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INHOUD  

• Inleidend 

– 3 belangrijke weetjes  

– Waar staat MaPa voor? 

– Waar het begon? 

– Kracht van MaPa 

– Enkele cijfers 

• Visie 

– Ouderschap? 

– Druggebruik en ouderschap 

– Druggebruik en ouder: achtergrondinfo 

– Basishouding 

• MaPA: 4 peilers 

• Wat kan je doen als zorgverlener? 

• Tot Slot 

• Publicaties 

• Contactgegevens 



3 BELANGRIJKE WEETJES 

• Druggebruikers zijn liever geen druggebruikers 

 

• Geen enkele ouder toont graag zijn kleine 
kantjes 

 

• Druggebruikende ouders willen ook het 
allerbeste voor hun kinderen 



WAAR STAAT MAPA VOOR? 

• Opvoedingsondersteuning aan 
druggebruikende ouders 

 

• Project binnen MSOC Vlaams-Brabant 

 Ankerpunten: Leuven, Diest, Tienen en 
Vilvoorde 

 

• Alle collega’s werken rond ouderschap 



WAAR HET BEGON? 

• Ouders met opvoedingsvragen 

• Kinderen in onze centra 

• Zwangerschappen 

• Baby’s met NAS 

 

  expertise nodig! 

 

 

 

 



KRACHT VAN MAPA 

• Reeds vertrouwensband waarop we kunnen 
bouwen 

• Gedragen door MSOC 

• Geen drempel i.v.m. druggebruik 

• Benaderen als ouder 

• Spreken onze bezorgdheden uit 

 



ENKELE CIJFERS 

 

 
MSOC Vlaams-
Brabant 

2010 82011 2012 2013 (tot mei) 

gebruikers 750 830 861 435 

ouders 200 194 254 203 

kinderen 328 329 463 336 



Ouderschap? 

 

• Wat is ouderschap voor jullie? 

 

• Geef een aantal concrete voorbeelden 



OUDERSCHAP? 

• Niet fulltime ouder 

 

• WEL ouders terug ouder laten zijn!  



Dit is geen signalenlijst 

• Score tussen: 

– 0-5 

– 6-10 

– 11-15 

– > 15 



DRUGGEBRUIK EN OUDERSCHAP 

• Samenleving: druggebruiker = slechte ouder 
 

• Druggebruik is risico 
 

• Druggebruik staat een opvoeding niet per definitie in de 
weg  
 

• Kwaliteit van ouderschap ≠ niet gebruiken 
 

• Belangrijk: 
– Ouders risicofactoren kunnen zien 
– Hulpverleners beschermende factoren kunnen zien 



DRUGGEBRUIK EN OUDER: ACHTERGROND 

 

• ’Hoe graag ze ook ouder zijn, van een 
drugprobleem geraken ze niet zomaar af!’ 

 

• Niet altijd zoals in de films 

• Zien er soms beter uit als ze gebruikt hebben 

 

 



BASISHOUDING 
 

• Ouder  = belangrijkste gesprekspartner! 
 

• Uitgangspunt: Ook zij willen het allerbeste 
  voor hun kinderen 
 
• Openheid, respect en inlevingsvermogen  
  

• De druggebruiker wordt aangesproken 

 op zijn ouderschap 
 

 



MAPA: 4 PIJLERS 

• Individuele begeleiding 

• Intensieve zwangerschapsbegeleiding 

• Netwerk uitbouwen 

• Vorming, advies aan en coachen van 
netwerkpartners 

 



1. Individuele begeleiding 

• Functie druggebruik centraal in psychosociale 
begeleiding 

 

• Proces: ouderschap integreren 

– Voor hulpverleners 

– Voor ouders 

 

 



Ouders terug ouder laten zijn 

• Zelf leren verantwoord ouderschap op te 
nemen 
– Impact van hun gedrag op kinderen 

– Impact van hun gedrag op hulpverleners 

– Impact van alles wat met gebruik te maken heeft 

 

• Ruimte krijgen als ouder 

 
• Openstaan voor hulpverlening 

 



2. Intensieve zwangerschapsbegeleiding: 
Stappenplan 

• Investeren in vertrouwensband 

• Zowel praktisch als emotioneel 

• Actieve doorverwijzing en netwerk uitbouwen 

• Methadon stabiel 

• Opvolgen van to do’s 

• Info geven 

• Backup-plan 

 



3. Netwerk uitbouwen 

• Sociaal en professioneel  

• Alle betrokkenen rond de tafel 

• Gebruik maken van ieders expertise 

• Afspraken en verwachtingen verduidelijken 

• Richten op wat WEL goed loopt 



4. Vorming en advies aan en coachen 
van externen 
• Werkwijze doelstellingen MaPa 
• Visie over druggebruik en ouderschap 
• Beeld van druggebruikende ouder 
• Adviseren bij moeilijke cliëntsituaties 
• Info over:  

– NAS en FAS 
– Drugs en substitutie  
– druggebruik en ouderschap 
– druggebruik en zwangerschap 
– Druggebruik en borstvoeding 
– … 

 
 Vergroten van kennis i.v.m. doelgroep 
 Creëren van begrip 



5. EN WAT NOG? 

• Expertisegroep ‘ouders onder invloed’ 

• Kinderboeken:  

– Als alles op zijn kop staat?  

 Evelien De Vlieger 

– Kapitein Wibbo: een schuit op zolder.  

 Do Van Ranst 

• Steekkaartenmap: (ex-)druggebruiker 

 en toch een goede ouder?! 

 

 



Casus Lesley 

 

 

• Hoe druggebruik bespreekbaar maken?  

 



WAT KAN JE DOEN ALS ZORGVERLENERS? 

• Zeg wat goed loopt 
• Spreek bezorgdheden uit 
• Focus op gedrag en niet op gebruik 
• Geef ze kansen als ouder 
• Directe communicatie 
• Leer ouders dat ze vragen mogen stellen 
• Zoek samen naar oplossingen 
• Ouders blijven aanspreken op hun ouderrol vanuit een 

gezamenlijke zorg voor het kind 
• Geef eenduidige boodschappen en herhaal 
• Nauwe samenwerking en afstemming met andere 
 diensten 

 



Casus Kathleen 

 

 

• Maak een back-up plan 



TOT SLOT 

 

 We hopen dat de investering van nu in 
druggebruikende ouders een preventieve 
waarde zal hebben voor de kinderen. Zodat ze 
meer kansen krijgen en de cirkel doorbroken 
wordt. 

 



PUBLICATIES: MAPA 

• Steekkaartenmap:  
• (Ex-)Druggebruiker en toch een goede ouder?, 2010 

  Te verkrijgen: MSOC Vlaams-Brabant, veerhuis@skynet.be , 016/236567,  

  5 € + verzendingskosten 

 

• Kinderboeken: 
• Als alles op zijn kop staat, Evelien De Vlieger, Lanoo, 2010 

• Kapitein Wibbo, Een schuit op zolder, Do Van Ranst, Lanoo, 2010 

  in de bib of te koop in de boekhandel 12,95 € 

 

 Exponent: 
 2 jaarlijkse nieuwsbrief vanuit ‘Expertisegroep, ouders onder invloed’. 

 

mailto:veerhuis@skynet.be


 

 

 Zorgwijzer, handvaten voor het werken met (ex-)drugafhankelijke 
ouders, 2002  

 Druggebruik en zwangerschap, Praktische gids voor hulpverleners, 
2002  

 Zorgen voor je baby met ontwenningsverschijnselen – Bubbels & Babbels 

– 2008 ->te bestellen bij Bubbels & Babbels 

 

 

 

BUBBELS&BABBELS - www.bubbelsbabbels.be  

http://www.bubbelsbabbels.be/


UITGAVEN VAN MAINLINE - 
info@mainline.nl 

• Meten + delen – signalering van zorgwekkende opvoedingssituaties in de 
jeugdgezondheidszorg – NIZW - 2005 – isbn 9059572416 

• Veilig thuis – Handreiking voor het beoordelen en bespreken van veiligheid van 
kinderen in hun thuissituatie - NIZW -2005  - isbn 9059573285 - 
www.nji.nl/publicaties/kindermishandeling/Veiligthuisrapport.pdf 

• CARE-NL – Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico op 
kindermishandeling – bestellen via: Corine.deRuiter@psychology.unimaas.nl 

• Zorgen delen – Zorgwekkende opvoedingssituaties met ouders bespreken in de 
jeugdgezondheidszorg - NIZW – 2006 – isbn 9085600359 
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mailto:Corine.deRuiter@psychology.unimaas.nl


Contactgegevens: MaPa 

Projectverantwoordelijken: 
Joke Gabriël en Veerle Bex 

M. Theresiastraat 109, 3000 Leuven 

016/23 65 67 

 

Onze huizen waar ouders terecht kunnen: 
• Het Veerhuis, Maria Theresiastraat 109, 3000 Leuven, T: 016/236567  

• 't Wit Huis, D. Alenuslaan 6, 3290 Diest, T: 013/326933 

• MSOC Vilvoorde, Leuvensestraat 7, 1800 Vilvoorde T: 02/2519449 

• MSOC-MAT Tienen, Grote Bergstraat 2, 3300 Tienen T:016/810482 

 


