadert rokers positief
en vermijdt dat zware rokers afgeschrikt worden door de te grote stap naar een
definitieve rookstop.
24u niet roken is als methodiek overgenomen uit Nederland. In 2008-2009 werd het
uitgetest op haalbaarheid in Vlaanderen in een pilootproject voor de provincie
Limburg en de stad Antwerpen. In 2009 – 2010 werd het uitgevoerd op het niveau van
heel Vlaanderen. Beide projecten werden geëvalueerd door de UA, zowel qua proces als
qua impact en effecten. De conclusie was dat op beide niveaus de verwachtingen
werden ingelost. Via deze methodiek is het mogelijk om de doelgroep met een lage SES
te bereiken, en (in vergelijking met een controlegroep) is de stopintentie verhoogd. Een
behoorlijk deel van de groep stopt ook langer dan de voorziene dag met roken
Meer info
http://www.uwid.be/2010/VIGeZ_eindrapport_24uur_stop_2010.pdf
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Begunstigde
VIGEZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie)
Type organisatie of titel project
Lokaal rookstopbeleid
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door roken.
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn lokale besturen, lokale actoren uit het Logo-netwerk, en algemeen
publiek. Voor de uitvoering werkt VIGEZ samen met de Logo’s, en de actoren in het
overlegplatform ‘Vlaamse rookstopaanbieders’.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De ontwikkeling, bekendmaking en evaluatie van een website waar rokers
terechtkunnen voor informatie over rookstop en het aanbod aan rookstopbegeleiding,
op maat van hun specifiek profiel en binnen hun eigen stad of gemeente.
De ontwikkeling en de verspreiding van diverse materialen, ter ondersteuning van de
Logo’s, bij hun opdracht van het promoten van rookstopbeleid bij lokale actoren, en
het dissemineren van methodieken ter zake;
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
15/11/2011-31/5/2012, verlengd van 1/12/2012 tot 31/12/2013
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (145.750 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging. De verlenging
behelst een subsidie van 450.000 euro, eveneens volgens voorschotten.
Belang/motivatie
Er is een volgehouden, meerjarige communicatiestrategie nodig die via verschillende
kanalen rokers aanzet tot stoppen, ondersteund door efficiënte wetenschappelijk
onderbouwde hulpmiddelen en methodieken. Deze communicatiestrategie moet
ontwikkeld worden in overleg en samenwerking met de aanbieders van
rookstopondersteuning.
Het lokale niveau is in deze uitermate belangrijk: voor het uitwerken van een meerjarig
sensibiliseringsbeleid, het opzetten van acties en het informeren van burgers. Uit het
rapport van de provinciale rookstopregisseurs bleek dat er nood was aan betere
instrumenten en materialen om het lokale niveau te ondersteunen.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
VAD (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen)
Type organisatie of titel project
Tabak, alcohol en drugs en zwangerschap
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door tabak, alcohol en drugs.
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn vrouwen en hun partner, voor, tijdens en na de zwangerschap. VAD
werkt in dit project samen met VIGEZ en Kind en Gezin.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
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Het versterken van een eenduidige boodschap en het bekendmaken van het
ondersteuningsaanbod, door middel van een informatiecampagne in selecte media
(vooral tijdschriften) en de via andere, al bestaande informatiekanalen vanuit de
overheid, gericht op deze doelgroep.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/12/2011-30/11/2012
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie op basis van een oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (76.759 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
De afgelopen jaren zijn er heel wat tegenstrijdige boodschappen in de media geweest
over het effect en de risico’s van het gebruik van tabak, alcohol en drugs voor tijdens
en na de zwangerschap. Er is zowel bij de bevolking als bij intermediairen nood aan
een eenduidige, heldere en wetenschappelijk onderbouwde boodschap op dit gebied.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
VAD (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen)
Type organisatie of titel project
Kinderen van ouders met alcoholproblemen (KOAP)
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs.
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn kinderen en jongeren die leven in een gezin waarbij minstens één van
de ouders problemen heeft met alcohol of drugs. VAD (en in het bijzonder de Druglijn)
werkt voor dit project samen met K&J-telefoon, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
(JAC’s) en de jeugdadviseurs.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Campagne gericht op het bereiken van kinderen met ouders die alcohol of drugs
gebruiken (8-20 jaar), en die nog niet in behandeling zijn. Doel is om hen aan te
contact te zoeken met iemand die ze vertrouwen en waarmee ze hun problemen
kunnen bespreken. Vorming en opleiding voor JAC medewerkers, jeugdadviseur, K&Jtelefoon en Druglijn, en opzetten van de mogelijkheid om anoniem te chatten.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/12/2011-30/6/2013
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie op basis van een oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair 56.649 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in gezinnen waar minstens één van
beide ouders worstelt met afhankelijkheidsproblemen, meer risico lopen om in hun
jeugd, of op latere leeftijd zelf te gaan gebruiken. Onderzoek geeft ook aan dat het
goed mogelijkheid is om de weerbaarheid van deze kinderen te versterken, zodat het
risico vermindert of verdwijnt. De beste optie is natuurlijk dat de ouders zich laten
behandelen. Indien dit niet gebeurt is het belangrijk dat het kind weet wat er aan de
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hand is, voldoende objectieve informatie krijgt (bijvoorbeeld over de eigen
verantwoordelijkheid voor het veranderen van het gedrag van de ouder), en dat het
met zijn zorgen en problemen terechtkan bij een betrouwbare persoon. Contact
opnemen met een telefonische hulplijn is daarbij een laagdrempelige eerste stap.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
VAD (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen)
Type organisatie of titel project
Opvoedingsondersteuning op het gebied van alcohol en drugs - Heel wat in huis
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep zijn gezinnen met kinderen tussen 10 en 15. Voor dit project werkt VAD
samen met VIGEZ, UGent en Kind en Gezin.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Ontwikkelen van een methodiek voor het ondersteunen van ouders (met kinderen van
10 tot 15 jaar) op het gebied van opvoeding inzake tabak, alcohol en drugs.
Groepsgerichte, interactieve vaardigheidstrainingen, ondersteund met videomateriaal
en apparatuur. Speciale aandacht voor moeilijk bereikbare ouders.
Werkingsgebied
Na ontwikkeling te implementeren in Vlaanderen.
Periode
1/12/2011-30/11/2013
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie op basis van een oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (199.113 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Krachtlijn 4 van het Vlaams actieplan stelt dat de impact van de bestaande preventieve
acties moet verbeteren. Bijzondere aandacht moet gaan naar initiatieven gericht op
primaire preventie (voorkomen dat jongeren beginnen gebruiken, beginleeftijd van
eerste gebruik uitstellen), acties gericht op gezinnen en zwangere vrouwen en hun
omgeving.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Vlaamse Logo’s
Type organisatie of titel project
Versterken van de werking rond rookstop en de nieuwe opdrachten rond alcohol en
drugs
Beleidsthema’s, doel
Preventie van gezondheidsschade door alcohol en drugs.
Doelgroep en samenwerking
De vijftien Vlaamse Logo’s.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Intensieve lokale promotie van de nieuwe materialen op het gebied van rookstop en de
portaalsite ‘Vlaanderen stopt met roken’.
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Het bereiken van nieuwe partners rond de thema’s alcohol en drugs, en de
ondersteuning van de cannabiscampagne van 2013, op het terrein, met lokale acties.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/12/2012 – 31/12/2013
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (454.995 euro in totaal, te verdelen over 15 Logo’s), voorschotten en
resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
‘Rookstop’ is een belangrijks strategie in het Vlaams actieplan tabak, alcohol en drugs
2009 – 2015. In een voorafgaand project werd ingezet op de ontwikkeling van nieuwe
en aantrekkelijke materialen, en een portaalsite voor de verschillende doelgroepen, in
samenwerking met de VRGT (tabakologen) en de Stichting tegen Kanker
(Tabakstoplijn). Met deze subsidie wordt de personeelscapaciteit tijdelijk opgetrokken
om deze materialen naar het terrein te gaan promoten. Daarnaast is ook tijdelijk extra
capaciteit voorzien om het netwerk uit te breiden naar nieuwe partners die relevant
zijn voor alcohol en drugs, en voor de implementatie van acties die gelinkt zijn aan een
cannabiscampagne die zal doorgaan in het najaar van 2013/
Meer info
Niet van toepassing

