
Beleid op school
Materiaaloverzicht

360° Rookvrij

Soort:  Handleiding
Doelgroep:  Secundaire scholen
Uitgever: VIGeZ

Welke knelpunten kunnen opduiken als u een rookbeleid voert op school? 
Deze handleiding zet ze op een rijtje en stelt oplossingen voor, vanuit 
de schoolpraktijk. Die oplossingen zijn een aanvulling op het bestaande 
gezondheidsprogramma op school.

Een drugbeleid op school

Soort:  Begeleidersmap
Doelgroep:  CLB-medewerkers, schooldirecties secundaire scholen
Uitgever:  VAD

Deze map biedt inspiratie om een studiedag over drugs te organiseren. Ze 
bevat verschillende werkvormen met bijhorende achtergrondinformatie.

Een drugbeleid op school

Soort:  Discussietekst
Doelgroep:  CLB-medewerkers, schooldirecties
Uitgever:  VAD

Deze tekst is een situatieschets en beschrijving van een aantal strategieën 
en valkuilen. Ze vormt zo een eerste aanzet tot een discussie over de rol van 
elke partner in een drugbeleid op de secundaire school.

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs

Soort:  Draaiboek
Doelgroep:  CLB-medewerkers, schooldirecties lager en secundaire scholen
Uitgever:  VAD

De leerlijn is een praktisch instrument dat schoolteams van het lager en 
secundair onderwijs wil ondersteunen bij het preventief werken rond 
alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs. 

1

WERKEN ROND TABAK, 
ALCOHOL EN DRUGS?

DE MATERIALENBOX BIEDT INSPIRATIE
2016-2017





3

Werken rond tabak, alcohol en drugs op school? 
De materialenbox biedt inspiratie.

Wilt u werken rond de thema’s drugs, tabak en alcohol? En bent u op zoek naar geschikt 
materiaal? Dan kunt u terecht bij Logo Brussel. U kunt er dvd’s, folders, affiches en spelmateriaal 
ontlenen. Of materiaal voor infostanden en tentoonstellingen.

Materialenbox: 
Een greep uit het materiaal:
In de materialenbox ‘Tabak-alcohol-drugs’ vindt u een greep uit ons ruim aanbod aan 
materialen. De aanwezige materialen variëren van spelen en lespakketten tot talrijke brochures 
en gadgets. Deze box is voornamelijk gericht op het basis- en secundair onderwijs. Daarnaast 
vindt u in deze box ook enkele interessante materialen die van toepassing zijn voor op de 
werkvloer of in het jeugdwerk. Deze materialenbox is handig voor een infomoment met collega’s 
of als inspiratie om het beleid rond tabak, alcohol en drugs verder uit te werken. Bij deze 
materialenbox hoort ook een zeer ruim materiaaloverzicht. Op deze manier kunt u het materiaal 
dat u wilt gebruiken steeds bij ons reserveren. Deze materialenbox bevat ook de brochures 
‘aanbod lager onderwijs 16/17’ en ‘aanbod secundair onderwijs 16/17’. In deze brochures worden 
de nieuwste projecten en initiatieven rond welzijn en gezondheid op school in de kijker gezet. 
Ten slotte bevat deze materialenbox de brochures ‘Tabak’, ‘Alcohol’ en ‘Drugs’ waarin de 
specifieke materialen per thema worden. 

Wilt u graag een woordje uitleg bij het materiaal of wilt u een project opstarten of bijsturen? 
Logo Brussel geeft u vrijblijvend advies over gezondheidsthema’s. Breng altijd het CLB op de 
hoogte van uw vraag. Voor sommige thema’s zullen we u doorverwijzen naar partnerorganisaties 
zoals CAW Brussel, VIGeZ, VAD, Sensoa of de documentatiecentra van ziekenfondsen. Een advies-
gesprek bij Logo Brussel is altijd gratis.

Ontlenen is altijd gratis maar u betaalt wel een waarborg van 20 euro. In de materiaalbox kunt 
u zaken laten toevoegen, deze vindt u achteraan in het document. Deze materialen vraagt u dan 
extra bij de ontlening. 

Wilt u het materiaal liever zelf aankopen? Neem dan contact op met Logo Brussel voor meer 
informatie om te bestellen. De medewerkers van het Logo vertellen u meteen welk materiaal in 
voorraad is. Het meeste materiaal over drugs en alcohol kunt u bestellen bij VAD op www.vad.be 
en www.druglijn.be. Om materiaal over tabak te bestellen, kunt u terecht bij VIGeZ op www.vigez.be

U kunt de materialenbox ontlenen bij Logo Brussel. 
U kan ons contacteren op logo.brussel@vgc.be en T 02 563 03 75.
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Beleid op school
Materiaaloverzicht

360° Rookvrij

Soort:  Handleiding
Doelgroep:  Secundaire scholen
Uitgever: VIGeZ

Welke knelpunten kunnen opduiken als u een rookbeleid voert op school? 
Deze handleiding zet ze op een rijtje en stelt oplossingen voor, vanuit 
de schoolpraktijk. Die oplossingen zijn een aanvulling op het bestaande 
gezondheidsprogramma op school.

Een drugbeleid op school

Soort:  Begeleidersmap
Doelgroep:  CLB-medewerkers, schooldirecties secundaire scholen
Uitgever:  VAD

Deze map biedt inspiratie om een studiedag over drugs te organiseren. 
Ze bevat verschillende werkvormen met bijhorende achtergrondinformatie.

Een drugbeleid op school

Soort:  Discussietekst
Doelgroep:  CLB-medewerkers, schooldirecties
Uitgever:  VAD

Deze tekst is een situatieschets en beschrijving van een aantal strategieën 
en valkuilen. Ze vormt zo een eerste aanzet tot een discussie over de rol van 
elke partner in een drugbeleid op de secundaire school.

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs

Soort:  Draaiboek
Doelgroep:  CLB-medewerkers, schooldirecties lager en secundaire scholen
Uitgever:  VAD

De leerlijn is een praktisch instrument dat schoolteams van het lager en 
secundair onderwijs wil ondersteunen bij het preventief werken rond 
alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs. 
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Materiaal tabak onderwijs
Basisonderwijs: Tabak

Game Over @Tabak

Soort:  Werkmap
Doelgroep:  Basisonderwijs
Uitgever: VIGeZ

Game over @tabak is een spel voor kinderen uit de derde graad van het 
basisonderwijs. Doelstelling is om te werken aan bewustwording rond roken. 
Verder zet het spel een aantal bestaande misvattingen recht. Het pakket 
geeft de leerlingen de nodige kennis, inzichten en vaardigheden mee, zodat 
ze op een verantwoorde manier kunnen omgaan met roken.

Kinderen kopiëren

Soort:  Folder
Doelgroep:  Ouders
Uitgever:  Logo en VIGeZ

Welke invloed hebben de keuzes van ouders op de keuzes van hun 
kinderen? En hoe kunt u het best een gesprek voeren over roken met uw 
kinderen? Deze folder bevat tips, zowel voor rokende als voor niet-rokende 
ouders.



6

Secundair onderwijs: Tabak 

Kwartetspel roken & drinken

Soort:  Spel
Doelgroep:  Leerlingen vanaf 12 jaar
Uitgever: Trimbos

Het kwartetspel roken & drinken herhaalt op een speelse manier de 
onderwerpen uit de les.

Smokey Goose Game

Soort:  Spel
Doelgroep:  12- tot 15-jarigen
Uitgever:  Logo’s Vlaanderen

Smokey Goose Game is een ganzenbordspel over roken. Het kan gespeeld 
worden met 5 groepen van 3 tot 6 personen.

Waterpijp, aangenaam om te roken

Soort:  Folder
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever:  Vereniging Respiratoire Gezondheid en Tubercelosebestrijding  
 (VRGT)

Extra informatie over een waterpijp roken.

Vals spel, wat weet jij van roken?

Soort:  Kwartetspel
Doelgroep:  Buso
Uitgever:  Stivoro

In een kleine groep testen de leerlingen hun kennis over roken. Er is een 
valsspeler in het spel, maar wie?!



7

Lol zonder alcohol

Soort:  Lesboek, projectboek en flyer
Doelgroep:  10- tot 12-jarigen
Uitgever: VAD

‘Lol zonder alcohol’ is een educatief project om met leerlingen te werken 
rond alcohol. Leerkrachten en leerlingen onderzoeken samen wat alcohol 
is en wat het doet. Het pakket doet meer dan informeren: met ‘Lol zonder 
alcohol’ versterken de kinderen hun sociale vaardigheden en verhogen ze 
hun weerbaarheid tegen groepsdruk.

Materiaal alcohol onderwijs
Basisonderwijs: Alcohol
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A Cool World.be

Soort:  Affiche, bladwijzer, folder, stickers
Doelgroep:  Jongeren (12-16 jaar)
Uitgever: VAD

A cool world.be is een leuke, interactieve site over drugs en alcohol voor 
jongeren tot 16 jaar.

Rock Zero

Soort:  Spel
Doelgroep:  14-16 jarigen
Uitgever:  VAD

Deze map biedt inspiratie om een studiedag over drugs te organiseren. 
Ze bevat verschillende werkvormen met bijhorende achtergrondinformatie.

Crush

Soort:  Lespakket
Doelgroep:  Jongeren (16-18 jaar)
Uitgever:  VAD

Met dit lespakket leert u jongeren op een verantwoordelijke manier omgaan 
met alcohol en cannabis en daarbij zorg te dragen voor zichzelf en anderen. 
Het vertrekt vanuit een levensdomein waarmee elke jongere voeling heeft: 
vrienden en relaties. 

Als kleine kinderen groot worden

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Ouders
Uitgever:  VAD

Wanneer mag mijn zoon zijn eerste pint drinken? Heeft het zin om met 
mijn kind over drugs of alcohol te praten? En hoe begin ik daar het best 
aan? Wat moet ik daar zelf over weten? Ik ben niet zo’n prater, wat kan 
ik als ouder nog doen? Ik rook, hoe kan ik het dan mijn kind verbieden? 
Deze brochure biedt informatie, advies en tips. 

Secundair onderwijs: Alcohol
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Gratis drank? 

Soort:  Stripboekje
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever: VAD

Bewaarboekje met 9 strips van Cowboy Henk die de gevaren van te véél 
drankverbruik aankaarten.
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Maat in de shit

Soort:  Werkmap
Doelgroep:  15- tot 17-jarigen
Uitgever: VAD

‘Maat in de shit’ is een lespakket rond een vraag die heel wat jongeren aan-
spreekt: ‘Wat kan ik doen als een van mijn vrienden problemen met drugs heeft?’. 
De invalshoek ‘vriendschap en relaties’ staat centraal. Zo wordt het mogelijk om een 
brug te slaan tussen werken rond de cannabisproblematiek enerzijds en een bredere 
aanpak, gericht op het ondersteunen van normen en vaardigheden anderzijds. 
De leerlingen leren probleem-situaties herkennen en er gepast op reageren.

Maat in de shit

Soort:  Bladwijzer
Doelgroep:  15- tot 17-jarigen
Uitgever:  VAD

Twee bladwijzers van ‘Maat in de shit’: de eerste geeft tips om een gesprek 
aan te knopen met een vriend die problemen heeft, de tweede geeft een 
overzicht van signalen van druggebruik.

Maat in de shit

Soort:  Brochure en folder
Doelgroep:  15- tot 17-jarigen
Uitgever:  VAD

Centraal uitgangspunt is de vraag die heel wat jongeren aanspreekt:  
‘Wat kan ik doen als een van mijn vrienden problemen heeft met cannabis?’ 
De flyer biedt jongeren communicatietips om te praten met een vriend die 
in de problemen zit. De flyer maakt deel uit van het pakket ‘Maat in de shit’.

Unplugged 1e graad: aan de slag met sociale vaardigheden

Soort:  Lessenpakket
Doelgroep:  1e graad secundair onderwijs
Uitgever:  De Sleutel

12 (inter)actieve drugpreventielessen met veel ruimte om sociale 
 vaardigheden te trainen. Dit pakket werd op Europees niveau ontwikkeld en 
via een ‘randomised controlled trial’ getest en effectief bevonden. De lessen 
passen binnen de vakken ‘sociale vaardigheden’ en ‘maatschappelijke  
vorming’, of het titularisuurtje. Ze kunnen ook opgesplitst worden in  
verschillende vakken.

Materiaal drugs onderwijs
Secundair onderwijs: Drugs
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Unplugged 2e graad: inspiratie voor uw projectdag

Soort:  Lessenpakket voor een projectdag
Doelgroep:  2e graad secundair onderwijs
Uitgever: De Sleutel

Een schat aan ideeën, oefeningen en lesinhouden voor een projectdag of 
–week over ‘drugs’.

Unplugged 3e graad: (G)een vak apart

Soort:  Lessenpakket
Doelgroep:  3e graad secundair onderwijs
Uitgever:  De Sleutel

Lesvoorstellen voor verschillende vakken. Bijvoorbeeld: biologie of chemie 
(drugs en de hersenen), maatschappelijke vorming, aardrijkskunde of  
economie (cocaïne is geen fair trade), levensbeschouwing …

De druglijn stickers

Soort:  Stickers
Doelgroep:  Leerlingen secundair onderwijs
Uitgever:  VAD

Met deze reeks van 4 stickers kunt u op een ludieke manier De Druglijn ter 
sprake brengen.

De druglijn postkaartjes

Soort:  Postkaartjes
Doelgroep:  Leerlingen secundair onderwijs
Uitgever:  VAD

Deze set van 3 postkaartjes brengt De Druglijn onder de aandacht. 
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Druglijn klevers

Soort:  Stickers
Doelgroep:  Leerlingen secundair onderwijs
Uitgever: VAD

Stickers om De Druglijn te promoten, met website en telefoonnummer en 
de slogan ‘voor p(l)akkende antwoorden’.
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Materiaal etnisch-culturele minderheden 

Tabak, alcohol en andere drugs in België

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Ouders
Uitgever: VAD 

Deze brochure gaat dieper in op de effecten, risico’s en wetgeving van tabak, 
alcohol, medicatie, cannabis, speed & cocaïne, energiedranken en gokken. 
De brochure werd specifiek geschreven op maat van etnisch culturele 
minderheden en kan als ondersteuning gebruikt worden bij één van de andere 
methodieken. Naast het Nederlands is deze brochure ook beschikbaar in het 
Frans, Engels, Arabisch, Turks, Roemeens, Turks, Russisch, Pasjtoe en Pools.

Tieners opvoeden over tabak, alcohol en drugs

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Ouders
Uitgever:  VAD en www.dedruglijn.be 

Heeft het zin om met mijn kind over drugs of alcohol te praten? Wanneer 
mag mijn kind zijn eerste pint drinken? Hoe kan ik nog grenzen stellen 
als ik zelf rook? Deze brochure geeft informatie en advies voor ouders van 
tieners. Ouders krijgen in een notendop enkele tips over hoe ze hun zoon of 
dochter kunnen leren om verantwoordelijk om te gaan met tabak, alcohol 
en drugs. De brochure is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, 
Arabisch en Turks.

Tabak, alcohol en drugs, hoe kan jij je kind ondersteunen? 

Soort:  Werkboek
Doelgroep:  Ouders
Uitgever:  VAD en VIGeZ 

Wat moet je als ouder weten over drugs? Hoe praat je met je tiener? 
Hoe kan je grenzen stellen? Dit werkboekje is bedoeld voor ouders die een 
ouderavond of cursus opvoedingsondersteuning TAD volgen. 

Route 12+: Opvoedspel over tabak, alcohol en drugs voor etnisch culturele minderheden

Soort:  Spel
Doelgroep:  Ouders
Uitgever:  VAD, VIGeZ en www.dedruglijn.be 

Interactief spel waarbij dialoog, discussie en het voeren van groeps gesprekken 
centraal staan. Met deze werkvorm wil de begeleider dialoog tussen ouders 
over opvoeding, tabak, alcohol en drugs stimuleren. Het spel bestaat uit 
fotomateriaal en spelkaarten in de taal van de groep. Gedrukte spelkaartjes 
zijn beschikbaar en te bestellen in het Nederlands, Frans en Engels. 
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Gokken en gamen

You bet!

Soort:  Spel
Doelgroep:  16-18 jarigen
Uitgever: VAD

‘You bet!’ is een educatief pakket over gokken voor 16-18-jarigen. Met dit 
pakket willen we informatie geven over onder andere de wetgeving inzake 
kansspelen, maar ook inzicht in de factor ‘toeval’ en de risico’s verbonden 
aan kansspelen. Dit pakket is in eerste instantie getest en bruikbaar 
gevonden bij jongeren in het BSO en TSO. Dit pakket bestaat uit het digitaal 
spel ‘You bet!’ en de dvd ‘Bluf’.

Vlucht naar Avatar

Soort:  Lespakket
Doelgroep:  3e graad basisonderwijs
Uitgever:  VAD

Het lespakket Vlucht naar Avatar wil de kennis, het inzicht en de 
vaardigheden van leerlingen van de derde graad lager onderwijs versterken, 
zodat ze op een verantwoordelijke manier leren omgaan met gamen. ‘Vlucht 
naar Avatar’ vertrekt vanuit de positieve insteek dat gamen heel leerzaam 
en ontspannend kan zijn, maar geeft ook aandacht aan de kleine groep 
gamers bij wie het game-gedrag kan ontsporen.
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Algemene folders en brochures

Cannabis. De meest gestelde vragen

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever: VAD en De DrugLijn

Cannabis is de bekendste en de meest gebruikte illegale drug. Geen wonder 
dus dat het de drug is waarover de Druglijn het grootste aantal vragen 
krijgen. Is cannabis louter een softdrug en een joint niet meer dan een 
‘pretsigaret’? Of is het een drug die minder onschuldig is dan hij lijkt? Deze 
folder biedt een antwoord op enkele veelgestelde vragen van gebruikers, 
hun familie, vrienden of collega’s. 

Cocaïne. De meest gestelde vragen

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever:  VAD en De DrugLijn

Wat is cocaïne? Wat doet het en hoe wordt het gebruikt? Wat kan er fout 
lopen als iemand onder invloed is? Wat doet cocaïne in combinatie met 
andere drugs? Wat kan er fout gaan bij langdurig cocaïnegebruik en is 
stoppen moeilijk? Deze folder geeft een antwoord op dit alles.

Alcohol en andere drugs

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever:  VAD en De DrugLijn

Deze brochure is bedoeld voor een brede doelgroep. Ze wil correcte 
informatie geven over alcohol en andere drugs. Deze brochure brengt 
algemeen gekende feiten en fabels in beeld en duidt de ‘waarheid’ 
hieromtrent.

Heroïne. De meest gestelde vragen.

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever:  VAD en De DrugLijn

Heroïne staat erom bekend erg gevaarlijk en verslavend te zijn. In vergelijking 
met alcohol en andere illegale drugs komt heroïnegebruik gelukkig weinig 
voor. Het is dus eerder door de risico’s ervan dan door de omvang van het 
gebruik dat het zo’n bekende en beruchte drug is. Wat is heroïne precies en 
wat doet het? Wat zijn de gevaren en wat betekent het om heroïneverslaafd 
te zijn? Deze folder beantwoordt een aantal veel gestelde vragen.
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Heroïne. De vragen, de antwoorden

Soort:  Kaartjes
Doelgroep:  Iedereen en gebruikers
Uitgever: VAD en De DrugLijn

Heroïne maakt vandaag een belangrijk deel uit van de illegale drugshandel. 
Wat is heroïne? Welke effecten heeft het en waarom wordt het gebruikt? 
Wat zijn de risico’? Een kennismaking met de belangrijkste aspecten van 
heroïne en gebruik ervan zijn in deze kaartjes terug te vinden.

Speed. De meest gestelde vragen

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever:  VAD en De DrugLijn

Wat is speed? Wat doet? Wat kan er fout gaan? Hoe ermee stoppen? 
Wat gebeurt er als speed gecombineerd wordt met andere drugs? 
De antwoorden vindt u in deze folder.

Combigebruik. De meest gestelde vragen

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever:  VAD en De DrugLijn

Veel mensen combineren verschillende drugs zonder erbij stil te staan. Vaak 
worden illegale drugs gemixt, maar combinaties met legale drugs komen 
het meest voor. De effecten zijn onvoorspelbaar, wat zorgt voor extra 
risico’s. Volgende vragen komen in de folder aan bod: Wat is combigebruik? 
Waarom combineren mensen drugs? Wat kan er mislopen? Waar kan men 
hulp en informatie vinden? De folder gaat ook in op de risico’s van veel 
gebruikte en gevaarlijke combinaties.

Drugs en de wet. De meest gestelde vragen

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever:  VAD en De DrugLijn

Hoe zit het met druggebruik in het verkeer? Wat zegt de wet over illegale 
drugs? Is cannabis voor minderjarigen illegaal? En voor meerderjarigen? 
Mag de politie mij fouilleren? Deze brochure geeft een antwoord.



17

Alcohol, tabak en drugs tijdens de zwangerschap

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever: VIGeZ

Mag ik af en toe nog een glaasje drinken als ik zwanger ben? Moet ik echt 
volledig stoppen met roken? Kan een joint kwaad tijdens de borstvoeding? 
Ik heb voor ik wist dat ik zwanger was af en toe cocaïne gebruikt, kan dit 
een invloed hebben op mijn kindje? Deze brochure geeft een antwoord. 
De brochure maakt deel uit van de campagne ‘De mooiste start begint met 
een stop’.

Mijn kind en drugs. De meest gestelde vragen

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Ouders
Uitgever:  VAD en De DrugLijn

Voel jij je ook onzeker als het over drugs gaat? Heb je de indruk dat je 
kinderen beter op de hoogte zijn dan jijzelf? Heb je een vermoeden van 
druggebruik, maar weet je niet hoe daarmee om te gaan en vraag je je 
af hoe je best reageert? Deze folder biedt een antwoord op enkele veel 
gestelde vragen omtrent ‘mijn kind en drugs’.

Recht op antwoord

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Ouders
Uitgever:  VAD en De DrugLijn

Gezinnen met druggebruikende kinderen staan onder hoge druk. 
Een juridische aanpak brengt soms soelaas. Dan is het voor ouders 
belangrijk om weten welke juridische wegen men kan bewandelen. Een 
selectie van de meest gestelde juridische vragen van ouders alsook een 
adressenlijst waar ouders juridisch advies kunnen inwinnen, zijn terug te 
vinden in deze folder.

Drugs en urinetesting. Een folder voor ouders

Soort:  Folder
Doelgroep:  Ouders
Uitgever:  VAD en De DrugLijn

Deze folder is bedoeld voor ouders en geeft een antwoord op de meest 
voorkomende vragen over drugs en urinetesting. Hoe wordt urine getest? 
Welk resultaat kan een urinetest geven? Is een urinetest 100% betrouwbaar? 
Ik ken de resultaten, wat nu? Biedt een urinetest oplossingen bij 
druggebruik en is er een alternatief? 
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Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken.

Soort:  Folder
Doelgroep:  Iedereen, gebruikers
Uitgever: VAD en De DrugLijn

Stoppen met drank, drugs, pillen of gokken gaat zelden zonder slag 
of stoot. Het is een verhaal van wisselend succes, tegenslagen en 
overwinningen. Deze folder biedt basisadvies en houvast.

Alcohol. Hoeveel is te veel?

Soort:  Folder
Doelgroep:  Iedereen, 18+
Uitgever:  VAD en De DrugLijn

Hoeveel alcohol mag u drinken als u de negatieve gevolgen of de risico’s 
ervan wilt voorkomen of verminderen? U leest het in deze folder.

Iemand steunen bij het stoppen met drank, drugs, pillen en gokken

Soort:  Folder
Doelgroep:  Iedereen, familie en vrienden van gebruikers
Uitgever:  VAD en De DrugLijn

Wil je iemand uit je omgeving - zoon, dochter, ouder, partner, broer, zus, 
vriend(in),…- helpen bij het stoppen met drank- of druggebruik? Deze folder 
biedt basisadvies en houvast.

Studeren en medicatie gaan niet hand in hand

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Studenten (18+)
Uitgever:  VAD en De DrugLijn

Wat zijn de effecten en de risico’s van medicatie? Studenten lezen er meer 
over in deze folder. Het bevat ook handige tips om de examenperiode door 
te komen zonder pillen. 
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Tabakstop. Stoppen met roken. Het kan!

Soort:  Folder, visitekaartje, affiches, post-its
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever: Tabakstop – Stichting tegen Kanker

Overzicht van het hulpaanbod over stoppen met roken, waaronder ook 
telefonische coaching en online coaching.

Tabakstop. Stoppen met roken. Het kan! - Brochure

Soort:  Brochure
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever:  Tabakstop

Brochure die je informatie en tips meegeeft om te overwegen met stoppen 
met roken en ook om daadwerkelijk de stap tot rookstop te ondernemen.

Hoe afhankelijk ben je van nicotine? Doe de test!

Soort:  Flyer
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever:  VIGeZ en www.vlaanderenstoptmetroken.be

Een nicotine-afhankelijkheidstest die deel uitmaakt van de campagne 
‘Vlaanderen stopt met roken’.

Sta eens stil bij je motivatie om te stoppen met roken

Soort:  Flyer
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever:  VIGeZ en www.vlaanderenstoptmetroken.be

Een rookstopmotivatietest die deel uitmaakt van de campagne ‘Vlaanderen 
stopt met roken’.
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Ex-rokers… (Ex-smokers)

Soort:  Folder
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever: Europese Commissie

Welke voordelen ervaart iemand die gestopt is met roken? Deze folder geeft 
een overzicht met ook een verwijzing naar de website voor online coaching. 
www.exsmokers.eu
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Uitbreiding van de box
De materialenbox kan worden uitgebreid om hem beter af te stemmen op de doelgroep. 
Deze materialen zitten niet standaard in de box.

Alcohol en cannabis zonder boeh of bah

Soort:  Lessenpakket
Doelgroep:  Buso
Uitgever: VAD

‘Alcohol en cannabis… zonder boe of bah’ is een pakket op maat van 
jongeren met een verstandelijke beperking. Het kan individueel of in groep 
(bijvoorbeeld klas, leefgroep) gebruikt worden. Met een beetje creativiteit is 
het ook bruikbaar voor volwassenen met een beperking.

Drugbeleid voor centra DBSO

Soort:  Handleiding
Doelgroep:  CLB-medewerkers, schooldirecties DBSO-scholen
Uitgever:  VAD

Een hertaling van het concept Drugbeleid Op School (DOS) naar een 
drugbeleid op maat van het deeltijds onderwijs lijkt aangewezen dit gezien 
de verschillen in structuur, organisatie, rollen, functies alsook doelgroep van 
leerlingen. Het ‘Draaiboek Drugbeleid voor centra DBSO’ biedt de coach een 
handleiding om met een centrum Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs een 
drugbeleid uit te werken. 

Promillebril

Soort:  Educatief materiaal
Doelgroep:  Iedereen

Met de promillebril maak je kennis met de negatieve effecten van alcohol. 
De promillebril ziet eruit als een skibril maar het toont duidelijk de 
beperkingen van het zicht aan bij overmatig alcoholgebruik. Met deze bril 
ervaar je dat het moeilijker is om afstanden in te schatten en is de realiteit 
plotseling veel minder reëel. Met deze promillebril ervaar je de beperking 
van 0,8 -1,5 promille alcohol in je bloed.

DVD Thank You For Smoking

Soort:  DVD
Doelgroep:  Jongeren vanaf 12 jaar

‘Thank you for smoking’ is een satirische film van Jason Reitman over 
roken en de tabaksindustrie. De film vertrekt van absurde overdrijvingen 
om de kijker te confronteren met enkele voor waar aangenomen ideeën 
in de maatschappij. Hij toont ‘de oorlog om de sigaret’. De film biedt een 
alternatief voor een klassieke les over tabak en tabakspreventie. Hij zet de 
jongeren aan om na te denken over roken en maakt het thema bespreekbaar.
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DVD The Insider

Soort:  DVD
Doelgroep:  Jongeren vanaf 12 jaar

Spannende thriller die de geheime afspraken van het manipuleren van  
nicotinegehalte bij tabaksfabrikanten in jaren ’50 verfilmt. Een film die  
ons doet nadenken over de tabaksindustrie en roken. De film biedt een  
alternatief voor een klassieke les over tabak en tabakspreventie. Hij zet  
de jongeren aan om na te denken over roken en maakt het thema  
bespreekbaar.

Maat in de shit voor bijzondere jeugdzorg

Soort:  Lespakket
Doelgroep:  Bijzondere Jeugdzorg
Uitgever:  VAD

Maat in de Shit is een educatief pakket waarmee u kunt werken rond  
druggebruik met jongeren. De invalshoek ‘vriendschap en relaties’ maakt  
het mogelijk om een brug te slaan tussen werken rond de cannabis- 
thematiek en een bredere aanpak, gericht op het ondersteunen van  
sociale en persoonlijke normen en vaardigheden. In deze handleiding  
vindt u diverse werkvormen die deze invalshoek vorm geven.

Lunglife CO-meter

Soort:  Apparaat
Doelgroep:  Iedereen
Uitgever:  Lunglife

De lunglifemeter berekent de longleeftijd. Het toestel wijst rokers op  
de fysieke schade die zij veroorzaken door hun rookgewoonten.

Al-Cordelia

Soort:  Strip en werkmap
Doelgroep:  Leerkrachten en jongerenwerkers
Uitgever:  MJA

Een humoristische strip over alcopops (limonadeachtige drankjes die  
alcohol bevatten) en hun gevaren.
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SEM-J

Soort:  Screeningsinstrument
Doelgroep:  CLB, Bijzondere Jeugdzorg
Uitgever: VAD

Zelftest voor jongeren onder de 18 die cannabis gebruiken, met vragen en 
advies over de risico’s van hun gebruik. De SEM-J is een screeningsinstrument 
voor de individuele begeleiding van jongeren. Met de SEM-J maakt u snel en 
gemakkelijk een ernstinschatting van het middelengebruik van een jongere 
en van de nood aan verdere begeleiding.
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