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Polydruggebruik en psychische problemen bij alcohol- en druggebruikers in behandeling 

Zowel in Europa als in de Verenigde Staten stelt men vast dat  
polydruggebruik eerder regel is dan uitzondering. Het tegelijk of  
opeenvolgend gebruiken van verschillende middelen kan aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de fysieke en psychische gezondheid van  
gebruikers. Toch bestaat er relatief weinig informatie over de  
prevalentie van polydruggebruik, de specifieke karakteristieken  
van polydruggebruikers en het verband tussen polydruggebruik  
en psychische problemen. 

Tijdens deze studievoormiddag lichten we de resultaten toe van het  
zogenaamde POLYMEH-onderzoek, dat in opdracht van het Federaal  
Wetenschapsbeleid werd uitgevoerd door de Vakgroep Orthopedagogiek 
van de Universiteit Gent, in nauwe samenwerking met het Collaborative 
Antwerp Psychiatric Research Institute (CAPRI) van de Universiteit  
Antwerpen en het Institut de Sociologie van de Université Libre de  
Bruxelles. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het  
onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale  
beleidsnota Drugs van Federaal Wetenschapsbeleid.
 
Prof. dr. Wim van den Brink, een autoriteit op het gebied van  
verslavingsonderzoek, zal het thema van de studievoormiddag  
kaderen vanuit de recente tendensen inzake het denken over en de  
behandeling van verslaving. Vervolgens zullen een aantal van de  
belangrijkste bevindingen uit het onderzoek worden voorgesteld  
met aandacht voor de aanwezigheid van psychische problemen bij  
polydruggebruikers in de alcohol- en drughulpverlening. Tot slot is er  
aandacht voor het belang van assessment met feedback als integraal 
onderdeel van het behandelingsproces en wordt er een overzicht  
gegeven van de beschikbare evidentie inzake de behandeling  
van personen met een verslaving en bijkomende psychische  
problematiek.

INLEIDENDE TEKST
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9u00
Onthaal 

9u30
Verwelkoming en situering van het onderzoek 

Naji Aziz (Federaal Wetenschapsbeleid) en Prof. dr. Wouter  
Vanderplasschen (Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek  

in naam van de onderzoeksploeg)

9u45
Recente ontwikkelingen in het denken over en de behandeling  

van verslaving 

Prof. dr. Wim van den Brink (Universiteit van Amsterdam,  

Academisch Medisch Centrum) 

10u30
Polydruggebruik en psychopathologie bij alcohol- en druggebruikers 

in behandeling: Resultaten van de POLYMEH-studie 

Kathy Colpaert (Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek)

11u00 – 11u20
Koffiepauze 

11u20
Assessment en feedback als integraal onderdeel van het behande-

lingsproces

Dr. Veerle Raes (De Sleutel, Dienst Wetenschappelijk Onderzoek  

en Kwaliteitszorg)

11u50
Als verslaving en psychische problemen samengaan: Evidentie  

voor het behandelen van dubbele diagnose 

Prof. dr. Geert Dom (Universiteit Antwerpen, Collaborative Antwerp 

Psychiatric Research Institute - CAPRI) 

12u30 – 13u30
Lunch

PROGRAMMA
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Datum
Maandag 18 juni 2012 

9u00 – 13u30

Plaats
Congrescentrum Het Pand

Onderbergen 1

9000 Gent

Deelnameprijs
30 euro, te storten op rek.nr.  390-0965800-26 van Universiteit Gent,  

Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent met vermelding  

‘WBS E/00694/01 POLYMEH’ en de naam van de deelnemer(s).  

Voor een Europese overschrijving :  BE59-3900-9658-0026 _ SWIFT 

code: BBRU-BEBB900. 

Inbegrepen in de deelname prijs: koffie, broodjeslunch, infomap  

alsook een exemplaar van het boek Vanderplasschen, W., De Maeyer,  

J., Colpaert, K., Cogels, S., Rea, A., Dom, G., Sabbe, B., & Broekaert, E. 

(2012). Poly substance use and mental health (POLYMEH) among  

individuals presenting for substance abuse treatment. Brussels:  

Federal Science Policy. 

Inschrijven
Gelieve u in te schrijven via email (saskia.bovijn@UGent.be) vóór  

11 juni met vermelding “inschrijving POLYMEH studiedag” en de naam 

van de deelnemer(s), alsook het verschuldigde inschrijfgeld te storten. 

Taal
Alle lezingen gaan door in het Nederlands. 

Bijkomende info 
Bijkomende info kan verkregen worden bij Kathy Colpaert 

(kathy.colpaert@UGent.be) 

PRAKTISCHE INFORMATIE
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Het Pand bevindt zich op loopafstand van de Korenmarkt  

en de Sint-Michielsparking. 

Met het openbaar vervoer: 

> Vanaf station Gent St-Pieters: 

 Tram 1 (om de 6 minuten) of tram 24 (om de 20 minuten). 

 Uitstappen aan de Korenmarkt.

> Vanaf Gent Zuid: 

 Tram 4 (om de 6 minuten) of tram 24 (om de 20 minuten) 

 of bus 17 (om de 30 minuten). 

 Uitstappen aan de Korenmarkt.

Met de auto:

Volg de parkeerroute naar parking P7 Sint-Michiels. De parking  

bevindt zich op 50 meter van Het Pand. Volg de uitgang Onderbergen 

en u komt buiten in de Wilderoosstraat, recht tegenover Het Pand.  

Een alternatieve parking is P8 Ramen. Van hieruit is het ongeveer  

5 minuten te voet naar Het Pand.

WEGBESCHRIJVING


