
Van hun kant bekeken: jongeren
met gedrags- en emotionele

stoornissen over de reactie op
druggebruik in hun instelling

F r e y a V a n d e r L a e n e n 1

[ S A M E N V A T T I N G ] De erkenning van
het recht op inspraak en participatie van kinderen
en jongeren, bij zorgplanning en bij onderzoek,
neemt toe. De stem van moeilijk bereikbare jonge-
ren, zoals jongeren met een handicap, wordt nog
te weinig gehoord in het debat. Om de noden van
een kwetsbare groep jongeren op het vlak van
drugpreventie en drughulpverlening te kennen,
werd tussen april 2005 en april 2007 een kwalita-
tief onderzoek uitgevoerd bij 160 jongeren met
‘gedrags- en emotionele stoornissen’ (GES) die in
een residentiële inrichting van het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap verblijven
in Oost-Vlaanderen. Het standpunt van de jonge-
ren staat centraal in het onderzoek. De jongeren
hebben kritiek op hun benadering in de inrichting.
Veelal gaat die kritiek ruimer dan het drugspecifie-
ke beleid in de inrichting. De gebruikers willen dat
begeleiders meer aandacht besteden aan de oorza-
ken van hun druggebruik. Heel wat jongeren willen
dat begeleiders informatie vertrouwelijk behande-
len. De meeste jongeren willen vooral een (behan-
del)gesprek waarin wederzijdse bereikbaarheid
centraal staat.

Inleiding

Inspraak en participatie van kwetsba-
re jongeren...

In het traditionele onderzoek bleef de actieve
participatie van kinderen en jongeren beperkt
(Grover, 2004). De laatste jaren is echter een
evolutie merkbaar waarbij jongeren steeds
meer als directe participanten in onderzoek
worden betrokken. Recente op participatie ge-
richte benaderingen zetten nog een stap verder
en betrekken jongeren als (mede)onderzoe-
kers. Deze evolutie past in de toenemende er-
kenning van de inspraak en participatie van
jongeren als fundamenteel mensenrecht sinds
het VN-verdrag van de rechten van het kind,
onder meer in processen van beleidsplanning
en -ontwikkeling. Onder andere in het Ver-
enigd Koninkrijk heeft dit geleid tot het be-
trekken van ‘looked after’-jongeren en jonge-
ren met leerproblemen (Borland e.a., 1998;
Gilbert, 2004) bij het toepassen en evalueren
van beleid. In Vlaanderen is, sinds het Decreet
op de rechtspositie van jongeren in de integra-
le jeugdhulp (Belgisch Staatsblad, 4 oktober
2004), het stimuleren van de inspraak en de
participatie van jongeren als een centrale doel-
stelling voor de jeugdhulpverlening bepaald.
Toch blijft de vaststelling dat jongeren met
een handicap (Franklin & Sloper, 2006) of
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jongeren die moeite hebben met het gebrui-
ken en begrijpen van taal en die juist het
meeste nood hebben aan goede voorzienin-
gen, net het minst bij (participatief) onder-
zoek worden betrokken (Curtis e.a., 2004).
Vooral bij jongeren worden de ouders als
consumenten gezien, zodat ‘looked after’-jon-
geren en jongeren met een handicap vaak
toch nog een machteloze groep blijven (Bor-
land e.a., 1998; Franklin & Sloper, 2006).
Jongeren met ‘gedrags- en emotionele stoor-
nissen’ (GES) die in een voorziening van het
Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (Vlaams Agentschap) verblijven,
behoren tot deze machteloze groep. D’Oos-
terlinck en Legiest (2000) en van West, De-
boutte en Van Strien (2003) beschreven in dit
tijdschrift al de complexiteit van de proble-
matiek van jongeren met GES. In 2006 vul-
den D’Oosterlinck e.a. het profiel van deze
jongeren aan en beschreven D’Oosterlinck,
Broekaert en Vander Haeghen hun weinig
rooskleurige toekomstverwachtingen.

... bij het ontwikkelen van een
drug(preventie)beleid

In het bijzonder in drugpreventie en drugpre-
ventieonderzoek wordt de visie van kinderen
en jongeren al te veel verwaarloosd. Het actief
betrekken van (de ervaring van) kinderen en
jongeren in de besluitvorming over de meest
geschikte en effectieve manier om aan drug-
preventie te doen, blijft in de realiteit zeer be-
perkt.
Drugpreventie is in haar huidige vorm voor-
namelijk algemeen en gericht op een door-
sneeschoolpopulatie (Cuijpers, 2003). Drug-
preventieprogramma’s beschouwen ‘de doel-
groep’ vaak als een monolithisch blok en heb-
ben te weinig aandacht voor de verschillen
die tussen jongeren bestaan. De nood aan
drugpreventie die wel op maat is gesneden
van specifieke en/of kwetsbare groepen,
wordt echter wel erkend en aangetoond
(White & Pitts, 1998; Nation e.a., 2003). Om
dit te bereiken moet drugpreventie aangepast
zijn aan de kenmerken, noden en behoeften
van hun doelgroepen. Jongeren zelf worden
als centrale doelgroep echter zelden bevraagd
over de doelstellingen en de invulling van

drugpreventie en over hoe zij vinden dat
(problematisch) druggebruik voorkomen
kan worden.
Dit alles is problematisch voor kwetsbare
groepen jongeren, zoals jongeren met GES,
die geïdentificeerd worden als een bijzonder
kwetsbare groep voor problematisch drugge-
bruik (Hollar & Moore, 2004). De huidige
preventie slaagt er immers niet in om deze
groepen te werven en te behouden, deze
drugpreventie blijkt geen effect te hebben op
deze groepen en kan er zelfs toe leiden dat de
problemen die zij ervaren, nog verergeren
(Nation et al., 2003).

Opzet van het onderzoek

Onderzoeksdoelstellingen en
methodologie

Om de noden van jongeren met GES op het
vlak van drugpreventie na te gaan, werd tus-
sen april 2005 en april 2007 een onderzoek
uitgevoerd bij jongeren met GES die in een
residentiële setting van het Vlaams Agent-
schap verblijven.

Opdat jongeren de mogelijkheid zouden heb-
ben om aan te geven wat voor hen belangrijk
is, om hun bekommernissen te beschrijven en
ze concrete betekenis te geven, werden kwali-
tatieve onderzoeksmethoden gebruikt (Rich
& Ginsburg, 1999). Er werd gekozen voor
groepstechnieken wegens de kwaliteit en de
aard van de gegevens die de interacties van de
groepsleden opleveren en de beperkte in-
vloed van de onderzoeker op het proces. De
aanwezigheid van andere jongeren kan bo-
vendien geruststellend zijn en jongeren zul-
len bereid zijn om eerder met leeftijdgenoten
over (gevoelige) thema’s te praten dan met
een volwassen onderzoeker (Madriz, 2003).
In de kracht van focusgroepsonderzoek, de
groepsdynamiek, schuilt het niet te veron-
achtzamen gevaar dat de groepsdiscussie ge-
domineerd wordt door één of meer indivi-
duen. Om deze kritiek – althans deels – te
ondervangen werden bij de groepstechnieken
vooraf uitgeschreven draaiboeken en obser-
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vatieschema’s gebruikt. Daarnaast werd tij-
dens de tweede onderzoeksfase de nominal
group technique (NGT) gehanteerd die de in-
vloed van dominante groepsleden en van de
onderzoeker tot een minimum beperkt.

Het onderzoek bestond uit vier op elkaar
voortbouwende onderzoeksfasen (tabel 1).
Zo konden de jongeren hun ideeën ontwikke-
len, prioriteiten bepalen en hun ideeën en
prioriteiten verklaren.
Voor deze bijdrage worden de resultaten van
de derde onderzoeksfase uitgewerkt. Daarom
wordt voor deze fase dieper ingegaan op de
toegepaste methodologie.

Tijdens de eerste fase werd de centrale onder-
zoeksvraag samen met de jongeren geoperati-
onaliseerd en geformuleerd tijdens 6 focus-
groepen. Tijdens de tweede fase gaven de
jongeren tijdens 14 nominal group techni-
ques de elementen weer die volgens hen het
meest van belang zijn bij het voorkomen van
(problemen bij) druggebruik.2 Omdat de
deelnemers tijdens elke NGT verschillende
ideeën bespraken en evalueerden, beoordeel-
den alle deelnemers de ideeën met de hoogste
gemiddelde score uit elke NGT via één vra-
genlijst. Het resultaat van deze toetsing was
één gevalideerde prioriteitenlijst, per leef-
tijdscategorie.

De thema’s die uit de tweede fase naar voren
kwamen, vormden de basis van 14 focusgroe-
pen in de derde onderzoeksfase, waarin de
jongeren aangaven hoe zij de thema’s invul-
den en op welke manier zij wilden dat de the-
ma’s in de praktijk zouden worden toegepast.
De tien prioriteiten die de hoogste gemiddel-
de score kregen in de prioriteitenlijst, werden
als centrale themavragen opgenomen.

De groepsgesprekken verliepen aan de hand
van een uitgeschreven draaiboek. Tijdens de
gesprekken werd een observatieschema ge-
bruikt. De onderzoeker had bovendien al er-
varing met het uitvoeren van focusgroepson-
derzoek. Alle gesprekken werden opgenomen
op een minidisk, woordelijk uitgetikt, gron-
dig doorgenomen en gecodeerd door de on-
derzoeker. Voor het coderen werd vanuit het
onderzoeksmateriaal zelf gewerkt, vanuit de
begrippen en categorieën die de deelnemers
gebruikten (Ryan & Bernard, 2003). Bij de
start van het coderen werden de tien prioritei-
ten als centrale categorieën voor het code-
boek opgenomen. Na de analyse van een paar
focusgroepen werd echter duidelijk dat de te-
rugkerende gedachten, ideeën en visies de
prioriteiten overstegen en werd de structuur
van het codeboek aangepast (Ryan & Ber-
nard, 2003). Om de bias te verkleinen, co-
deerde ook een tweede onderzoeker, die als
observator deelnam aan de tweede onder-
zoeksfase, vier focusgroepen (Sadler, 2002)
en werden de codes die de onderzoekers toe-
kenden, met elkaar vergeleken en besproken
tot een overeenstemming in het coderen werd
bereikt. De betrouwbaarheid werd verder ver-
hoogd door de data na de eerste analyse te
bespreken met het wetenschappelijke bege-
leidingscomité van de onderzoeker. De inter-
pretaties van de onderzoeker werden ook te-
ruggekoppeld naar de onderzoekspopulatie
en naar verschillende sleutelfiguren in het
veld binnen een afzonderlijke vierde fase. De
data werden ook getoetst aan de literatuur
(Shepard e.a., 1999). De aanbevelingen van
de jongeren werden bijkomend getoetst aan
onderzoek naar de effectiviteit van projecten
en programma’s voor drugpreventie en vroeg-
interventie.
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Tabel 1 Opbouw van het onderzoek.

Fase Doelstelling(en) Methode Aantal groepen

1 Ontwikkelen centrale onderzoeksvraag Openfocusgroepen 6
2 Bepalen belangrijkste elementen drugpreventie NGT 14
2bis Wegen belangrijkste elementen drugpreventie Vragenlijst 14
3 Uitdiepen belangrijkste elementen drugpreventie Focusgroepen 14
4 Terugkeren naar het veld Feedbacksessies 8



In het codeboek werd onderscheid gemaakt
tussen inhoud en proces. Binnen het inhoude-
lijke luik werd verder onderscheid gemaakt
tussen drie grote thema’s: de context, de eva-
luatie van de huidige situatie en de toekomst.
Onder ‘context’ werden de omstandigheden
verstaan waarbinnen jongeren al dan niet
drugs gebruiken. Belangrijk hierbij was het
beeld dat jongeren hebben van drugs en het
(ver)kopen van drugs, van druggebruik(ers)
en van het druggebruik in hun (directe) om-
geving. De categorie ‘evaluatie’ bevatte een
onderdeel over de drug(preventie)sector,
over het drug(preventie)beleid op het inter-
naat en over de reactie van familie en vrien-
den. De categorie ‘de toekomst’ omvatte rand-
voorwaarden en essentiële kenmerken van
een goed (drugpreventie)beleid en een aantal
meer (drug)specifieke ideeën om, als indivi-
du en als maatschappij, om te gaan met het
aanbod van drugs. Voor het procesmatige
luik werd verder onderscheid gemaakt tussen
twee grote thema’s: het onderzoek en de deel-
nemers. Het codeboek bevatte uiteindelijk 29
procesgerelateerde (sub)categorieën en 99 in-
houdgerelateerde (sub)categorieën.
De gegevens van de individuele deelnemers
en van de groep werden geanalyseerd. Om de
analyse verder uit te diepen werd, naast de
uitspraken en de weergave van het non-ver-
bale gedrag, ook commentaar op de groepsin-
teractie uitgeschreven. Om de gegevens uit de
focusgroepen beter te ordenen en zo de ana-
lyse te vergemakkelijken, werd gebruikge-
maakt van Computer Aided Qualitative Data
Analysis-software: MaxQDA2. MaxQDA2
geeft een duidelijk overzicht van het aantal
keren dat een thema werd besproken over de
verschillende focusgroepen heen, net zoals
het aantal keren dat een bepaald antwoord in
totaal werd gegeven.

De vierde en laatste fase was gericht op het
terugkeren naar de jongeren met de onder-
zoeksresultaten tijdens acht feedbacksessies.
De validiteit van het onderzoek werd op ver-
schillende manieren versterkt. Er werd ge-
werkt met ‘tussenmethoden’-triangulatie:
openfocusgroepen, focusgroepen, nominal
group techniques en feedbacksessies werden
gecombineerd. De veldwerkfase duurde twee
jaar en de onderzoeker had gedurende deze

periode zeer regelmatig contact met de onder-
zoekspopulatie en de verschillende onder-
zoekssettings (Shepard e.a., 1999). Het on-
derzoek bestond uit vier fasen en elke nieuwe
fase bouwde verder op de verwerkte resulta-
ten van de vorige fase. Na elke onderzoeksfa-
se werden de resultaten getoetst bij de onder-
zoekspopulatie om na te gaan of de interpre-
tatie van de onderzoeker een accurate weer-
gave was van de ervaringen en attitudes van
de jongeren (Riessman, 2001).

Steekproef

Jongeren met GES

Het onderzoek werd uitgevoerd bij jongeren
tussen 12 en 21 jaar met GES, die in een resi-
dentiële voorziening van het Vlaams Agent-
schap in Oost-Vlaanderen verblijven (tabel 2).

Tabel 2 Steekproef.

Aantal deelnemers

Fase Totaal 12-14 j. 16-21 j. Jongens Meisjes

1 47 47[*] 42 5
2 82 38 44 62 20
2bis 63 28 35 46 17
3 78 36 42 59 19
4 51 21 30 40 11

[*] Tijdens fase 1 werd geen onderscheid gemaakt tussen de
leeftijdscategorieën om tot één centrale onderzoeksvraag te
komen.

Voorzieningen van het Vlaams Agentschap
zijn niet rechtstreeks toegankelijk voor jonge-
ren. Een jongere moet ingeschreven zijn als
een persoon met een handicap in het Vlaams
Agentschap. De onderzoekspopulatie is een
selectie uit alle jongeren met GES in Vlaande-
ren. Jongeren met GES die erkend zijn door
het Vlaams Agentschap, kunnen ambulant be-
geleid worden of opgenomen worden in een
residentiële voorziening (in een internaat of
een Centrum voor Observatie, Oriëntering en
Behandeling (OBC)). Jongeren met GES wor-
den ook begeleid in de geestelijke gezond-
heidszorg en de bijzondere jeugdzorg, hoewel
deze jongeren niet noodzakelijk een erken-
ning hebben van het Vlaams Agentschap.
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Tijdens de eerste fase namen vijf van de zes
Oost-Vlaamse internaten en het Oost-Vlaam-
se OBC deel; vanaf de tweede fase namen alle
internaten en het OBC deel.3

Doorheen het onderzoek namen 160 verschil-
lende jongeren deel (131 jongens en 29 meis-
jes).4 De settings stelden zelf de groepen sa-
men, zij het dat deze zo divers mogelijk sa-
mengesteld moesten zijn, gericht op een maxi-
male variatie in de deelnemers (naar leeftijd,
geslacht, onderwijsvorm, (drug)problematiek,
(verbale) capaciteiten) (Polkinghorne, 2005).
Voor de tweede en de derde onderzoeksfase
werden de deelnemers verder onderverdeeld
in twee leeftijdsgroepen. De jongste groep be-
stond uit 12- tot 14-jarigen, de oudste groep
uit 16- tot 21-jarigen.
De jongeren in dit onderzoek zijn geen onbe-
schreven blad: de meeste jongeren hebben al
een tijd contact met de (residentiële) hulp-
verlening, sommige jongeren zijn in aanra-
king gekomen met de politie en de jeugd-
rechtbank, een aantal jongeren die drugs
gebruik(t)en, heeft een vorm van vroeginter-
ventie of begeleiding gekregen. Ook Geeraert
(1996) vond dat jongeren die geplaatst wor-
den behoorlijk veel negatieve ervaringen heb-
ben beleefd, zowel thuis en in de buurt als op
school.

Druggebruik

Op basis van de groepsgesprekken kon voor
de meeste jongeren een beeld worden ge-

vormd van hun cannabisgebruik of van het
niet-gebruik van cannabis of andere drugs,
aangezien jongeren relatief open zijn over
hun cannabisgebruik. Dit beeld kon vooral
worden gevormd met de uitspraken van de
jongeren zelf, die praten over hun drugge-
bruik of expliciet stellen dat zij geen drugs
gebruiken, maar ook met uitspraken van jon-
geren die hun mond voorbijpraten over het
druggebruik van andere deelnemers of door
het non-verbale gedrag van gebruikers of ‘los-
lippigen’.
Er werd, voor zover mogelijk, onderscheid
gemaakt tussen deelnemers die geëxperimen-
teerd hadden met cannabis en deelnemers die
op een meer regelmatige basis cannabis ge-
bruikten, zonder echter de ambitie dit onder-
scheid te maken op basis van duidelijk be-
paalde criteria.

Het beeld van het druggebruik in de oudste
en de jongste groepen verschilt grondig (zie
tabellen 3 en 4) en komt overeen met de re-
sultaten van prevalentieonderzoek bij jonge-
ren: het gebruik van cannabis neemt toe met
de leeftijd en meer jongens dan meisjes ge-
bruiken cannabis, terwijl het gebruik van an-
dere illegale drugs slechts beperkt voorkomt
(Kinable, 2005).
Ook tussen de internaten verschilt het drug-
gebruik: in sommige oudste groepen hebben
(bijna) alle deelnemers illegale drugs ge-
bruikt, terwijl in andere oudste groepen de
helft van de deelnemers illegale drugs heeft
gebruikt.
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Tabel 3 Inschatting druggebruik oudste groep (onderzoeker).

Jongens Meisjes Totaal

Niet-gebruik 8 6 14
Gebruik cannabis 4 2

1 + ex andere illegale
7

Regelmatig cannabis 10
5 + andere illegale drugs [*]

1 16

Ex-cannabis 4 – 4
Andere illegale 1 (amfetamines, XTC en cocaïne) 1
Regelmatig alcohol 2 [**]

Totaal 32 10 42

[*] 2 amfetamines; 1 amfetamines en/of cocaïne; 1 LSD, 1 alle andere illegale behalve heroïne.
[**] Beide deelnemers gebruiken geen cannabis.



Resultaten

Jongeren met een geschiedenis

In dit onderzoek blijken de eigen ervaringen
van de jongeren en die van betekenisvolle an-
deren, zoals leeftijdgenoten, broers, zussen
en ouders, erg belangrijk. Jongeren observe-
ren en absorberen deze belevenissen, wisse-
len actief ervaringen met elkaar uit en passen
ze toe. Jongeren putten uit deze ervaringen
om nieuwe ervaringen (hulpverleners, instel-
lingen, onderzoekers en onderzoek) te plaat-
sen en te beoordelen.
Jongeren communiceren bijvoorbeeld met el-
kaar over de instellingen waar zij verbleven of
waar ze naartoe gaan, wat voor een stuk de
verwachtingen bepaalt over deze en gelijkaar-
dige instellingen (Wilson & Deane, 2001).

In 13 van de 14 groepsgesprekken blijkt dat
jongeren wantrouwig zijn tegenover andere
mensen, gevormd en ‘misvormd’ als ze zijn
door ervaringen. Vooral bij de 12- tot 14-jari-
gen is het wantrouwen soms allesoverheer-
send, ook tegenover jongeren uit de eigen
leefgroep. 29 van de 36 deelnemers tussen 12
en 14 jaar vermelden expliciet één of meer
mensen die zij niet vertrouwen. In de oudste
groepen is dit wantrouwen minder – uitge-
sproken – aanwezig. Het aantal jongeren die
expliciet stellen dat ze één of meer mensen
niet vertrouwen, blijft beperkt tot 10 van de
42 deelnemers. Ook Klostermann e.a. (2005)
vond dat jongere groepen (11- tot 14-jarigen)
meer begaan waren met en onzeker waren
over het vertrouwelijk omgaan met informa-
tie dan oudere groepen (15- tot 19-jarigen).
Bij enkele jongeren, zeven in de jongste en
één in de oudste groep, komt het algemene

wantrouwen scherp tot uiting wanneer zij
stellen dat zij niemand vertrouwen. Sommige
jongeren uiten dit wantrouwen op een cyni-
sche manier (“ik vertrouw mijn poster”, “ik
praat tegen mijn muur”).
Dit wantrouwen komt direct tot uiting als
deelnemers wordt gevraagd wie zij al dan niet
kunnen vertrouwen, maar het komt ook indi-
rect tot uiting als de deelnemers vertellen wie
voor hen goede of slechte vrienden zijn. Een
van de basisvereisten van vriendschap is im-
mers dat de andere een geheim kan bewaren,
en dus te vertrouwen is.
Ook de onderzoeker wordt – aanvankelijk –
gewantrouwd en getest. Vooral het gebruik
van de opnameapparatuur lijkt soms een aan-
leiding voor jongeren om hun wantrouwen te
ventileren. Zij zijn vooral bezorgd dat de op-
names doorgegeven zullen worden aan op-
voeders of aan ouders. In zes van de zeven
jongste en zes van de zeven oudste groepen is
deze apparatuur een bron van hilariteit, vrees
en verbale agressie.

Jongeren hebben kritiek

De gebruikers willen dat de begeleiders meer
aandacht besteden aan de oorzaken van drug-
gebruik

In alle oudste groepen komt de reactie van de
opvoeders tegenover druggebruik aan bod. In
vijf van de jongste groepen wordt ook gespro-
ken over de reactie van de opvoeders, maar
slechts twee focusgroepen gaan echt in op de
reactie van de opvoeders naar aanleiding van
druggebruik. Telkens gaat het over jongeren
die drugs hebben gebruikt en praten over hun
persoonlijke ervaringen.
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Tabel 4 Inschatting druggebruik jongste groep (onderzoeker).

Jongens Meisjes Totaal

Niet-gebruik (excl. roken) 19 9 28
Gebruik cannabis 5

+ 2 (regelmatig)
– 7

Andere illegale 1 amfetamines – 1

Totaal 27 9 36



Alle gebruikers hebben scherpe kritiek op de
manier waarop in de instelling gereageerd
wordt op druggebruik. In de beleving van de
jongeren blijft de reactie te veel beperkt tot
controleren en sanctioneren. De meisjes die
drugs gebruiken, geven ook aan dat opvoe-
ders emotioneel reageren: ze worden boos of
ze slaan in paniek. Zeven jongeren stellen dat
de standaardreactie op druggebruik verwijde-
ring uit de instelling is.
Volgens veertien van deze jongeren wordt het
behandelgesprek dat volgt op een vaststelling
van druggebruik, gekenmerkt door eenrich-
tingsverkeer: de begeleiders willen vooral de
boodschap overbrengen dat het beter is geen
drugs te gebruiken of te stoppen met drugge-
bruik, wat de jongeren als ‘zagen’ interprete-
ren, terwijl zij het gevoel hebben dat de bege-
leiders niet geïnteresseerd zijn in hun kant
van het verhaal.
De jongeren willen echter dat de begeleiders
verder kijken dan het gebruik op zich, op
zoek gaan naar de oorzaken en het waarom
van het druggebruik en vervolgens deze oor-
zaken aanpakken (zie ook Vuckovic, Polen &
Hollis, 2003).
Opvallend is dat het omgaan met of het vluch-
ten voor problemen, zoals ruzie thuis of zich
slecht voelen, en het omgaan met stress de re-
denen zijn die de deelnemers het meest fre-
quent aanhalen. In totaal halen twintig van de
78 jongeren, in twee van de jongste en vijf van
de oudste groepen, problemen aan als reden
om drugs te gebruiken en verwijzen vijf jon-
geren naar het omgaan met stress. Opvallend
is bovendien dat elf van deze jongeren niet-
gebruikers zijn. Bijna alle gebruikers die ver-
wijzen naar escapistische motieven voor
druggebruik, hebben gebruikt om met hun
eigen problemen of met stress om te gaan.
In vijf van de oudste groepen stellen negen
deelnemers dat jongeren drugs gebruiken
voor de kick en/of voor het plezier. Deze uit-
spraken worden allemaal gedaan door gebrui-
kers. Een aantal gebruikers is het ook niet
eens met de terugkerende reden dat drugge-
bruik een middel kan zijn om om te gaan met
problemen of stress. In drie van de jongste en
drie van de oudste groepen vertellen dertien
deelnemers dat jongeren of drugs gebruiken
om stoer te doen, of hun druggebruik over-
drijven, of helemaal geen drugs gebruiken

maar doen alsof. Een reden die ook aan bod
komt, is de invloed van de groep. Dit kan zo-
wel druk van de groep zijn als de wens van
een jongere om te gebruiken om ‘erbij te ho-
ren’, wat telkens vijf jongeren aanhalen
(Triplett & Payne, 2004).

De jongeren willen dat begeleiders vertrouwe-
lijk met informatie omgaan

Heel wat jongeren vinden dat opvoeders, in
minder of meerdere mate, niet te vertrouwen
zijn, of het nu gaat om druggebruik of niet.
Deze kritiek komt niet alleen van gebruikers,
maar evenzeer van niet-gebruikers. 26 jonge-
ren stellen expliciet dat zij één of meer bege-
leiders niet vertrouwen. Begeleiders worden
in de eerste plaats niet vertrouwd omdat ze
informatie met elkaar uitwisselen over drug-
gebruik en over andere dingen die de jonge-
ren discreet behandeld willen zien, ook al
heeft de jongere expliciet gevraagd om de in-
formatie vertrouwelijk te behandelen. In ge-
val van druggebruik komt daarbij nog dat
begeleiders de ouders inlichten en, voor som-
mige jongeren, de jeugdrechtbank.

De jongeren willen ernstig genomen worden

Bij een aantal jongeren leeft een gevoel van
machteloosheid en machtsongelijkheid. Dit
gevoel komt op verschillende vlakken tot ui-
ting. In twee van de oudste groepen betwijfe-
len zeven jongeren of de instelling wel reke-
ning zal houden met de ideeën en aanbevelin-
gen die zij geven tijdens het onderzoek en of
er wel geluisterd zal worden naar hun me-
ning, zoals ook uit ander onderzoek blijkt
(Boylan & Ing, 2005).
Dit gevoel van machteloosheid wordt soms
ook indirect geuit in frustratie of ontevreden-
heid over de manier waarop zij worden beje-
gend in de instelling. Tien jongeren in de
jongste groepen en drie jongeren in één oud-
ste groep voelen zich bovendien onder druk
gezet door de begeleiders om een bepaalde ge-
dragslijn te volgen, maar vooral niet te vol-
gen, zoals ook Brook en Boaz (2005) vonden.
Een tiental jongeren vindt dat hulpverleners
leefregels opleggen omdat ze hen als ‘kleine
kinderen’ beschouwen, “die geen vrijheid
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aankunnen en voortdurend gecontroleerd
moeten worden” (De Coster & Opdebeeck,
2001, p. 86).

De jongeren willen een – volwaardige
– gesprekspartner zijn

De jongeren leveren scherpe kritiek op de
manier waarop in de instelling gereageerd
wordt op druggebruik en waarop ze worden
bejegend. Ondanks deze kritiek hechten heel
wat van deze jongeren veel belang aan bege-
leiding en hulpverlening, maar de hulp die zij
zelf willen, verschilt van de hulp die ze heb-
ben gekregen in de instelling (zoals bij Shel-
ton, 2004).
Het eerste kenmerk van die hulp voor de jon-
geren is het vertrouwen. Vertrouwen komt
als centraal thema uit alle groepsgesprekken
naar voren, zowel bij gebruikers als bij niet-
gebruikers. Het is een centraal kenmerk van
een goede vriend, maar ook van een goede
hulpverlener. Een essentieel kenmerk van en
voorwaarde voor vertrouwen is het vertrou-
welijk omgaan met informatie. Wanneer het
druggebruik betreft, blijkt vooral dat het ont-
breken van vertrouwen ertoe leidt dat jonge-
ren niet over dit gebruik praten.
Ook al is wantrouwen bij heel wat jongeren
als basishouding aanwezig (zie supra), toch
blijkt ook dat deze jongeren wel degelijk be-
paalde mensen vertrouwen. De jongeren ver-
kiezen eerst en vooral informele netwerken
als gesprekspartner en als bron van hulp en
steun en zelden begeleiders. Ouders, broers
en/of zussen en vrienden zijn de favoriete
steunpilaren van jongeren als ze problemen
hebben. Ouders worden het meest genoemd
(door 12 jongeren), gevolgd door broers en/of
zussen en vrienden (telkens door 8 jonge-
ren). Sommige deelnemers, en dan vooral
meisjes, vermelden ook professionelen als
vertrouwenspersonen. Drie jongens en zes
(van de negen) meisjes uit de jongste groepen
geven aan dat ze één of meer opvoeders, leer-
krachten of therapeuten vertrouwen. In de
oudste groepen geven slechts één meisje en
twee jongens aan dat ze een opvoeder of leer-
kracht vertrouwen. Niettemin blijft het aantal
jongeren die een leerkracht of hulpverlener
vermelden, beperkt in vergelijking met ander

onderzoek (Hill, 1999; Vander Laenen & De
Ruyver, 2003).
Bijna alle jongeren vinden kunnen praten met
iemand wezenlijk, het is immers een basis-
kenmerk van een goede vriend. Betrouwbaar-
heid is dé kwaliteit van een gesprekspartner
(Ridge & Millar, 2000). Enkele jongeren vin-
den het bovendien essentieel dat op een rusti-
ge manier gepraat wordt en zij op hun gemak
kunnen zijn tijdens een gesprek. Een vijftien-
tal jongeren wil ook dat hun gesprekspartner
begrijpend en niet-beoordelend is. Daarom
verkiezen zeven jongens een vriendin of
hun lief als gesprekspartner, omdat vrouwen
begripvoller zijn dan mannen en minder
(ver)oordelen. Tien jongeren vinden het ook
heel belangrijk dat iemand weet waarover hij/
zij spreekt en dezelfde ervaring heeft (gehad)
als de jongere.
In alle groepen worden hulp en steun bespro-
ken, hoewel meer aandacht naar dit thema
gaat in de oudste groepen, wat niet verwon-
derlijk is aangezien ‘hulp en steun van familie’
in deze groepen in de gevalideerde vragenlijst
de tweede belangrijkste prioriteit was, na
‘goede vrienden’. Helpen en steunen is, net als
praten, een kenmerk van een goede vriend,
zowel in de jongste als in de oudste groepen.
De jongeren maken niet steeds duidelijk on-
derscheid tussen helpen en steunen en pra-
ten, maar hulp en steun heeft iemand niet zo-
maar nodig en zijn dus minder vrijblijvend
dan praten met iemand. Hulp en steun zijn
nodig als jongeren “(diep) in de problemen
zitten”. Naast mentale problemen (17 jonge-
ren) noemen jongeren voor één keer promi-
nent problemen met druggebruik (8 jonge-
ren), maar ook geldproblemen (5 jongeren),
die voor deze jongeren duidelijk samenhan-
gen met druggebruik.
Opnieuw is vertrouwen een centrale voor-
waarde voor en onderdeel van hulp en steun.
Mensen bij wie jongeren hulp zoeken, moe-
ten niet alleen begripvol zijn, een aantal jon-
geren vindt het ook belangrijk dat zij een
band hebben met de persoon die hen helpt en
steunt en dat die persoon hen goed kent (Hill,
1999).
Naast familie (14 jongeren) zijn vrienden (13
jongeren) en voor drie jongens opnieuw
vriendinnen of een lief de favoriete steunpila-
ren als jongeren problemen hebben. Broers en
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zussen komen nauwelijks ter sprake. Wan-
neer het over druggebruik gaat, verkiezen ge-
bruikers vrienden (10 jongeren) boven fami-
lie (6 jongeren), omdat vrienden jongeren
beter begrijpen dan ouders en omdat vrien-
den niet boos zullen worden of een jongere
zullen sanctioneren.

Discussie

Door de in dit onderzoek gehanteerde kwali-
tatieve methodologie is het niet mogelijk om
de onderzoeksresultaten te veralgemenen
naar alle kwetsbare jongeren, laat staan naar
alle jongeren. Het onderzoek laat wel uitspra-
ken toe over jongens en meisjes tussen 12 en
21 jaar met GES die in een residentiële setting
van het Vlaams Agentschap in Oost-Vlaande-
ren verblijven.

Het standpunt van de jongeren stond centraal
in het onderzoek. De mening van de begelei-
ders en (drug)preventiewerkers kwam
slechts beperkt aan bod. Ouders, drughulp-
verleners en beleidsmakers waren niet direct
bij het onderzoek betrokken. Daardoor kan
onbedoeld de indruk ontstaan dat de mening
of de leefwereld van deze groepen niet be-
langrijk zou zijn (Geldof & Driessens, 2003).
Idealiter wordt in onderzoek de perceptie van
alle stakeholders naast elkaar gelegd. Toch
werd beslist de onderzoekspopulatie te be-
perken tot de jongeren, omdat vooral hun
stem in het (drugpreventie)debat nog te wei-
nig gehoord is.
De jongeren zijn, door hun ervaringen, goed
geplaatst om te weten hoe een (drugpreven-
tie)beleid er zou moeten uitzien (Dowling &
Dolan, 2001). Dit betekent echter niet dat de
wensen van de jongeren zomaar moeten wor-
den ingewilligd. Er kunnen immers discre-
panties bestaan tussen hun voorkeuren en de
resultaten van (effectiviteits)onderzoek. De
ideeën en aanbevelingen van de jongeren
werden daarom getoetst aan internationale li-
teratuur over (de effectiviteit van) drugpre-
ventie, vroeghulp en hulpverlening (Shepard
e.a., 1999). Uit de toetsing bleek dat deze
ideeën en aanbevelingen grotendeels met de
gegevens uit de literatuur overeenkomen.

Slechts af en toe werd een idee niet gesteund
door onderzoek. Dit was bijvoorbeeld het ge-
val voor de overtuiging van jongeren dat zij
voldoende geïnformeerd zijn over de (lange-
termijn)effecten van drugs en over het wette-
lijke kader in België, terwijl dit zichtbaar niet
strookte met hun onvolkomen kennis. Daar-
om is het bij drugpreventie van belang om
jongeren toch te informeren, ook al gaat dit in
tegen hun beleving.
Dit onderzoek biedt geen antwoord op elke
concrete vraag of probleem waarmee begelei-
ders van jongeren met GES geconfronteerd
worden bij het voorkomen van druggebruik
of het begeleiden van jongeren die (proble-
matisch) drugs gebruiken. De resultaten ge-
ven wel duidelijke en werkbare aanknopings-
punten om bestaande strategieën voor drug-
preventie en vroeghulp bij te sturen en bijko-
mende strategieën voor drugpreventie te ont-
wikkelen (Dykeman & Nelson, 1996). Deze
strategieën zullen gebaseerd zijn op de ele-
menten van drugpreventie die de doelgroep
zelf belangrijk vindt, zodat de strategieën
relevanter zijn voor de doelgroep en beter
aansluiten bij hun leefwereld en eigenheid
(Franklin & Sloper, 2006).

De jongeren in dit onderzoek hebben al heel
wat ervaring achter de rug met hulpverlening
en de meeste gebruikers hebben al ervaring
met behandelingsgesprekken naar aanleiding
van hun druggebruik. Het is dan ook van be-
lang om met hun percepties, verwachtingen
en ideeën rekening te houden bij het uitbou-
wen van een drug(preventie)beleid en hier-
mee te werken. Het is ook bijzonder zinvol
om bij (drug)hulpverlening de nadruk te leg-
gen op vroegere succesvolle ervaringen van de
jongeren zelf met hulp (Wilson & Deane,
2001).
Bij een aantal jongeren zijn het omgaan met
en het vluchten voor problemen belangrijke
redenen om drugs te gebruiken. Druggebruik
wordt door hen meestal als (tijdelijke) oplos-
sing voor een probleem ervaren, in plaats van
als probleem. Daarom zou in het behandelge-
sprek ruimte moeten bestaan voor de beteke-
nis en de waarde van het druggebruik voor
jongeren en zou samen met de jongeren op
zoek moeten worden gegaan naar andere ma-
nieren om met problemen om te gaan of hun
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tijd te besteden (McIntosh, MacDonald &
McKeganey, 2006).
Hoe een drug(preventie)beleid ook gestalte
krijgt, het is essentieel dat de interventies
interactie toelaten. Jongeren hebben immers
al heel wat kennis van en (persoonlijke) er-
varing met druggebruik. Daarom moet die
persoonlijke ervaring alle ruimte krijgen en
moeten jongeren van elkaar kunnen leren.
Bestaande meta-analyses tonen bovendien
aan dat interactieve technieken de meest ef-
fectieve zijn, ook voor secundaire preven-
tie bij jonge druggebruikers (Elliot e.a.,
2005).

De jongeren benadrukken in de hulp die zij
verkiezen, eerst en vooral vertrouwen. Ver-
trouwen is de basisvoorwaarde waaraan vol-
daan moet zijn vooraleer jongeren bereid zijn
te praten over druggebruik en hulp te zoeken.
Als er geen vertrouwen is, dan wordt het tot
stand brengen van ‘wederzijdse bereikbaar-
heid’ tussen de begeleider en de jongere, voor
de jongere althans, onmogelijk (Wigboldus,
2002).
Het is opvallend dat een aantal basiskenmer-
ken die de jongeren toeschrijven aan een goe-
de hulpverlener, sterk overeenkomt met de
kenmerken van een hulpverlener binnen de
motivationele gespreksvoering: een warme,
aanvaardende en empathische therapeut die
er zich voor hoedt een machtsstrijd uit te lok-
ken (Moyers, Miller & Hendrickson, 2005).
Bovendien blijkt uit onderzoek dat motivatio-
nele gespreksvoering mogelijk is, ook voor
mensen met beperkte verbale en cognitieve
vaardigheden en een beperkt abstractiever-
mogen. De techniek moet dan wel worden
aangepast door voldoende structuur aan te
bieden (en het gesprek op te delen in gemak-
kelijk te begrijpen componenten), door een-
voudig taalgebruik, door aanmoediging, door
traag te werken en door snel beperkte voor-
uitgang te boeken (Mendel & Hipkins, 2002).
Aangezien motivationele gespreksvoering al
werd gebruikt voor jongeren die drugs ge-
bruiken en ambivalent of onverschillig staan
tegenover dit gebruik, en voor jongeren die
gevoelig zijn voor of weerstand voelen tegen
volwassenen die hun gedrag controleren of
sturen, lijkt deze methodiek ook beloftevol
voor jongeren met GES.

De gebruikers in dit onderzoek blijken de re-
actie van begeleiders op druggebruik negatief
te evalueren. In hun beleving blijft deze reac-
tie voornamelijk beperkt tot controleren,
sanctioneren en het afkeuren van elk drugge-
bruik. Zij willen vooral dat de begeleiders ver-
der kijken dan het gebruik op zich en op zoek
gaan naar de oorzaken en het waarom van het
druggebruik. Deze jongeren pleiten voor een
werkelijke dialoog, waarbij hun perspectief
gelijkwaardig is aan dat van de begeleider
(Wigboldus, 2002). In de beleving van de
jongeren die aan dit onderzoek deelnamen, is
er alvast geen sprake van gelijkwaardigheid.
Inspraak en participatie zouden centrale ele-
menten moeten zijn in het beleid in een in-
stelling. Inspraak en participatie starten (al)
op het niveau van de hulpverleningsrelatie en
zijn daartoe ook essentieel. De eerste stap
naar een participatieve hulpverleningsrelatie
is een luistercultuur bij het personeel van een
voorziening, zodat jongeren zich gewaar-
deerd weten, zich gerespecteerd voelen en
hun mening kunnen geven (Cavet & Sloper,
2004).
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4. Door de structurele uitval van de jongeren
(wegens de beperkte verblijfsduur in de inter-
naten, praktische omstandigheden zoals ziek-
te of afwezigheid of een sanctie waardoor de
jongeren niet mochten deelnemen aan een
volgende onderzoeksfase), werden tijdens het
onderzoek bijkomend deelnemers geselec-
teerd voor fase 2 en fase 3. Verspreid over de
vier fasen bedroeg deze uitval 107 jongeren
(30 na fase 1, 39 na fase 2 en 38 na fase 3). Dat
bevestigt de onderzoeksresultaten van D’Oos-
terlinck e.a. (2006), waaruit blijkt dat iets
meer dan 50% van de jongeren in Oost-
Vlaamse (semi-)internaten hun huidige be-
handeling het laatste jaar startte.
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