
Studievoormiddag: uitnodiging Vrijdag 24 juni 2011

OONLINENLINE  ALCOHOLALCOHOL- - ENEN      DRUGHULPVERLENING   : :    
Wat, waarom en voor wie ?

Het  RIZIV  en  de  FOD Volksgezondheid,  Veiligheid  van  de  Voedselketen  en  Leefmilieu 
ondersteunen dit jaar 35 projecten via het Fonds ter bestrijding van de Verslavingen.  Het 
doel van deze projecten is vernieuwing te brengen in de gezondheidsaanpak van personen 
met een middelengebruik.

Enkele van deze projecten ontwikkelen het internet als informatie- en communicatietool 
tussen cliënt/burger en hulpverlener. Deze manier van werken wordt met de term “online 
hulpverlening” omschreven.
Online hulpverlening kan bestaan uit het beschikbaar stellen van informatie, zelftesten en 
hulpprogramma’s en dit telkens via het internet. 
Deze drempelverlagende manier van werken stelt de alcohol- en drughulpverlening in staat 
om doelgroepen te bereiken die minder gemotiveerd zijn om de stap naar de “reguliere” 
hulpverlening te zetten. 
Deze communicatievorm geeft bovendien de mogelijkheid om zich 24u op 24u en 7 dagen 
op 7 te informeren over het product dat men gebruikt en de risico’s die eraan verbonden 
zijn. Cliënten kunnen gebruik maken van zelfhulpmodules of anoniem communiceren met 
een hulpverlener.

Het toenemend aantal personen dat van deze informatie- en communicatiebronnen gebruik 
maakt, wijst op het belang van deze vernieuwende hulpverleningsvorm. 

Daarom organiseert de FOD VVVL een studievoormiddag die gewijd is aan dit thema. Naast 
een toelichting  van het  concept  online  hulpverlening  en een presentatie  van relevante 
projecten van het Fonds ter bestrijding van de verslavingen willen we de mogelijkheden en 
beperkingen van deze technieken verkennen voor ‘belendende sectoren’.  Hierbij zal de 
aandacht  vooral  uitgaan  naar  huisartsen,  arbeidsgeneesheren,  en  de  geestelijke 
gezondheidszorg.  Dit zal gebeuren in de vorm van een interactief panel van experten die 
in discussie treden met het publiek. 

Deelname aan deze studiedag is gratis.  Simultaanvertaling naar het Nederlands en het 
Frans  is  voorzien.  Deze  voormiddag  zal  doorgaan  in  zaal  Storck  van  de  FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel.
De  lunch  heeft  plaats  op  de  eerste  verdieping,  blok  C  van  de  FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel. 
Deze twee gebouwen zijn aanpalend.

Meer  informatie  kan  bekomen  worden  bij  mijnheer  Karel  Borrenbergen 
(karel.borrenbergen@health.fgov.be of 02 524 86 22)
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Online Alcohol- en drughulpverlening

Moderator: Dhr. Karel Borrenbergen, medewerker cel drugs

08 :30–09 :00: Onthaal 

09 :00–09 :10: Welkomstwoord en inleiding 

Dhr. Christiaan Decoster, Directeur-generaal, Organisatie Gezondheidszorg-
voorzieningen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu 

09 :10–9 :40: Toelichting van het concept online drughulpverlening 

Dhr. Davy Nys, coördinator eSocialWork, KHLimburg 

& 

Dhr. Philippe Bocklandt, coördinator onderzoek en dienstverlening, 
Arteveldehogeschool Gent

9 :40–10 :40: Praktijkvoorbeelden  

Voorbeeld 1: www.cannabishulp.be
Dhr. Herwig Claeys, CAD Limburg

Voorbeeld 2: Online zelftesten 
 Mevr. Katrien Dewaelheyns, VAD 

&
Mevr. Pascale Anciaux, Infordrogues

10 :40–11 :00: Overzicht  van  online  alcohol-  en  drughulpprojecten  in 
Europa 

Dhr. Karel Borrenbergen – medewerker cel drugs

11 : 00–11 :30: Koffiepauze

11 :30–12 :30: Debat: Mogelijkheden en beperkingen van online alcohol- en 
drughulpverlening & relevantie voor de belendende sectoren

Moderator: Mevr. Caroline Theisen - medewerkster cel drugs

Deelnemers: Mevr. Pascale Anciaux - Infordrogues, Mevr. Valentine Teller - Le 
Pélican,  Dhr. Herwig Claeys -  CAD Limburg, Mevr. Katrien Dewaelheyns - VAD, Prof. 
dr. Geert Dom - Addiction Psychiatrie U.A., Dr. Rita Verrando - Medisch Coördinator 
CAD Limburg, arbeidsgeneesheer (te bepalen)

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

12 :30–13 :30: LUNCH  
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De inschrijvingen  voor  de  studiedag  moeten  gericht  worden  aan  mevr.  Claudine  Darte 
(claudine.darte@health.fgov.be; fax : 02 524 86 20 of tel. : 02 524 86 06) ten laatste op 
dinsdag 21 juni 2011. 

BELANGRIJK:  Enkel  personen  die  een bevestiging  van hun inschrijving  hebben 
ontvangen zullen tot de studievoormiddag toegelaten worden!

Naam : …………………………………………………………Voornaam ………………………………………………………..

Instelling : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon :………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email :  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Neemt deel aan de lunch ja of neen 

Toegangsplan
De hoofdingang van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bevindt 
zich in de Ernest Blerotstraat (verbindingsstraat tussen het Hortaplein en de Barastraat).  Bezoekers 
moeten zich aanmelden aan het onthaal.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bevindt zich vlakbij  het Zuidstation en is dus 
makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Het gebouw kan bereikt worden met de trein, metro, 
bus, tram of wagen.

 

Klik hier om het beeld te vergroten 

Met de trein: 
Stap uit in het Zuidstation en neem de uitgang "Hortaplein". Het gebouw van de FOD is recht tegenover 
deze uitgang gelegen.

Met de metro: 
Neem de metrolijn 2. Stap uit in het metrostation "Zuidstation" en volg de uitgang "Zuidertoren". Het 
gebouw van de FOD bevindt zich nabij deze uitgang. U kan ook het station doorkruisen en de uitgang 
"Hortaplein" nemen: het gebouw bevindt zich recht tegenover deze uitgang.

Met de bus: 
De lijnen 27, 49, 50 en 78 van de MIVB hebben een halte aan het Zuidstation. De lijnen HL, 116, 117, 
118, 134, 136, 137 en 144 van De Lijn passeren ook aan het Zuidstation (Paul Henri Spaaklaan). De 
lijnen W, WI, 123 en 365a van de TEC hebben een halte op de Fonsnylaan.
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Met de tram: 
De tramlijnen 4, 23, 32, 55, 56, 81 en 82 hebben een halte in de overdekte straat voor trams en bussen 
langs  het  Zuidstation  ofwel  in  het  ondergronds  metrostation.  Neem  de  uitgang  "Zuidertoren"  of 
"Hortaplein" om de FOD te bereiken.

Met de wagen: 
Volg de richting "Zuidstation" op de kleine ring. De FOD beschikt over gereserveerde parkeerplaatsen in 
de ondergrondse openbare  parking Q-Park  naast  het  gebouw.  Volg  de  signalisatie  "FOD Federale 
Overheidsdiensten" in de parking tot niveau -6. Aan de slagboom op niveau -4 moet u uw parkingticket 
gebruiken. Rij door tot -6 en parkeer uw wagen in een van de plaatsen voorbehouden voor WASO.

Opmerking: vergeet uw ticket niet mee te nemen en het te laten valideren aan het onthaal van de FOD 
voor uw vertrek. Daarmee kan u de slagboom op niveau -4 en aan de uitgang passeren.

 Toegang voor personen met beperkte mobiliteit: 
Het gebouw van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is toegankelijk voor personen 
met een handicap. Personen die met wagen komen, kunnen de parking van het departement gebruiken. 
Deze  is  gelegen  op  het  niveau  -6  van  de openbare parking Q-Park.  Vanuit  de parking kan  de  lift 
genomen worden naar het Hortaplein. Rolstoelgebruikers kunnen vanaf het Hortaplein of de Barastraat 
de publieksingang bereiken via en verhoogde oprit. Het onthaalpersoneel zal de nodige voorzieningen 
treffen voor de eventuele begeleiding van personen met handicap.
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