
Alcoholhulp

https://www.alcoholhulp.be/


Triggers in 2007

Doelgroep alcohol:
• wordt onvoldoende bereikt
• deelgroepen onvoldoende bereikt 

(vrouwen, werkenden,…)
• aanmeldingen zeer laat (7-12 jaar)

Buitenlandse voorbeelden:
• Nederland
• Australië, Zweden, UK, USA,…

Verslavingsfonds:
• geld voor ‘innovatieve’ projecten

voor CAD-Limburg & CGG Kempen



Online drughulpverlening in Vlaanderen

http://www.cannabishulp.be/
http://www.alcoholhulp.be/
http://www.druglijn.be/
http://www.drughulp.be/
http://www.gokhulp.be/
http://www.slimkicken.be/
https://kickwise.be/


Alcoholhulp 2009
toegankelijk in Vlaanderen en Brussel

https://www.alcoholhulp.be/


Info



Zelftest



Online zelfhulp & begeleiding

Zelfhulp

Begeleiding

• Lage drempel, kan anoniem en kosteloos
• Brengt structuur
• Transfer naar dagelijks leven
• 24/7

• Geen hulpverlener
• Programma met oefeningen en info
• Wekelijks automatische berichten
• Ongelimiteerd
• Toegang tot het afgeschermde forum

• Screening vooraf
• Persoonlijke hulpverlener met wekelijkse chat
• Programma met oefeningen en info
• Maximum 12 weken
• Toegang tot het afgeschermde forum



Begeleiding homepagina cliënt



Alcoholdagboek



Oefeningen



Risicosituaties & actieplan



Communicatie: chat, berichten, forum



Bevindingen Alcoholhulp

→ Nieu e doelgroepe  worden bereikt:

- Vrouwen (50%)

- In verhouding meer deelnemers beroepsactief (70%)

- In verhouding meer hoger opgeleiden (hoger secundair) (50%)

- Zelfhulp 80% voordien geen hulpverlening, begeleiding 50-60%

→ O li e begeleidi g is effectiever dan zelfhulp.

→ O li e begeleiding: therapeutische relatie is werkzaam

→ Drop-out vooral vlak na aanmelding. 

→ Co ple e tair et a dere hulp erle i g + dre pel erlage d
→ Cijfers 2018:

➢ > 1.000.000 bezoekers

➢ Zelftest: gemiddeld 2,000 maal per maand

➢ Zelfhulp: 1.304 aanmeldingen

➢ Begeleiding: 908 aanmeldingen



Blended hulp: F2F + online

Op zoek naar de juiste ‘mix’

• Voorwaarden: internettoegang, enz…
• 24/7 toegankelijk: info, oefeningen, tools
• Meer gestructureerd en overzichtelijk
• Transfer naar dagelijks leven verhogen

• Contact met hulpverlener
• Online contact met ‘lotgenoten’
• Kan ingezet worden tijdens 

voorfase, begeleiding en nazorg
• Doel = kwaliteit verbeteren



ELP & onlinehulp

Mogelijkheden
• De DrugLijn: alle info, ook over (residentiële) behandelingen
• Verwijzen naar & gebruikmaken van:

info (ook voor omgeving) en zelftest op Alcoholhulp
• Verwijzen naar online zelfhulp voor minder ernstige 

alcoholproblemen (minder dan 2 jaar) 
• Voorbereiden en verwijzen naar online begeleiding:

• Op termijn blended werken???

• lagere drempel
• kan anoniem
• kosteloos


