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De DrugLijn

• Publieksservice van VAD

• Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gokken en gamen

• Online zelf- en kennistest, online zelfhulp

• www.druglijn.be 078 15 10 20   chat       mail



Alcohol is het 
meest gebruikte
middel onder
studenten
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Educatie en sensibilisering

• Goede educatie en sensibilisering is waardevol: 
informeert, kan attitudes en normen beïnvloeden, 
kan dingen triggeren…

• Vaak beperkt in de tijd, eenmalig

• Op zichzelf niet altijd kosteneffectief

• Op zichzelf onvoldoende voor gedragsverandering

gedrag = individuele keuzes + omgevingsfactoren
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Educatie en sensibiliseringRegels en procedures

Zorg en begeleiding Omgevingsinterventies

Visie

Alcohol- en drugbeleid





Elke setting heeft zijn unieke 

en significante invloed op 

alcoholgebruik bij studenten



Verschillende settings zijn 

deel van een ruimer netwerk 

op lokaal niveau



Verschillende settings zijn 

deel van een ruimer netwerk 

op lokaal niveau





Waarom is een alcohol- en drugbeleid binnen
hogeronderwijsinstellingen belangrijk?

Doordachte aanpak bij problemen
• Positieve impact op studentenwelzijn

• Helpt imagoschade voorkomen/beperken

• Aansprakelijkheid

Kostenbesparing t.g.v. studievertraging
• Aandeel studievertraging t.g.v. alcohol +/- 20%

• Kost studievertraging voor HOI: €8900 - €9800/student (NL)

Goed onderwijskundig en pedagogisch klimaat -> max. ontplooien
• Werkt preventief en biedt handvaten voor tijdens studententijd en erna

• Professionele attitude en veiligheid

• Studenten uit andere culturen voelen zich meer thuis

Beïnvloeden van sociale norm
• Een terughoudend alcoholbeleid doorbreekt het beeld dat 

alcohol altijd en overal moet bijhoren





Ondersteuning bij de ontwikkeling van 
een alcohol- en drugbeleid

• Monitoring van middelengebruik bij studenten

• Biedt preventiemethodieken aan

• Biedt een kader aan voor de ontwikkeling van 

een A&D beleid & ondersteunt PW

VAD

• Coacht HOI om een A&D beleid te ontwikkelen 

en implementeren op maat van de instelling

CGG & lokale preventiewerkers



Concrete ondersteunende materialen die in de 
pijplijn zitten

Factsheet HOI

Informeren over grote 
lijnen A&D beleid + 
illustraties

Handvatten voor 
agenda setting A&D 
beleid binnen HOI

Randvoorwaarden 
(samenstelling 
werkgroep...)

Infosheet PW

Ondersteuning van 
preventiewerkers om 
grote lijnen te vertalen 
op maat van de lokale 
context

Deadline

Begin 2022


