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INLEIDING
“Nachtleven is voor mensen de tijd om te socialiseren en plezier te maken. Dat zal altijd bestaan. We
moeten het alleen maar beter maken voor iedereen. Veiliger. We zijn blij dat dit project bestaat.”
(Dj uit Lissabon op de opleidingssessie 2010 van Club Health)

De laatste jaren zijn het nachtleven en het uitgaansleven substantieel gegroeid, vooral bij jongeren.
Weekendnachten, zomerfestivals en concerten zijn nu belangrijke sociale contexten waarin jongeren
sociaal kapitaal opbouwen. Ze werden de tijd en de plaats om vrienden en mogelijke seksuele partners
te ontmoeten, om te dansen, om alcohol te drinken, drugs te gebruiken en mee te doen met ander
risicogedrag (Calafat 2010).
Een studie van IREFREA (1999) maakt duidelijk dat jongeren tegenwoordig elke weekendnacht tussen
vier en zeven uren van huis weg zijn. Die uren besteden ze aan ontspannende activiteiten in cafés,
bars en disco’s. Per weekendnacht bezoeken ze minstens twee of drie uitgaansgelegenheden. Het
risicogedrag dat het meest met dat uitgaansleven geassocieerd wordt, is het gebruik van alcohol en
illegale drugs. Maar er zijn nog andere risico’s: seks onder invloed van drank of van illegale drugs (met
kans op riskante, onveilige of onvrijwillige seks), rijden onder invloed van drank of van illegale drugs,
geweld, overlast of straatlawaai, drinken op straat en vandalisme (Calafat 2010).
Het nachtleven in verschillende delen van de wereld kreeg verschillende gemeenschappelijke
kenmerken, ook al zijn er in elk land specifieke eigenheden. IREFREA gebruikte de gemeenschappelijke
kenmerken om een ‘model van entertainment’ te ontwikkelen van wat overal te zien is in
uitgaansbuurten: het ‘Hegemonic Recreational Nightlife Model’ of HRNM (Calafat e.a. 2010).
Volgens IREFREA (Calafat 2010) zijn dit de meest typische kenmerken van dat HRNM: i) Het verspreidt
zich razendsnel. ii) Het model maakt het moeilijker om lokaal andere modellen voor de uitgaanssector
te ontwikkelen. iii) Verschillende belangen maken het gemakkelijker het model te laten bestaan, uit
te breiden en te consolideren. iv) Het gebruik van alcohol en van illegale drugs wordt gezien als een
‘must’. Dat heeft te maken met een verwachtingspatroon, en met de intensiteit en de duur van een
uitgaanssessie. v) Het hangt samen met een hele reeks mogelijke risico’s – al zijn die niet bij iedereen op
dezelfde manier met elkaar verstrengeld. En ondanks die risico’s aanvaardt de publieke opinie het NRNMmodel vrij algemeen. vi) De materiële en culturele context wordt extreem belangrijk.
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Het nacht- en uitgaansleven speelt in het moderne leven een sleutelrol. Ze zijn een cruciaal aspect van
de ontspanning van jongeren. En steeds meer worden ze een belangrijke bron van tewerkstelling, van
economische ontwikkeling en van toerisme voor steden en gemeenten. Toch creëren die nachtelijke
activiteiten ook een hele reeks sociale en gezondheidsproblemen zoals misbruik van alcohol en drugs,
antisociaal gedrag en criminaliteit.
Overal in Europa groeit de bezorgdheid en wordt de ontwikkeling van veilige uitgaansbuurten een
steeds belangrijker prioriteit. Ook het internationale toerisme groeit in Europa, zowel regionaal
als in steden en gemeenten. Daardoor moeten overheden niet alleen het uitgaansgedrag van hun
eigen jongeren onder controle houden, maar ook dat van hun toeristen. Uitgaansbuurten effectief
beheren is een noodzakelijke voorwaarde om de gezondheid van jongeren effectief te beschermen.
Tegelijk vermindert zo de druk van probleemsituaties voor openbare diensten en voor de bredere
samenleving. Denk maar aan nachtelijke uitspattingen en ander antisociaal gedrag en het extra werk dat
gezondheidsdiensten en justitie daardoor krijgen.
Het Club Health-project ‘Gezonder en veiliger nachtleven voor jongeren’ is ontworpen om een bijdrage
te leveren tot een beter begrip van het verschijnsel, en om enkele duidelijke voorstellen te doen. Het
wordt ondersteund door de Europese Commissie, via het Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en
Consumenten, als onderdeel van de Europese strategie voor volksgezondheid. Die strategie wil minder
sociale kosten en minder hinder door nachtelijk risicogedrag van jongeren. Ons project wil op een meer
samenhangende manier bijdragen tot strategieën en wetten rond risicogedrag van jongeren. Tegelijk
willen we hier politiek relevante actoren bij betrekken om zo de gevoeligheid van de media en van
de reclamesector te vergroten. En door specifiek te focussen op nachtelijke uitgaansbuurten wil ons
project ook zorgen voor minder weekendongevallen, verwondingen, geweld en ziekten bij jongeren.
Een van de doelstellingen van het Club Health-project is een handboek ontwikkelen en uitgeven
voor de opleiding van eigenaars, uitbaters en medewerkers – voor public relations, voor de bar, voor
deurtoezicht – van discotheken, nachtclubs, bars, cafés en andere ontspanningsgelegenheden, om
hun kennis over verschillende risicosituaties te vergroten en om ze te helpen die risico’s correcter in te
schatten. Dus om ze te helpen zorgen voor effectievere, veiligere en gezondere beheersstrategieën voor
hun uitgaansgelegenheden.
Het is niet echt de gewoonte om mensen uit de sector zelf te zien als partners in preventie of om hun
bijdrage te waarderen voor hun werk in dit complexe proces. Toch is hun bijdrage een noodzakelijke
voorwaarde om een gezonder en veiliger uitgaansleven voor jongeren te bevorderen. Daarom moeten
we zorgen voor gepaste opleiding voor de medewerkers van discotheken en nachtclubs. Die opleiding
wordt des te effectiever als maatregelen voor preventie en voor minder hinder nodig zijn om probleemen noodsituaties aan te pakken. Opleiding kan helpen om hun vaardigheden in conflictoplossing
en communicatie te vergroten. Medewerkers van uitgaansgelegenheden kunnen er assertiever van
worden en krijgen een breder inzicht in het wettelijk kader van de uitgaansactiviteiten. Een speciale
opleidingssessie leert medewerkers specifieke situaties te herkennen die te maken hebben met
gezondheid en veiligheid. Welke topics precies aan bod komen, hangt ook af van de lokale situatie en
van specifieke behoeften. De opleiding kan ook gaan over eerste hulp, seksuele aanranding en effectief
agressiebeheer in uitgaansgelegenheden.
Dit handboek is opgezet als praktisch bruikbaar instrument voor opleiding van vakmensen in de
uitgaanssector. Het wil die vakmensen ‘empoweren’ en hun contactvaardigheden verbeteren. Dat is
belangrijk om de beste en meest wijze beslissingen te nemen om probleemsituaties te verminderen
en te voorkomen. Dit preventie-instrument wordt pas een succes als de hele gemeenschap erbij
betrokken wordt: alle relevante openbare en privé-actoren, politici, en alle lokale, regionale en nationale
betrokkenen. Alleen door andere partners uit de gemeenschap hierbij te betrekken en deelgenoot te
maken, kunnen dit handboek en deze opleiding de gewenste effecten opleveren.
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Van bij de start organiseerden we dit project in vier fasen. Eerst verzamelden we gegevens en
informatie uit verschillende landen en steden over al bestaande opleidingen voor medewerkers van
uitgaansgelegenheden en over formele en informele normen over het nachtleven. Op basis van de
analyse van de informatie uit fase 1 ontwikkelden we een protocol om de opleiding gerealiseerd
te krijgen. Om dat protocol te ontwikkelen en om het project voor te stellen en het concept van de
opleiding te bespreken, organiseerden we in 2010 opleidingssessies in zes Europese landen (Coimbra,
Ljubljana, Boedapest, Lissabon, Patras en Keulen) voor lokale groepen (vooral beroepsmensen uit
het uitgaanscircuit). Apart in onze manier van aanpak van de opleiding van de professionals in het
nachtleven, is dat dit handboek de zaken breder bekijkt dan gewoonlijk, in relatie tot de huidige
situatie. Zo is het concept ‘omgevingsstrategieën als preventiestrategieën’ helemaal ingebed in
het hele handboek en loopt het als een rode draad door de verschillende bouwstenen. Onze
omgevingsstrategieën focussen vooral op veranderingen in de omgeving die bijdragen tot of zorgen
voor minder gebruik van alcohol en andere drugs (zoals meer regelgeving en controle), maar die zijn ook
perfect toepasbaar op andere probleemsituaties. Meer specifiek willen we met de omgevingsstrategieën
de sociale en medische gevolgen van misbruik van allerlei stoffen verminderen door de toegang tot die
stoffen te beperken en door iets te doen aan permissiviteit in de sociale normen die misbruik gewoon
accepteren.
Om dit handboek samen te stellen, vertrokken we van een gedetailleerd literatuuronderzoek over
nachtelijke uitgaansbuurten. Daarin zochten we vooral naar: i) de belangrijkste gebieden en problemen
van nachtelijke uitgaansbuurten, ii) gebruik van legale en illegale drugs, de effecten en gevolgen ervan,
en iii) interventies om medewerkers van uitgaansgelegenheden op te leiden.
In de bijlage vindt u de samenvatting van de problemen die uit het literatuuronderzoek als meest
relevant naar voren kwamen. Het is belangrijk dat de trainers die kerntopics eerst analyseren en
evalueren vóór ze de opleiding gaan aanbieden.
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1.

STRUCTUUR VAN HET HANDBOEK

Dit handboek moet vooral een handig en praktisch bruikbaar instrument zijn voor trainers. De
uiteindelijke doelgroep zijn de medewerkers van uitgaansgelegenheden, die we graag laten nadenken
over hun huidige praktijk en hoe ze die kunnen verbeteren. Dit handboek kan ze helpen om kennis en
ervaringen uit te wisselen, om hun bewustzijn van preventiestrategieën te vergroten en om ze potentieel
gevaarlijke situaties gemakkelijker te laten herkennen. De belangrijkste doelstellingen van dit handboek
zijn:
hh Uitbaters en medewerkers voorzien van vaardigheden om betere beslissingen te nemen om
probleemsituaties in uitgaansgelegenheden te helpen voorkomen of te verminderen.
hh De risico’s van nachtelijk uitgaansleven bespreekbaar maken. Denk aan gebruik van legale en
illegale drugs, geweld, dronken rijden en ongevallen. En tegelijk de omstandigheden waarin die
risico’s opduiken en hun mogelijke gevolgen: hoe problemen uit het nachtleven jongeren en andere
klanten van uitgaansgelegenheden beïnvloeden.
hh De verschillende strategieën herkennen en begrijpen die effectief blijken te zijn om risico’s voor
individuele uitgaansgelegenheden of evenementen te voorkomen of te beheersen.
hh Strategieën aanleren en trainen (zoals plaatselijke controle, communicatie tussen mensen,
conflictbeheersing, verantwoord alcohol schenken, eerste hulp) die in verschillende risicosituaties
effectief blijken te zijn.
hh Het bewustzijn doen groeien van alle deelnemers (individuen en bedrijven of organisaties) over het
wettelijk kader voor dingen als beheer van een evenement of van een drankgelegenheid, verkoop
van goederen en diensten, gebruik van psychoactieve stoffen (PAS) en de gevolgen ervan.
hh Bouwen aan een ‘coalitie’ van verschillende partners uit het werkveld met dezelfde interesses en
doelstellingen.
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1.1 Doelgroep
Dit handboek is opgezet voor professionals en verantwoordelijken voor ontspanningsactiviteiten, en
voor de mensen die beroepshalve te maken krijgen met uitgaanscontexten, zoals:
• Eigenaars, uitbaters en medewerkers van uitgaansgelegenheden, medewerkers van public relations
en andere vakmensen uit de vrijetijdssector (zoals reispromotoren)
• Kelners en mensen die alcoholische en niet-alcoholische drank schenken
• Veiligheidsmedewerkers en portiers (van ‘buitenwippers’ tot privé-veiligheidsagenten)
• Promotoren en cultuurmedewerkers (zoals dj’s en animatoren)
• Organisaties die actief zijn in het werkveld
• Lokale en regionale verenigingen van bars, clubs en andere horecazaken.
Om de resultaten van deze opleiding te versterken, is het nuttig dat mensen uit de uitgaanssector zoveel
mogelijk samenwerken met beroepsmensen uit andere sectoren en diensten (zowel openbaar als privé –
denk aan gezondheids- en juridische diensten).

Sommige bouwstenen van dit handboek hebben een vaste inhoud en dienen als basistraining
voor alle deelnemers. Andere bouwstenen hebben meer te maken met specifieke situaties en
rollen. We vinden dat alle medewerkers van uitgaansgelegenheden opleiding moeten krijgen over
alle bouwstenen, en moeten delen in de kennis en de ervaringen die in dit handboek staan. Niet
alleen krijgt de opleiding zo meer effect. Het verhoogt ook de samenhang in de groep.
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1.2 Methodiek
“Er zijn twee soorten kennis: kennis die geabsorbeerd wordt en kennis die aanhoord wordt. Wat
mensen horen, helpt pas als ze het ook absorberen.”
Ali Ibn Abi Talib
Een didactische methode kan het best aangepast zijn aan de noden van elke situatie en van elke groep
deelnemers. We baseren onze methodiek vooral op situaties om problemen op te lossen. De methodiek
van dit handboek helpt deelnemers duidelijk op een rijtje te krijgen wat ze al weten, wat ze moeten
weten en hoe en waar ze de nodige nieuwe informatie kunnen vinden.
We gaan ervan uit dat alle deelnemers kunnen bijdragen door hun eigen kennis en ervaring te delen.
We willen de ontwikkeling bevorderen van vaardigheden die mooi aansluiten bij de actieve discussie.
Dynamische activiteiten en interactieve spelletjes spelen een sleutelrol in de verwerving van kennis.
Het ideale opleidingsprogramma voorziet in een omgeving die voldoet aan individuele en collectieve
behoeften, defensieve reacties vermindert en ruimte laat voor creativiteit en innovatie.
Het is duidelijk dat sommige mensen uit de uitgaanssector niet erg ontvankelijk zijn voor opleiding
op een terrein waarvan ze vinden dat het buiten hun jobinhoud valt. Zeker als die opleiding gericht
is op minder misbruik van alcohol en andere drugs. Die afwijzing heeft met twee dingen te maken:
enerzijds de opvatting dat drinken nodig is om plezier te maken, en anderzijds met het (vaak) lage
opleidingsniveau in de sector. Bovendien zijn uitbaters soms bang dat hun omzet zou dalen als
medewerkers klanten stimuleren om met mate te drinken. Om allerlei redenen zijn er in de sector veel
personeelswissels: ook dat maakt het moeilijker om uitbaters en eigenaars te motiveren voor opleiding.
Daarom is het belangrijk de opleiding eenvoudig te houden, praktisch bruikbaar en direct gericht
op de noden van de deelnemers. De opleiding moet ook rekening houden met de realiteit van elke
uitgaansgelegenheid afzonderlijk. Onze opleiding bevordert reflectie over de huidige professionele
activiteiten van de deelnemers.
In opleidingen voor volwassenen – zeker opleidingen die een professionele praktijk willen veranderen
of verbeteren – krijgt de trainer eerder de rol van begeleider van leerprocessen: mensen mobiliseren
om kritisch stil te staan bij hun eigen gedrag. De trainer moet het belang van emoties in een leerproces
erkennen, en effectieve technieken aanleren voor zijn persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het is
belangrijk in te zien dat onze opleiding minder accent legt op informatie opslaan, en meer op
kritisch denken, problemen oplossen, innoveren en creatief zijn.
Wat mensen leren hangt af van hun persoonlijke interesse. Daarom moet de trainer zorgen voor
activiteiten in een positieve, coöperatieve, experimenterende sfeer. Pas in zo’n open sfeer ontstaat de
nodige flexibiliteit, empathie en emotionele intelligentie waardoor de deelnemers zich comfortabeler
voelen. Leren leren en helpen betekent mensen eigenaar laten worden van nieuwe ideeën en concepten.
De deelnemers moeten verschillende realiteiten en mobiliserende vaardigheden leren kennen. Door taal
en door nieuwe vaardigheden kun je algemene en specifieke vaardigheden activeren en ontwikkelen om
de deelnemers te laten weten, begrijpen, toepassen, veranderen en communiceren.
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Some core principles must be incorporated into training to ensure it is in accord with an individual’s
preferences, including: i) real and meaningful training must be provided; ii) training must facilitate the
creation rather than the consumption of information; iii) training must be unique; and, iv) training must
be rich and multisensory.
De opleiding praktisch bruikbaar houden. De opleiding begint met een dynamische presentatie en
een zinvolle ijsbreker, zodat alle deelnemers zich welkom voelen (een opdracht voor de trainer). Voor
duurzame leerresultaten is het belangrijk dat de trainer bij de presentatie van de doelstellingen duidelijk
merkt dat die doelstellingen levensecht zijn en de deelnemers iets kunnen bijbrengen dat nuttig is
voor hun eigen werk. Om te zorgen voor een duidelijke formulering van leerdoelen, is het belangrijk de
opleiding zorgvuldig te plannen.
De opleiding moet zinvol zijn. In een goede opleiding is er wisselwerking tussen trainer en deelnemers.
Geen kwestie van luisteren en stilzitten, maar van actief meedoen. Kies daarom voor een ruimte die
uitnodigt tot dynamiek en die de deelnemers mobiliseert. De visie op leren houdt er rekening mee dat
informatie steeds vlotter toegankelijk is. Het is dus niet langer nodig dat elke cursist zelf zoveel mogelijk
informatie opslaat in zijn hoofd. Ondertussen weten we dat iedereen leert van iedereen, dat iedereen iets
bij te dragen heeft, dat informatieuitwisseling sterk werkt als we er maar de nodige ruimte voor creëren.
Dit is een nieuwe kijk op vormen en opleiden: met strategieën die de uitwisseling van kennis bevorderen.
De training moet iets unieks aanbieden. Het proces waarin mensen hun persoonlijke realiteit
opbouwen, werkt niet alleen met cognitieve elementen, maar ook met emotionele (b.v. interesse,
emoties, zelfbeeld en angsten) en morele (waarden en normen). Die elementen kunnen het proces
allemaal activeren of afremmen. Daarom moet de opleiding elke deelnemer iets zinvols aanbieden, iets
dat rekening houdt met de eigen realiteit van de deelnemer en dat een duidelijk antwoord biedt op zijn
eigen individuele vragen en noden.
Een rijke opleiding werkt in op verschillende vlakken. Voor de vernieuwing van de didactische
praktijk zijn nieuwe methodologische voorwaarden nodig. Duidelijke communicatielijnen tussen
professionals is nodig om te stimuleren dat ze hun eigen ideeën uitleggen, bespreken en confronteren
met die van anderen, en dat ze de mogelijke gevolgen van hun ideeën duidelijk onder ogen zien. De
training moet mensen ook bewustmaken van alternatieve gezichtshoeken en ze kritisch laten nadenken
over hun eigen denkbeelden, die ze misschien moeten herdenken, aanpassen aan de opgedane
informatie en kritisch overwegen. De gebruikte technieken moeten gebaseerd zijn op activiteiten die
voor de deelnemers persoonlijke projecten worden. Daar horen ook probleemoplossende activiteiten
bij. Die moeten voor een bepaald probleem verschillende mogelijke oplossingen aanreiken en een
oplossingsstrategie met voorspelbaar effect. En het is belangrijk dat de groep (trainer inbegrepen) de
aanvaardbare alternatieven selecteert, bespreekt en vergelijkt.
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Een van de belangrijkste opdrachten van de trainer is zorgen voor een geschikte leeromgeving. Omdat
we erkennen dat volwassenen of professionals alleen maar leren door actief mee te werken aan het
didactisch proces, zijn dit belangrijke voorwaarden:
• De inhoud moet aansluiten bij de interesse en het belang van de deelnemers. De opleiding moet de
deelnemers helpen hun eigen doelstellingen te bereiken of hun eigen beroepspraktijk te verbeteren.
• De opleiding moet zo spannend en zo aantrekkelijk mogelijk zijn, met een hele waaier praktijken en
contexten uit de werkelijkheid van de deelnemers zelf. Dat verhoogt de motivatie om te leren, vooral
in een informele sfeer.
• Elke evaluatie moet te maken hebben met de dagelijkse praktijk en context van de deelnemers.
De opleidingsmethodiek in dit handboek is gebaseerd op de technieken van het Problem-Based
Learning, zoals die in de jaren 1960 ontwikkeld werden aan de McMaster University in het Canadese
Ontario. Het is een didactiek om studenten en vakmensen op te leiden over een bepaald thema in
een context van complexe en realistische problemen waar veel kanten aan zitten. In groepen zetten
de studenten of vakmensen op een rijtje wat ze al weten, wat ze moeten weten, en hoe en waar ze de
nieuwe informatie kunnen vinden die ze nodig hebben om het probleem met succes op te lossen. De
rol van de instructeur is die van leerbegeleider: hij of zij ondersteunt het leerproces door (bijvoorbeeld)
diepgaande vragen te stellen, geschikte bronnen aan te reiken, en de groeps- of klasdiscussie te leiden.
Hij stelt ook de vragen op die de studenten of de deelnemers nodig hebben voor hun evaluatie. Anders
dan voor traditionele opleidingen is voor Problem-Bases Learning het actief engagement nodig van
de cursisten om zelf kennis op te bouwen in hun eigen hoofd. Dat lost ineens veel nadelen van klassiek
‘opgeslagen’ kennis op.
Typische kenmerken van Problem-Based Learning zijn: i) Open, uitdagende, niet vastomlijnde problemen
sturen het leren. ii) De cursisten werken meestal samen in groepen. iii) De trainers vervullen de rol van
leerbegeleider of ‘facilitator’. Problem-Based Learning combineert leerstrategieën om problemen te
doorgronden en om te zorgen voor een beter inzicht van wat nodig is om die problemen met succes
op te lossen. Die oplossing omschrijft de nodige hulpmiddelen en vraagt begrip voor verschillende
standpunten. De cursisten leren hoe ze complexe sociologische hindernissen kunnen nemen en hoe
ze voor hun beslissingen rekening kunnen houden met verschillende gezichtshoeken. Voorstanders
van Problem-Based Learning onderstrepen dat de methodiek bruikbaar is om inhoudelijke kennis
te versterken, en tegelijk vaardigheden te ontwikkelen voor communicatie, probleemoplossing en
zelfsturend leren.
Problem-Based Learning zorgt op zes manieren voor de nodige cognitieve effecten om kennis te
verwerven en te structureren (Schmidt 1993): i) Discussies in kleine groepjes zijn het uitgangspunt
om het probleem vooraf te analyseren en eerder verworven kennis te activeren. ii) Met hun eerder
verworven kennis gaan de deelnemers actief aan de slag met nieuwe informatie. iii) Ze herstructureren
de kennis en bouwen een semantisch netwerk op. iv) Ze bouwen sociale kennis op. v) Ze leren in een
context. vi) Hun nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd.
Deze methodiek was de leidraad voor onze verschillende bouwstenen. De belangrijkste rol van de trainer
is de deelnemers vatbaar maken voor de maatregelen die nodig zijn om in het uitgaansleven preventief
te werken en overlast te verminderen. Om daar succes in te boeken, moet de trainer de deelnemers
zinvolle informatie geven en ervoor zorgen dat ze in kritieke situaties kunnen kiezen voor de juiste weg.
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Deze methodiek versterkt inhoudelijke kennis en ontwikkelt tegelijk vaardigheden voor communicatie,
probleemoplossing en zelfsturend leren. Onze opleiding dompelt de deelnemers onder in een scenario
met morele problemen die ze moeten begrijpen en kunnen oplossen om voor een succesvol resultaat
te zorgen. Voor dat resultaat moeten ze hun beleidsbeslissingen toepassen in hun werk. Door een
hele reeks leerstrategieën te bekijken en te bespreken, ontdekken ze de aard en de wortels van het
probleem. Ze leren verschillende standpunten te waarderen door de beperkingen en opties van elke
mogelijke oplossing af te wegen en te begrijpen. Zo leren de cursisten zich door complexe sociologische
problemen te slaan. En ze ervaren hoe verschillende perspectieven een zinvolle voedingsbodem zijn
voor hun beslissingen.
Een van de doelstellingen van Problem-Based Learning is de ontwikkeling van zelfsturend leervermogen.
We kunnen Problem-Based Learning ook omschrijven als een proces waarin individuen het initiatief
nemen om hun eigen leerbehoeften vast te stellen, hun eigen doelstellingen te formuleren, de nodige
menselijke en materiële middelen te bepalen, te kiezen voor de meest geschikte leerstrategie, en
het leerresultaat te evalueren (Wood 2008). Door ze uit te nodigen voor dit leerproces, nodigt u de
deelnemers ook uit om zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leren. En om zo te zorgen
voor meer zelfsturend leervermogen.
In de opleiding zijn rollenspelen een effectieve techniek om te zorgen voor meer bewustzijn, voor
een duidelijker analyse van situaties uit het werkveld, en om de deelnemers vertrouwd te maken met
de rollen, doelstellingen, perspectieven en posities van mensen met wie ze in hun praktijk te maken
krijgen. Door rollenspel kunnen de deelnemers ontdekken en ervaren hoe ze zich voelen in persoonlijke,
sociale of professionele situaties en wat het resultaat is van hun interventie, zonder dat ze de negatieve
gevolgen van hun beslissingen erbij moeten nemen. Door in opleidingen te werken met rollenspel,
nemen de deelnemers informatie sneller en vollediger op, en werken ze meer geconcentreerd mee. Zo
onthouden ze de opgedane kennis ook beter. De deelnemers moeten wel vertrouwd zijn met hoe je
werkt in kleine groepen en met beslissingen nemen in verschillende stappen. Rollenspel is ideaal voor
kleine groepen, en dat is waar we in ons opleidingsmodel voor kiezen.
Rollenspel biedt kansen om:
• Persoonlijke vaardigheden te verruimen
• Ervaring op te doen met nieuwe vaardigheden en die te versterken zonder bang te moeten zijn voor
mislukking of kritiek
• Oplossingen te vinden voor conflictsituaties in een veilige omgeving
• Na te denken over verschillende mogelijke antwoorden in specifieke situaties
• Te experimenteren met andere rollen en persoonlijkheden in een niet-bedreigende omgeving, en
om de verschillende gevoelens te ervaren die samengaan met beslissingen
• Zich in te leven in en rekening te houden met de rechten, waarden en gevoelens van andere mensen.

De trainer kan rollenspel ook gebruiken om te zien hoe het staat met de attitudes, waarden en
vaardigheden van de deelnemers. En tegelijk als een instrument om veranderingen in de tijd te
meten of te evalueren.

12
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Voor rollenspel is een specifieke attitude nodig: de rollenspeler moet zich willen inleven in een bepaald
standpunt of in bepaalde waarden. Ook is het belangrijk dat alle rollenspelers duidelijk weten wat het
doel van het rollenspel is. Het succes van rollenspel hangt ook af van de empathie in de groep, van
goede afspraken over de regels, en van de ervaring van de deelnemers met samenwerken in groep.
Effectief rollenspel:
• Moedigt zowel sociaal aanvaardbare als onaanvaardbare uitspraken aan – zo ervaren de rollenspelers
een brede waaier mogelijkheden waarop ze ook in hun werk van alledag kunnen stoten.
• Staat deelnemers toe om zich op gelijk welk moment terug te trekken, zonder dat ze daar een
verklaring voor hoeven te geven – ze moeten zich veilig en comfortabel voelen.
• Werkt met voorzorgsmaatregelen – als de trainer bijvoorbeeld merkt dat deelnemers bang of
verward worden, stopt hij de oefening.
• Werkt met ‘time-outs’ om het rollenspel te onderbreken – om ergens de aandacht op te vestigen of
om de activiteit of te situatie even te herkaderen.
• Gebruikt korte scenario’s – om de deelnemers meer te laten focussen op het resultaat dan op hun
acteerprestatie.
• Moedigt de deelnemers aan om hun eigen scenario’s uit te werken die duidelijk reële of
professionele situaties reflecteren, en werkt zoveel mogelijk met reële verhalen uit de ervaring van
de deelnemers zelf.
• Gebeurt in kleine groepen voor nog meer betrokkenheid en om de druk te voorkomen die mensen
voelen als ze voor een publiek moeten spelen.
• Ondervraagt de deelnemers na afloop – ook om ervoor te zorgen dat eventuele angsten of andere
opgedoken gevoelens wat kalmeren.
• Zorgt voor en na voor relaxatieoefeningen.
• Beklemtoont voortdurend dat wat er in de sessies gebeurt vertrouwelijk is en ‘in de groep’ blijft.
Ondanks de diversiteit van technieken die u in deze sessie kunt gebruiken, blijven dit toch altijd typische
kenmerken:
• Open, uitdagende, niet vastomlijnde problemen sturen het leren.
• De deelnemers werken meestal samen in groepen.
• De trainers vervullen de rol van leerbegeleider of ‘facilitator’.
Volgens de ‘Life Skills Training Guide for Young People’ (VN 2003), zijn dit de belangrijkste eigenschappen
die een effectieve trainer nodig heeft:
• Een warme, open persoonlijkheid met het talent om de deelnemers zijn goedkeuring te laten zien,
en ze te laten voelen dat ze aanvaard worden. Trainers moeten benaderbaar zijn.
• Grondige kennis van het onderwerp
• Goede sociale, culturele en communicatievaardigheden – inclusief het talent om een groep samen te
brengen en onder te controle te houden zonder te zorgen voor averechtse effecten
• De vaardigheid om deelnemers aan te moedigen om hun ideeën, ervaringen vaardigheden met
elkaar te delen
• Sterke organisatorische vaardigheden om alle beschikbare bronnen optimaal tot hun recht te laten
komen
• De vaardigheid om problemen of situaties van deelnemers te zien en op te lossen
• Authentiek enthousiasme voor het onderwerp en het talent om materiaal te presenteren op een
interessante en innovatieve manier
• Soepel omgaan met de veranderende behoeften van de deelnemers
• Absolute discretie
• De vaardigheid om kritisch denken van de deelnemers te ontwikkelen.
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1.3 De bouwstenen
Deze opleiding werkt met zes bouwstenen die u op een soepele manier kunt programmeren (soepel in
inhoud, tijd en volgorde). Toch bevelen we sterk de volgorde aan waarin we de zes bouwstenen in dit
handboek voorstellen. Elke bouwsteen heeft theoretische en praktische componenten. De methodiek is
interactief (rollenspel, problemen oplossen, gevallen bespreken). We bespreken elke bouwsteen op een
gestandaardiseerde manier waarin volgens ons genoeg informatie zit om alle mogelijke variabelen met
succes te kunnen toepassen. In dit handboek zit verder ook een lijst met vragen en suggesties om de
trainer te helpen de productiviteit van het leerproces te verhogen.
Voor alle bouwstenen samen hebt u zo’n 15 uur opleidingstijd nodig (zie tabel 1). Voor de bouwsteen
‘Eerste hulp en spoedhulp’ kan een extra sessie nodig zijn van anderhalf uur. De organisatie van
de opleiding (duur en bouwstenen) hangt ook af van de samenstelling van elke groep en van elke
individuele situatie. Wel is het belangrijk te werken in kleine groepen (van hooguit twintig deelnemers).
Het is ook mogelijk te zorgen voor ondersteuning en follow-up bij bedrijven of professionals die daar na
de opleiding om vragen.

Belangrijke opmerking
De opleiding ‘Eerste hulp en spoedhulp’ moet gegeven worden door een gekwalificeerd vakman.
Procedures en best practices verschillen van land tot land. Het is belangrijk dat de deelnemers
weten wat bij hen als best practice beschouwd wordt. In EHBO evolueren en verbeteren die best
practices voortdurend. Daarom is het belangrijk dat de trainer in de recentste literatuur checkt
wat de meest up-to-date en meest effectieve praktijk is.
Deze bouwsteen is alleen maar bedoeld als gids voor een professioneel trainer met het oog op
die elementen van eerste hulp die van belang zijn in een cursus voor het uitgaansleven.
In geen geval mag deze trainingsmodule gegeven worden door iemand die geen kwalificatie
heeft voor training in eerste hulp.
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1.4 Tips om de bouwstenen te realiseren
Werkruimte. Geef de
groep genoeg ruimte om
zich comfortabel te voelen.
Ook ruimte om technieken te
demonstreren en om in groep
rustig na te denken.

Vóór u start. Overloop de
regels voor de werkgroepen
(taken en duur).

Verschillende mogelijke
manieren om te evalueren.

Werkgroepen. Werk met

Wees duidelijk. Geef
duidelijke informatie en
eenvoudige instructies.

Maak leren leuk. Leuk leren is

kleine groepen. Verspreid
de mensen van eenzelfde
uitgaansgelegenheid/
organisatie/onderneming over
verschillende groepen om te
zorgen voor zoveel mogelijk
leerdiversiteit.

De training als geheel en elke
individuele bouwsteen kunnen
kwantitatief en kwalitatief
geëvalueerd worden.

effectief leren.
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Tabel 1: Korte samenvatting van de inhoud en de verwachte duur voor elke bouwsteen

Bouwsteen

Inhoud

Duur

1

Psychoactieve stoffen classificatie, definities,
concepten, effecten en risico’s

2u20m

2

Communicatie.
Conflictoplossing en preventieve strategieën

3u30m

3

Eerste hulp (en spoedhulp*)

2u (1u30m)

4

Opleiding verantwoord drank schenken

2u30m

5

Beheer van de materiële context

2u20m

6

Wetgeving

2u20m

*Optionele opleiding in spoedhulp

Dag 1

Dag 2

Dag 3

15u of *16u30m

Een laatste opmerking over dit handboek: Dit is een gratis beschikbaar product van het Club
Health-project. Toch verwachten we dat mensen die het willen gebruiken, eerst zelf een opleiding
volgen. Misbruik of ongeschikt materiaal kan zowel de doelstellingen als de resultaten aantasten.
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BOUWSTENEN
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BOUWSTEEN 1. PSYCHOACTIEVE
STOFFEN
OVERZICHT
De laatste jaren is het misbruik van toegestane en verboden drugs enorm toegenomen.
Dat leidt tot gezondheids- en sociaal-economische problemen voor de samenleving. Het is een
belangrijke uitdaging geworden voor de volksgezondheid. In onze samenleving hebben we leren leven
met drugs. De visie van een samenleving over welke drugs legaal of illegaal moeten zijn, verandert met
de jaren en hangt af van economische, culturele en politieke overwegingen. De laatste jaren zagen we
een belangrijke evolutie in de trends rond gebruik van psychoactieve stoffen.
Er kwamen nieuwe trends. Er bestaan nu verschillende contexten waarin drugs gebruikt en misbruikt
worden, en er ontstonden nieuwe groepen gebruikers. Zo gingen meer vrouwen drugs gebruiken,
en de leeftijd waarop jongeren met drugs starten daalt. De wetenschappelijke literatuur wijst op een
duidelijk verband tussen specifieke uitgaansbuurten en het gebruik van synthetische stoffen. Bovendien
blijkt recreatief druggebruik wijdverbreid te zijn (b.v. Bellis e.a. 2000, Calafat e.a. 1999, Forsyth e.a. 1997,
Tossmann e.a. 1999). Verboden en toegestane drugs kunnen een massa fysieke, psychische, sociale en
economische problemen veroorzaken, niet alleen voor de gebruiker zelf, maar ook voor hun gezinnen
en de ruimere samenleving. Toch is de ‘taal’ over verslaving vaak verwarrend. Er circuleren verschillende
interpretaties van termen, definities en concepten. Dat zorgt ervoor dat hetzelfde begrip verschillende
– soms tegenstrijdige – betekenissen heeft. Daarom is het zo belangrijk dat we het eens worden over
een ‘gemeenschappelijke taal’. De voordelen zijn duidelijk: Klare taal kan leiden tot een beter begrip van
de complexiteit van druggebruik en drugmisbruik. Klare taal is ook nodig om onderling vlot kennis en
begrip uit te wisselen. Standaardisering van de taal, de concepten en definities in de drugsscene heeft
dus duidelijke voordelen. Toch moeten mensen in het werkveld kennis, informatie en bewijsmateriaal
blijven uitwisselen over actuele problemen. Vanuit dit perspectief wordt deze bouwsteen een integraal
deel van de opleiding. Het is cruciaal dat we de professionals uit het werkveld voorzien van de
geloofwaardige informatie waar ze nood aan hebben over stoffen, hun effecten en gevolgen.
KERNBEGRIPPEN VOOR DEZE BOUWSTEEN
•
•
•
•
•
•
•

Druggebruik en misbruik
Psychoactieve stoffen – Classificatie
Verboden en toegestaan
Tolerantie
Fysieke en psychische afhankelijkheid
Effecten en symptomen
Mythes en overtuigingen

In bijlage 2 staat een korte omschrijving van de meest populaire psychoactieve stoffen, hun effecten en
gevolgen. Het is belangrijk dat de trainer daar inhoudelijk genoeg van weet.
18
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DOELSTELLINGEN
• De meest voorkomende psychoactieve stoffen, en hun effecten en gevolgen herkennen
• Concepten en definities verduidelijken
• Mythes en verkeerde overtuigingen ontkrachten
DUUR
2u 20m
MATERIAAL
Werkblad ‘Psychoactieve stoffen’: Bijlage 1.
Extra informatie – ‘Legale en illegale drugs – Effecten en gevolgen’ (Bijlage 2)

PROCES

deelnemers.

Stap 1. Inleiding tot groepswerk. (5 minuten)
Geef een duidelijke algemene voorstelling van de
training (Let wel: het kan hier gaan om het eerste
contact van de deelnemers met deze opleiding).
(5 minuten)

Stap 4. De trainer vat het groepswerk samen
in een presentatie waarin ook de belangrijkste
definities, concepten, classificatie van stoffen
en van hun effecten en gevolgen de revue
passeren. Eventueel gebruikt hij daarvoor een
PowerPointpresentatie. (50 minuten)

Stap 2. Groepswerk (25 minuten)
I. Inleiding tot de bouwsteen (5 minuten)
II. De trainer stelt kleine groepjes samen van
zo’n drie tot vier deelnemers, afhankelijk van
het totaal aantal deelnemers.
III. Elke groep krijgt een werkblad. (Bijlage 1)
IV. Elke groep kiest rond welke psychoactieve
stof ze willen werken, en gaat daar dan als
groep mee aan de slag. (20 minuten)

Stap 5. De deelnemers kunnen vragen stellen
of opmerkingen maken. De discussie hierover is
extreem belangrijk. (10 minuten)
Stap 6. Evaluatie van de bouwsteen (10 minuten)
De trainer vraagt de deelnemers hun mondeling
commentaar over de sessie, vóór ze een anoniem
evaluatieformulier krijgen.

Stap 3. Presentatie van het groepswerk (30
minuten)
Elke groep wijst een woordvoerder aan om het
werk van de groep voor te stellen. De trainer
noteert alleen visies en opvattingen van de
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BOUWSTEEN 2. COMMUNICATIE,
CONFLICTOPLOSSING EN PREVENTIEVE STRATEGIEËN
OVERZICHT
Communicatie is een complex interactief proces. Het gaat om informatie, ideeën en opvattingen
uitwisselen en verspreiden van mens tot mens (of van mens tot mensen). Het gaat om een ‘zender’ die
een idee, een gevoel of een andere boodschap overbrengt naar een ‘ontvanger’. Voor dit proces is een
enorm repertoire nodig van intra- en interpersoonlijke vaardigheden: kunnen luisteren, observeren,
spreken, vragen stellen, analyseren en evalueren. Het is belangrijk professionals die worstelen met
effectieve communicatie te motiveren door ze te laten begrijpen dat competentie in mondelinge en nonverbale communicatie een vaardigheid voor het leven is waarmee ze: i) hun persoonlijke relaties kunnen
verbeteren, ii) meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt, en iii) effectiever de ideeën, opvattingen en
acties van anderen kunnen veranderen (Chesebro e.a. 1995). Conflict is een onderdeel van ons leven. We
hebben allemaal al situaties gezien of beleefd waarin verschillende mensen met verschillende interesses
en behoeften met elkaar in conflict komen. In recreatieve omgevingen komen ook mensen met dezelfde
belangstelling, smaak en behoeften met elkaar in conflict.
Door te kijken naar de realiteit van uitgaansbuurten realiseren we ons hoe enorm belangrijk
communicatie is. Het is door reclame (geschreven, mondelinge en visuele communicatie) dat klanten
aangetrokken worden door het uitgaansleven. En het is door communicatie (b.v. muziek/geluid/beelden)
dat we beantwoorden aan hun behoeften en wensen. Door de communicatievaardigheden van onze
medewerkers te verbeteren, kunnen we de problemen verminderen die zich in het uitgaanscircuit
voordoen (b.v. geweld, agressie, ongevallen). Dat zorgt voor een gezondere en veiliger omgeving.
Opleiding in conflictoplossing bereidt de medewerkers voor op moeilijke of problematische situaties
waarvan we weten dat ze zich geregeld voordoen. Door op die situaties te anticiperen, kunnen we ze
vermijden. Zo voorkomen we de negatieve gevolgen ervan voor de uitgaansgelegenheid, en voor haar
klanten en medewerkers. In een recreatieve omgeving maakt effectieve conflictoplossing vaak het
verschil tussen positieve of negatieve effecten voor eigenaars, medewerkers en klanten.
In deze bouwsteen zitten twee secties: communicatievaardigheden en conflictoplossing.
KERNBEGRIPPEN VOOR DEZE BOUWSTEEN
•
•
•
•
•
•
•

Communicatie: communicatieproces en -elementen
Verbale en non-verbale communicatie
Lichaamstaal
Conflict
Conflictoplossing
Assertiviteit
Communicatiestijlen
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DOELSTELLINGEN
•
•
•
•

Het belang van communicatie in menselijke relaties erkennen
Verschillende communicatiestijlen erkennen
Verschillende stijlen voor effectieve communicatie herkennen, leren en bespreken
Communicatievaardigheden verbeteren in interne (tussen medewerkers onderling) en externe
relaties (tussen medewerkers en klanten)
• Signalen herkennen die wijzen op conflict of agressie
• Fysiek en verbaal gedrag herkennen, analyseren en bespreken dat kan helpen om conflictsituaties te
vermijden (preventieve strategieën).
DUUR
3u 30m: Deel 1(1u) / Deel 2 (2u 30m)
MATERIAAL
Werkblad – ‘Conflictsituaties’: Bijlage 3
Extra informatie ‘Instructies voor rollenspel’ – Bijlage 4
PROCES
Deel 1 – ‘Communicatieactiviteit’
Stap 1. Leid de bouwsteen in. (5 minuten)
Stap 2. Pedagogisch spel. (45 minuten)
I.

Verdeel de groep in twee en verzoek de
deelnemers om absolute stilte tijdens het
hele spel. (3 minuten)
II. Zet de deelnemers tegenover elkaar in twee
rijen, zodat ze naar elkaar kijken, met zo’n
3 meter tussen de twee rijen en een halve
meter tussen de deelnemers in dezelfde rij. (2
minuten)
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
III. Vraag de deelnemers om te letten op zoveel
mogelijk details bij de persoon naar wie ze
kijken. Vraag ze om intens oogcontact te
maken, maar zonder dat ze ook maar één
woord zeggen. (5 minuten)
IV. Vraag de deelnemers om een meter op

te schuiven en herhaal actie III. Zeg de
deelnemers dat ze – nu ze zoveel dichter
bij elkaar staan – allicht veel meer details
kunnen zien bij de persoon tegenover hen. (5
minuten)
V. Vraag de deelnemers dan om zo dicht
mogelijk bij elkaar te gaan staan, maar op
zo’n manier dat ze zich toch nog comfortabel
voelen tegenover elkaar. Het is niet de
bedoeling dat ze elkaar fysiek aanraken.
Herhaal in die positie actie III. (3 minuten)
VI. Vraag de deelnemers om terug op hun
uitgangspositie te gaan staan en te relaxen. (2
minuten)
VII. Daarna kiezen de deelnemers iemand anders
om stap voor stap dezelfde oefening mee te
doen. (15 minuten)
VIII.Op het einde van de oefening vertellen alle
deelnemers over hun ervaringen. De trainer
geeft ook zijn kijk op de oefening, op basis
van zijn eigen observaties. (10 minuten)
Stap 3. Met een PowerPointpresentatie
leidt de trainer het onderwerp
communicatievaardigheden in. (10 minuten)
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Voor het TWEEDE DEEL van de bouwsteen leidt de trainer het thema in met deze vraag: “Wie was er
nog nooit betrokken bij of getuige van een conflict in een uitgaansomgeving?”
Stap 4. Individueel werk. Deel één werkblad uit per deelnemer (Bijlage 3). (10 minuten)
Stap 5. Groepswerk. (50 minuten)
I.

Vraag de deelnemers als iedereen klaar is met het werkblad om groepjes te vormen van twee of
drie (afhankelijk van het totaal aantal deelnemers).
II. De deelnemers vergelijken hun antwoorden en kiezen voor hun groep een verslaggever die per
groep één antwoord formuleert. Over dat ene antwoord moet de groep een consensus vinden.
(20 minuten)
III. De deelnemers presenteren hun antwoord. (De trainer noteert de opinies en commentaren van
de andere deelnemers). (20 minuten)
Stap 6. Rollenspel. (30 minuten)
I.
II.
III.
IV.

Stel een rollenspel voor over één verhaal, gekozen door de groep (zie Bijlage 4).
Vraag de deelnemers om een rol te kiezen.
Rollenspel (20 minuten)
De trainer leidt de bespreking om het rollenspel en de gespeelde situaties te analyseren. (10
minuten)

Stap 7. De trainer vat samen wat de deelnemers naar voren brachten, en integreert in zijn
samenvatting informatie over hoe je communicatievaardigheden kunt verbeteren in interne (tussen
medewerkers onderling) en externe relaties (tussen medewerkers en klanten). Voor deze presentatie
kan hij werken met PowerPoint. (40 minuten)
Stap 8. Vraag de deelnemers om hun vragen en opmerkingen bij wat ze zagen en hoorden – die
bedenkingen en de dialoog daarover zijn heel belangrijk. (10 minuten)
Stap 9. Evaluatie van de bouwsteen. (10 minuten)
De trainer vraagt de deelnemers om hun mondeling commentaar over de sessie vóór hij ze een
anoniem evaluatieformulier laat invullen.

22

Club Health – ‘Project gezonder en veiliger nachtleven voor jongeren’ - Training voor medewerkers van uitgaansgelegenheden

BOUWSTEEN 3. VAARDIGHEDEN VOOR EERSTE HULP
EN SPOEDHULP
OVERZICHT
EERSTE HULP is de dringendste verzorging voor een acute ziekte of verwonding. Meestal zijn het nietexperts die ervoor zorgen (maar bij voorkeur gaat het wel om opgeleid personeel), in afwachting van
professionele medische hulp voor de zieke of gewonde. In een recreatieve context kunnen er zich
kritieke situaties voordoen die mensen dan proberen op te lossen, maar dat doen ze niet altijd op de
beste of meest effectieve manier. Slechte of verkeerde eerste hulp is niet effectief en verergert soms zelfs
de toestand van de patiënt.
Sommige ziekten of kleine verwondingen genezen vanzelf en hebben na de eerste hulp geen verdere
medische zorg meer nodig. Toch moet deze beslissing zorgvuldig genomen worden, want soms worden
(op het eerste gezicht schijnbaar) eenvoudige situaties toch ernstig.
Meestal bestaat EERSTE HULP uit een reeks eenvoudige, en in sommige gevallen mogelijk
levensreddende technieken die mensen kunnen aanleren om ze uit te voeren zonder dat daarvoor
ingewikkelde apparatuur nodig is. Voor training in EERSTE HULP is een erkend trainer nodig, een dokter
of andere gezondheidswerker, en geschikt materiaal.
De belangrijkste doelstellingen van EERSTE HULP zijn:
1. Leven in stand houden: de belangrijkste doelstelling van alle gezondheidszorg en dus ook van
EERSTE HULP
2. Schade beperken: soms ook ‘verdere verwondingen voorkomen’ of ‘voorkomen dat de situatie
verergert’. Daaronder vallen factoren als: i) patiënten weghalen van de oorzaak, en ii) EERSTE HULPtechnieken toepassen om te voorkomen dat hun toestand verslechtert
3. Herstel bevorderen: EERSTE HULP kun je ook zien als de start van het herstelproces (van de acute
ziekte of verwonding) en soms zorgt eerste hulp voor alle behandeling die nodig is, bijvoorbeeld
door een pleister te plakken op een klein wondje.
Deze bouwsteen helpt uitgaansgelegenheden om de knowhow te ontwikkelen die nodig is voor
basiszorg in een reeks acute situaties. In onze training voor EERSTE HULP zit:
• Zorgen dat mensen een reeks kritieke situaties herkennen die zich wel vaker voordoen in
uitgaansgelegenheden en dat ze dan veilige en gepaste EERSTE HULP kunnen bieden
• En verzekeren dat er een beroep gedaan wordt op geschikte professionele medische behandeling.
Deze bouwsteen focust op training in EERSTE HULP. We stellen scenario’s voor waarin we de deelnemers
vragen om problemen op te lossen, en zo hun kennis van eerste hulp te laten zien. De trainer observeert
de antwoorden van de deelnemers, en kijkt of ze de procedures wel correct volgen. Nadat de mogelijke
oplossingen besproken zijn, doet de trainer de correcte procedure voor en informeert hij de deelnemers
over mogelijke gevolgen van een minder correcte aanpak. Elke groep wordt gevraagd om strategieën
voor te stellen om effectief op te treden in noodsituaties die ze in hun eigen werk, nachtclub, concert, fuif
kunnen tegenkomen.
Club Health – ‘Project gezonder en veiliger nachtleven voor jongeren’ - Training voor medewerkers van uitgaansgelegenheden

23

KERNBEGRIPPEN
•
•
•
•
•

Eerste hulp en spoedhulp
Trauma
Overdosis
Intoxicatie
Reanimatietechnieken (Cardiopulmonaire Resuscitatie of CPR)

DOELSTELLINGEN
•
•
•
•

Kritieke situaties herkennen, zelfs als ze op het eerste gezicht niet kritiek lijken te zijn
Kennis en vaardigheden verwerven om eerstehulptechnieken toe te passen
Beseffen wanneer het nodig is slachtoffers te beschermen tegenover andere klanten
Kennis en vaardigheden verwerven om eerstehulpfaciliteiten te onderhouden en ervoor zorgen dat
de ruimte daarvoor goed uitgerust is
• Beseffen dat het belangrijk is geen waardeoordelen uit te spreken over het gedrag van de
slachtoffers, niemand te beschuldigen en zich ver weg te houden van moraliserende opmerkingen
• Effectief een beroep doen op ambulances of andere nooddiensten
• Mensen in nood ertoe aanzetten om medische hulp te zoeken.
DUUR
2u zonder de optionele module voor reanimatietechnieken (CPR) (+ 1u 30m)
MATERIAAL
Werkblad ‘Eerste hulp’: Bijlage 5
Extra informatie ‘Trainingskaarten voor eerste hulp’ – Bijlage 6
Als u een uitgebreide sessie (4u) voorziet om medewerkers te trainen in reanimatietechnieken
(Cardiopulmonaire Resuscitatie of CPR), hebt u ook reanimatiepoppen nodig (+ het nodige
ontsmettingsmateriaal). Het aantal poppen hangt af van de grootte van de groep.
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PROCES
Stap 1. Inleiding tot de bouwsteen. (5 minuten)
De trainer schetst opzet en verwachtingen voor
deze bouwsteen. Hij vraagt of de deelnemers
vertrouwd zijn met situaties zoals verstikking,
steekwonden, hartstilstand, flauwvallen,
overdosis heroïne, overdosis alcohol, bloeding
of verkrachting. De deelnemers bespreken de
frequentie van die gevallen in het uitgaanscircuit.
Stap 2. Groepswerk. (80 minuten)
I.
II.

III.

IV.

V.

De trainer vraagt de deelnemers groepjes te
vormen van drie of vier (afhankelijk van het
aantal deelnemers).
Elke groep krijgt een werkblad. De groepjes
bespreken 1 of 2 scenario’s (Bijlage 5) en elke
deelnemer beschrijft individueel het verloop
van een actie. (5 minuten)
De deelnemers vergelijken hun antwoorden
en kiezen voor hun groep een verslaggever
die per groep één antwoord formuleert.
Over dat ene antwoord moet de groep een
consensus vinden. (20 minuten)
Elke woordvoerder stelt de strategie voor
waarmee zijn groep het probleem wil
oplossen. Voor elk scenario moet de groep de
meest geschikte technieken aanduiden voor
eerste hulp en wijzen op courant gemaakte
fouten. (5 minuten per groep)
Na elke presentatie zegt de trainer wat er
allemaal correct was, en legt hij uit waarom
wat precies vereist is in elke procedure voor
eerste hulp. De trainer focust ook op wat niet
correct was en schetst de correcte procedure.
Hij legt uit wat de nadelen zijn van een
ongeschikte aanpak (zie Extra informatie:
Trainingskaarten voor eerste hulp – Bijlage 6).
(5 minuten per groep)

Stap 3. De trainer overloopt elke doelstelling van
de training in eerste hulp. (20 minuten)
Eerst overloopt hij de nodige vaardigheden
om kritieke situaties te herkennen en veilig de
geschikte eerste hulp te bieden. Daarna het
belang van zorgen voor een definitieve medische
behandeling. De trainer bespreekt met de groep:
• De meest opvallende kenmerken van
verschillende soorten recreatieve drugs
• De kerndoelstellingen van eerste hulp (leven
beschermen, schade beperken, herstel
bevorderen)
• Geschikte ziekenboegen en hun uitrusting
• Hoe en wanneer een ambulance of
spoeddienst bellen
• Hoe mensen in nood overtuigen dat ze
gepaste medische hulp nodig hebben.
De trainer vat samen wat de deelnemers naar
voren brachten, met de nodige definities,
concepten en technieken. Voor deze presentatie
kan hij werken met PowerPoint.
Stap 4 OPTIONEEL. De trainer demonstreert de
verschillende stappen van de reanimatietechniek
(Cardiopulmonaire Resuscitatie of CPR-techniek)
en gebruikt daarvoor de nodige hulpmiddelen.
De groep wordt ingedeeld in duo’s. Elke
deelnemer moet zelf alle reanimatiestappen
uitvoeren op de poppen als die voorhanden zijn.
De deelnemers oefenen de vaardigheden terwijl
hun partner toekijkt en evalueert. Dan wisselen
ze van rol. Het is belangrijk dat de deelnemers zo
lang mogelijk kunnen oefenen (90 minuten).
Stap 5. Evaluatie van de bouwsteen. (15
minuten)
De trainer vraagt de deelnemers om hun
mondeling commentaar over de sessie vóór hij
ze een anoniem evaluatieformulier laat invullen.
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BOUWSTEEN 4. OPLEIDING VOOR
VERANTWOORD DRANK SCHENKEN
OVERZICHT
Alcohol is een onderdeel van het leven en van de cultuur. Het lijkt vanzelf te horen bij verschillende
soorten evenementen in de samenleving. Verschillende situaties zijn een handig voorwendsel om er
een of meer glazen alcohol op te drinken. In veel situaties gebruiken we alcohol om iets te vieren: een
overwinning, persoonlijk of professioneel goed nieuws, of om pijn of zorgen of een verlies of mislukking
te vergeten. Meestal zien mensen alcohol niet als een psychoactieve stof. Toch kan het verslavend effect
van alcohol leiden tot fysieke, psychische, sociale, economische en wettelijke gevolgen. En zelfs tot
ernstige gezondheidsrisico’s (tot en met de dood). Alcoholmisbruik heeft ook een belangrijke impact
op sociale en economische factoren. Huiselijk geweld, gewelddadige criminaliteit, verkeersongevallen,
verwondingen, werkloosheid, arbeidsongevallen en onveilige seks zijn maar een paar mogelijke
resultaten of gevolgen van alcoholmisbruik. Producenten van sterke en andere alcoholische
drank gebruiken hun macht niet alleen om alcohol te promoten, maar ook om festivals en andere
evenementen te promoten waarop alcohol een belangrijke rol speelt.
Voor veel jongeren hoort alcoholconsumptie integraal bij een geslaagd weekend. Jongeren zoeken vaak
naar plaatsen met lage prijzen. Toch kan de relatief lage prijs van alcohol leiden tot overconsumptie.
Alcohol werkt als een sociaal glijmiddel, en zet mensen aan om ‘lol te maken’. Alcoholconsumptie is ook
een bekende bron van problemen en conflicten, zowel voor de gebruiker zelf als voor zijn omgeving of
voor mensen die op de een of andere manier in contact komen met drinkers, zoals kelners, barmensen
of portiers. De belangrijkste verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving ligt bij uitbaters, managers
en medewerkers van drankgelegenheden. Daarom is het zo belangrijk om met hen samen te werken.
Opleiding en ondersteuning kan helpen zorgen voor een gezondere, veiliger recreatieve omgeving.
Om probleemgedrag te beheersen in drankgelegenheden moeten alle medewerkers effectief kunnen
communiceren met elkaar en met de klanten. Ze moeten kunnen samenwerken als een team. En er
zijn plannen nodig (de medewerkers moeten proactief en niet alleen reactief kunnen optreden) voor
problematische of extreme situaties. Zelfs als ze geprovoceerd worden, moeten medewerkers in staat
zijn om rustig te blijven en niet-gewelddadig. Daar is opleiding voor nodig, en de ontwikkeling van
goede communicatievaardigheden, en situationele en emotionele controle.
KERNBEGRIPPEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De effecten en gevolgen van alcoholconsumptie (gebruik en misbruik)
Dronkenschap
Verticaal drinken
Comazuipen
Alcoholgehalte in het bloed
Verkeersongevallen
Geweld
Mythes en opvattingen
Opleiding in verantwoord drank schenken
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DOELSTELLINGEN
•
•
•
•

De effecten en gevolgen van alcoholconsumptie herkennen (gebruik en misbruik)
De vijf redenen bespreken waarom vrouwen beter anders drinken dan mannen
De signalen van dronkenschap herkennen
Strategieën bespreken om gemakkelijker drank te weigeren aan dronken klanten en aan
minderjarigen
• Strategieën bespreken om geweld en verkeersongevallen te voorkomen.
DUUR
2u 30m
MATERIAAL
Werkblad ‘Verantwoord drank schenken’: Bijlage 7
Extra informatie ‘Instructies voor rollenspel’ – Bijlage 4
PROCES

Stap 4. Rollenspel (30 minuten)

Stap 1. Inleiding tot de bouwsteen. (5 minuten)

I.

Stap 2. Individueel werk. Deel per deelnemer
één werkblad uit (Bijlage 7). (10 minuten)
Stap 3. Groepswerk (45 minuten)
I.

Vraag de deelnemers als iedereen klaar is met
het werkblad om groepjes te vormen van
2 of 3 personen (afhankelijk van het aantal
deelnemers).
II. De deelnemers vergelijken hun antwoorden
en kiezen voor hun groep een verslaggever
die per groep één antwoord formuleert.
Over dat ene antwoord moet de groep een
consensus vinden. (20 minuten)
III. De deelnemers presenteren hun antwoorden.
(De trainer noteert de opinies en
commentaren van de andere deelnemers).
(20 minuten)

Stel een rollenspel voor op basis van een
deel van het scenario ‘Over het moment
waarop Jef zich herinnerde wat er die nacht
gebeurde’ (zie Bijlage 7)
II. Vraag de deelnemers om de rollen te
verdelen: Jef/de klant/zijn vriendin
III. Rollenspel (20 minuten)
IV. De trainer analyseert het rollenspel (10
minuten)
Stap 5. De trainer vat samen wat de deelnemers
naar voren brachten, en integreert in zijn
samenvatting informatie over verantwoord drank
schenken aan klanten. Voor deze presentatie kan
hij werken met PowerPoint. (40 minuten)
Stap 6. Vraag de deelnemers om hun vragen
en opmerkingen bij wat ze hoorden – die
bedenkingen en de dialoog daarover zijn heel
belangrijk. (10 minuten)
Stap 7. Evaluatie van de bouwsteen. (10
minuten)
De trainer vraagt de deelnemers hun mondeling
commentaar over de sessie, vóór ze een anoniem
evaluatieformulier krijgen.
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BOUWSTEEN 5. BEHEER VAN DE MATERIËLE
OMGEVING
OVERZICHT
De veiligheid in uitgaansbuurten, op festivals en in andere recreatieve omgevingen is een stevig
probleem geworden. Steeds meer mensen zijn ermee begaan. De meeste jongeren die uitgaan, willen
gewoon graag dansen, andere mensen ontmoeten, naar muziek luisteren, plezier maken en genieten
van een leuke sfeer. Ze drinken ook graag zo goedkoop mogelijk. Uitbaters en medewerkers van bars,
clubs, cafés en disco’s dragen sociaal en wettelijk de verantwoordelijkheid om de veiligheid van hun
klanten (en van henzelf ) te verzekeren. Eén mogelijk antwoord op deze zorgen is focussen op de
mogelijkheden van uitgaansgelegenheden om hun klanten en medewerkers veiligheid te bieden.
Daarvoor kunnen ze verschillende strategieën volgen. Zo zullen de betere drankgelegenheden drinkers
sociaal beschermen door ze geen drank meer te schenken als ze al dronken zijn. Als veel drinkers
samenkomen in openbare gelegenheden, is dat een factor die problemen bevordert (b.v. ontmoetingen
en confrontaties met agressievelingen). Plaatsen waar openbaar alcohol gedronken wordt, ondervinden
daar de nodige hinder van: dronkenschap, agressie, seksueel misbruik, verstoring van de openbare orde,
onvrijwillige verwondingen, dronken rijden en verkeersongevallen (Hughes e.a. 2011).
Steeds meer mensen vinden dat uitbaters en medewerkers moeten zorgen voor een materiële
omgeving van hun drankgelegenheid die erop gericht is zoveel mogelijk overlast door alcohol
te verminderen. Dat heeft te maken met de materiële organisatie van uitgaansgelegenheden en
uitgaansactiviteiten. Organisatorisch gaat het dan over dingen als: verlichting, donkere plekjes, zitruimte,
temperatuur, ventilatie, controle in probleemgebieden, toegang, wachtrijen aan de bar, controle bij de
toiletten, toegangscontrole, glazenbeleid en controle van multimedia (b.v. gewelddadige of expliciet
seksuele beelden).
KERNBEGRIPPEN
•
•
•
•
•

Uitgaansbuurten
Management
Veiligheid
Veiligheidsgevoel
Organisatie/Supervisie
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DOELSTELLINGEN
• Zich bewust zijn van hoe uitgaansgelegenheden beter kunnen functioneren
• Effectief omschrijven wat in uitgaansgelegenheden erg problematische situaties zijn
• De veiligheid en het comfort van uitgaansgelegenheden verbeteren.
DUUR
2u 20m
MATERIAAL
Werkblad ‘Materiële omgeving’: Bijlage 8/8A/9/9A

PROCES
Stap 1. Inleiding tot de bouwsteen (5 minuten)
Stap 2. Individueel werk
Deel één werkblad uit per deelnemer. (20
minuten) Welk werkblad de deelnemer krijgt,
hangt af van waar hij of zijn werkt:
• Wie werkt in een kleine drankgelegenheid
(zoals een bar), krijgt het werkblad van
Bijlage 8 en 8A.
• Wie werkt in een grote uitgaansgelegenheid
(zoals een disco), krijgt het werkblad van
Bijlage 9 en 9A.
Stap 3. Groepswerk (55 minuten)
I.

Vraag de deelnemers als iedereen klaar is met
het werkblad om groepjes te vormen van
2 of 3 personen (afhankelijk van het aantal
deelnemers). Is de groep heterogeen met
veel verschillende mensen uit verschillende
uitgaansgelegenheden? Stel dan zoveel
mogelijk gemengde groepen samen. (15
minuten)
II. Laat de groep nadenken over hun
antwoorden en opmerkingen, en een lijst

opstellen met belangrijke overwegingen voor
meer veiligheid. (20 minuten)
III. De deelnemers kiezen voor hun groep een
verslaggever.
IV. De deelnemers presenteren hun antwoord.
(De trainer noteert de opinies en
commentaren van de andere deelnemers).
(20 minuten)
Stap 4. De trainer vat samen wat de deelnemers
naar voren brachten, en integreert in zijn
samenvatting informatie over verantwoord drank
schenken aan klanten. Voor deze presentatie kan
hij werken met PowerPoint. (50 minuten)
Stap 5. Vraag de deelnemers om hun vragen
en opmerkingen bij wat ze hoorden – die
bedenkingen en de dialoog daarover zijn heel
belangrijk. (10 minuten)
Stap 6. Evaluatie van de bouwsteen. (10
minuten)
De trainer vraagt de deelnemers om hun
mondeling commentaar over de sessie vóór hij
ze een anoniem evaluatieformulier laat invullen.
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BOUWSTEEN 6. WETGEVING
OVERZICHT
In de meeste landen van de Europese Unie houdt de wet rekening met soort en schadelijkheid van een
drug, en met de vraag of een overtreding te maken heeft met drugshandel, persoonlijk gebruik of bezit
van drugs voor persoonlijk gebruik (Jaarverslag van het Europees Monitoringcentrum voor Drugs en
Drugsverslaving, EMCDDA 2010).
Deze bouwsteen laat verschillende scenario’s of situaties zien die regelmatig opduiken in de dagelijkse
praktijk van vakmensen in het uitgaanscircuit (zoals dj’s, barmedewerkers, portiers en kelners). Soms
hebben die scenario’s of situaties belangrijke wettelijke gevolgen. Daarom is het belangrijk om ook de
mogelijke wettelijke gevolgen van acties of van strategieën van professionals in het uitgaansleven te
bespreken.
Omdat in elk Europees land aparte wetten gelden, bekijken we dit thema globaal, over de landsgrenzen
heen, ook al krijgen de problemen niet overal hetzelfde juridische staartje. Het is de taak van de trainer
om de vertaalslag te maken van deze bouwsteen naar de eigen lokale of nationale context en realiteit.
KERNBEGRIPPEN
•
•
•
•
•

Overtreders
Criminalisering
Videobewaking
Boetes / Straffen
Agressie
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DOELSTELLINGEN
• Professionals bewust maken van de wettelijke gevolgen van hun gedrag of van hun nalatigheid
DUUR
2u 20m
MATERIAAL
Werkblad ‘Wetgeving’: Bijlage 10

PROCES
Stap 1. Inleiding tot de bouwsteen (5 minuten)
Stap 2. Individueel werk
Deel één werkblad uit per deelnemer – Vraag ze
het scenario te bespreken en te antwoorden op
de vragen (15 minuten):
Stap 3. Groepswerk (55 minuten)
I.

Vraag de deelnemers als iedereen klaar is met
het werkblad om groepjes te vormen van
2 of 3 personen (afhankelijk van het aantal
deelnemers). Is de groep heterogeen met
veel verschillende mensen uit verschillende
uitgaansgelegenheden? Stel dan zoveel
mogelijk gemengde groepen samen. (15
minuten)
II. Laat de groep nadenken over hun
antwoorden en opmerkingen, en een lijst
opstellen met belangrijke overwegingen voor
meer veiligheid. (20 minuten)
III. De deelnemers kiezen voor hun groep een
verslaggever.
IV. De deelnemers presenteren hun antwoord.
(De trainer noteert de opinies en
commentaren van de andere deelnemers).
(20 minuten)

Stap 4. De trainer vat samen wat de deelnemers
naar voren brachten, en integreert in zijn
samenvatting informatie over verantwoord drank
schenken aan klanten. Voor deze presentatie kan
hij werken met PowerPoint. (50 minuten)
Stap 5. Vraag de deelnemers om hun vragen
en opmerkingen bij wat ze hoorden – die
bedenkingen en de dialoog daarover zijn heel
belangrijk. (10 minuten)
Stap 6. Evaluatie van de bouwsteen. (10
minuten)
De trainer vraagt de deelnemers hun mondeling
commentaar over de sessie, vóór ze een anoniem
evaluatieformulier krijgen.
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Irefrea (www.irefrea.org)
Liverpool’s City Safe http://www.liverpool.gov.uk/Policing_and_public_safety/Citysafe/citysafe_partnership/index.asp
NIDA (http://www.drugabuse.gov/NIDAHome.html)
Nightlife Tool Box (http://www.hnt-info.eu)
Predatory Drugs: (http://www.justice.gov/dea/concern/predatory.html)
SAMSHA (http://prevention.samhsa.gov/about/spf.aspx)
STAD (http://www.stad.org/default.aspx?id=4&epslanguage=EN)
FIRST AID (http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U)
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FYSIEKE
AFHANKELIJKHEID

Motieven en context
voor gebruik en
misbruik

PSYCHISCHE
AFHANKELIJKHEID

Onverwachte effecten

Wat doen in een
misbruiksituatie?

Opvattingen en mythes

Leden van de groep
Naam________________________________________________Leeftijd____ Naam________________________________________________Leeftijd____
Naam________________________________________________Leeftijd____ Naam________________________________________________Leeftijd____
Naam________________________________________________Leeftijd____ Naam________________________________________________Leeftijd____

Is het gemakkelijk om
deze stof te kopen?

Verwachte effecten

Kenmerken van de stof – Manier van toedienen
uitzicht

Overdenk de meest gebruikte stoffen: tabak, alcohol, cannabis, xtc en cocaïne. Denk na over het soort gebruik en over de mythes en verhalen die samengaan met gebruik van psychoactieve
stoffen. 1.Elke groep focust op één familie psychoactieve stoffen en legt al wat de deelnemers erover weten samen.
2. Denk van daaruit na over opvattingen, mythes en risico’s die te maken hebben met nieuwe stoffen en onderzoek hoe misbruik ontstaat.

Groepswerk over _________________

BIJLAGE 1. Psychoactieve stoffen

BIJLAGE 2. Legale en illegale drugs – Effecten en
gevolgen
Onderzoeksgegevens over het gebruik en de verspreiding van illegale en legale drugs in gelegenheden
met dansmuziek verschillen naar gelang van het soort uitgaansgelegenheid, het soort muziek dat er
draait, de doelgroep en het jaar van onderzoek (EMCDDA 2006). Studies over jongeren die in de EU
naar evenementen gaan met dansmuziek, melden dat druggebruik daar veel meer wijdverbreid is dan
gemiddeld. Dat blijkt zo te zijn in alle landen waar dit onderzoek gebeurde (EMCDDA - Jaarverslag 2006).
Cafeïne. Cafeïne stimuleert het centraal zenuwstelsel en is wereldwijd de meest populaire psychoactieve
stof. Het zit in wisselende hoeveelheden in zaden, bladeren en vruchten van sommige planten. Mensen
gebruiken cafeïne vooral in aftreksels van de boon van de koffieplant en het blad van de theestruik.
Of nog in verschillende soorten eten en drinken met extracten van de kolanoot. Sinds de jaren 1980
kwam er enorm veel meer frisdrank op de markt met cafeïne. Denk maar aan de energiedrankjes en hun
populariteit in het uitgaanscircuit.
Alcohol. Het alcoholgebruik van jongeren – en de problemen die ermee samenhangen – terugdringen,
is een belangrijke prioriteit voor de Europese volksgezondheid (Europese Commissie 2006). Alcohol
is de meest gebruikte legale drug, niet alleen in uitgaansgelegenheden, maar ook thuis, bij het eten
en bij verschillende sociale gelegenheden of feestjes (Calafat 2010). Alcohol wordt actief gepromoot
op verschillende manieren: er is sociale, maar ook culturele, recreatieve en religieuze druk om te
drinken. Alcohol is voor overheden en lokale economieën ook een belangrijke bron van inkomsten.
Wereldwijd is Europa de regio met gemiddeld de hoogste alcoholconsumptie (Anderson & Baumberg
2006). In kleine hoeveelheden maakt alcohol mensen dikwijls wat opener, wat losser. Het is een ‘sociaal
glijmiddel’ (Calafat 2010). Als mensen er meer van gebruiken, heeft dat invloed op hun stemming, hun
vaardigheden en hun prestaties. Er kunnen al problemen opduiken vóór iemand echt ‘dronken’ wordt
(Calafat 2010). Veel mensen zien alcohol niet als een psychoactieve stof waaraan ze gemakkelijk verslaafd
raken en met een hele reeks mogelijke gevolgen. Typisch alcoholgerelateerde problemen zijn geweld,
riskant seksueel gedrag en rijden onder invloed. Te veel alcohol kan leiden tot coma.
Een studie van IREFREA (Sonarproject, 1998) in negen Europese landen laat gelijkenissen en verschillen
zien in de manier waarop jonge fuifnummers (van 16 tot 30 jaar) van het nachtleven genieten. Het
Sonarproject bestudeerde verschillende patronen en subculturen van druggebruik. Zeven op tien
ondervraagde jongeren was de laatste maand minstens één keer dronken geweest. Tussen 23 en 25 jaar
komen jongeren een kater nog vrij vlot te boven: veel jongeren van die leeftijd vinden een kater een
eerlijke prijs voor een fantastisch avondje uit (Calafat e.a. 1999). Het probleem is nu dat jongeren ook
graag vrijwillig dronken worden. Comazuipen is in Europese steden een belangrijk probleem geworden.
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Tabak. In verschillende Europese landen werd er een tijdlang wat minder gerookt. Die trend is nu aan het
vertragen (Graham 1996). In veel landen roken vrouwen nu even veel als mannen. Vooral meisjes roken
nu vaak meer dan jongens (Allender e.a. 2009). Doordat er in tabak nicotine zit, werkt het erg verslavend.
Nicotine is de meest actieve en giftige component. Verschillende onderzoekers hebben aangetoond dat
tabak een betere indicator is voor gelijktijdig gebruik van verboden drugs dan cannabis (Rassol 2009). De
gezondheidseffecten van ‘passief’ meeroken komen voor b.v. medewerkers van uitgaansgelegenheden
waar binnen gerookt wordt dicht bij de effecten van actief roken. Inclusief hoger risico op longkanker,
diabetes, problemen met ademhaling, hart en bloedvaten, hoge bloeddruk, beroerte en problemen
met seksuele gezondheid (Calafat 2010). In steeds meer landen wordt roken in uitgaansgelegenheden
preventief verboden, een belangrijk initiatief voor de volksgezondheid. Soms wordt het verbod in
discotheken, bars of andere drankgelegenheden niet opgevolgd. Meestal heeft dat te maken met gebrek
controle door de wet.
Cannabis. Cannabis is voor jongeren de populairste en meest gebruikte illegale drug (bij oudere
gebruikers trouwens ook). Het heeft een lange geschiedenis van medisch, recreatief en industrieel
gebruik (Calafat 2010). De drug wordt gebruikt in allerlei verschillende gelegenheden en met
verschillende bedoelingen: b.v. om te ontspannen, om te kunnen slapen, om vlotter in contact te
komen met andere mensen. Het euforische effect van cannabis is wellicht het belangrijkste motief
waarom cannabis zoveel en zo chronisch gebruikt wordt. Zelfs als mensen cannabis niet gebruiken
om te relaxen, als ze bijvoorbeeld actief en participatief moeten zijn, gebruiken ze tegen het eind van
de avond toch soms cannabis om te relaxen na een avondje feesten of dansen. Daarom is cannabis
niet echt een typisch recreatieve drug in het nachtleven. Een belangrijke reden waarom cannabis niet
vaker gebruikt wordt in uitgaansgelegenheden, is dat veiligheids- en andere medewerkers het heel
gemakkelijk ontdekken (Calafat 2010). Op korte termijn zijn de effecten van cannabis subjectief (ze
hangen af van verschillende factoren zoals verwachtingen en motivatie). Denk maar aan: veranderde
waarneming, stemmingsveranderingen (die komen het meest voor), praatziek of vrolijk worden, en
kleuren of geluiden intenser beleven. Fysieke effecten op korte termijn zijn o.a.: hogere hartslag, lagere
bloeddruk, zwakker kortetermijngeheugen of werkgeheugen, slechtere psychomotorische coördinatie
en concentratie. Deze effecten zijn ook te merken aan andere activiteiten, zoals rijden dat soms héél
erg gevaarlijk wordt. Waar er sterkere vormen van cannabis beschikbaar zijn, leidt dat soms tot meer
cannabisgerelateerde problemen. Ook verslaving aan cannabis kan ernstige problemen geven. In de
discussie rond de legalisering van cannabis is het ook van belang dat steeds meer samenlevingen op
steeds meer plaatsen roken verbieden. Dat leidde tot de vraag: “Waarom zouden we cannabis legaliseren,
terwijl we een legale drug zoals tabak steeds strenger vervolgen?” (Calafat 2010).
Ecstasy (xtc). De ‘liefdesdrug’ xtc is een amfetamine met stimulerende effecten. Xtc tast ook de
waarneming aan. Gebruikers zeggen dat xtc ze meer empathisch maakt. Xtc zorgt voor een tijdelijke
toestand van ‘openheid’. Je gaat muziek en kleuren ook intenser beleven. Sommige gebruikers
zeggen dat ze zich door xtc meer verbonden voelen met andere mensen in de uitgaansgelegenheid,
en dat contacten er prettiger van worden. Vooral eind jaren 1980 en in de jaren 1990 werd xtc heel
populair in het nachtleven (Calafat 2010). Het werd het symbool van een hele cultuur (techno, dance
en rave). Daardoor wordt er in sommige landen gesproken van de xtc-generatie (Calafat 2010). Xtc
is een recreatieve drug die meestal alleen in een uitgaanssfeer gebruikt wordt (Calafat 2010). Veel
jongeren hebben lang gedacht dat xtc ongevaarlijk was. Vandaag weten we dat xtc verslavend kan
zijn, angsten en paniekaanvallen veroorzaakt, en leidt tot verwarring, en zelfs paranoia of psychose.
Xtc kan ook hersenbeschadiging veroorzaken. Er is een verband tussen xtc en depressie, verandering
van persoonlijkheid en geheugenverlies, zelfs nadat het gebruik ervan gestopt is. Xtc tast ook
de mechanismen aan die onze lichaamstemperatuur regelen. Het gebruik van xtc kan leiden tot
hitteberoerte, waardoor xtc onrechtstreeks ook al voor dodelijke slachtoffers zorgde (Calafat 2010).
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Cocaïne. Cocaïnehydrochloride is een wit poeder, afkomstig van de cocaplant, dat de laatste jaren heel
populair werd in het uitgaanscircuit. In Europa is cocaïne de op één na meest gebruikte verboden drug
(ECMDDA 2007). Cocaïne heeft een heel kort werkend stimulerend effect: daardoor gaan mensen het
soms frequent of in hoge doses gebruiken. Dat is een belangrijke reden waarom cocaïne zo verslavend
is. Als het gerookt wordt in de vorm van ‘crack’, komt het effect onmiddellijk, maar wordt het snel minder.
Door het in te spuiten, komt het effect ook meteen en veel intenser. Veel gebruikers gaan dwangmatig
cocaïne gebruiken, en worden fysiek of psychisch afhankelijk of verslaafd. Gebruikers voelen zich
klaarwakker en zelfzeker. Regelmatig gebruik leidt wel vaak tot serieuze gezondheidsproblemen,
zoals angsten en paranoia (Calafat 2010). Cocaïne is een bekende oorzaak van paniekaanvallen. Het
veroorzaakt hartaanvallen en beroertes. Onder de invloed van cocaïne krijgen mensen de neiging om
meer onnodige risico’s te nemen, zoals rijden onder invloed of onbeschermde seks. Bovendien gaat
cocaïnegebruik vaak ook samen met gebruik en misbruik van andere drugs (Calafat 2010). Veel mensen
beseffen niet hoe zwaar de negatieve effecten van cocaïne zijn. Gebruikers gebruiken vaak verschillende
drugs. Ze mengen cocaïne vaak met alcohol en tabak (en soms met heroïne). In combinatie met alcohol
‘helpt’ cocaïne de gebruiker om nog meer alcohol te gaan drinken (Calafat 2010). Het eindresultaat is
vooral dat de gebruiker vooral meer gaat gebruiken van de twee drugs. Rechtstreeks of onrechtstreeks
zorgt cocaïne ook voor meer risico op overlijden (door b.v. ongevallen, zelfmoord of moord).
Amfetamines. Amfetaminegebruik werd de laatste jaren heel populair. Jongeren gebruiken
amfetamines als recreatieve drug of voor betere prestaties. Er bestaat een hele reeks amfetamines, zoals
amfetaminesulfaat, dexedrine, methamfetamine en dexamfetamine. Vaak zijn amfetamines verslavend
(Calafat 2010). In de volksmond is de bekendste term voor deze drug ‘speed’. Maar amfetamines heten
ook pep of spit. Net als cocaïne werken amfetamines stimulerend. Mensen gebruiken ze om alerter te
worden, om wakker te blijven, om populair te worden in een uitgaansomgeving. Het gebruik blijft niet
beperkt tot het uitgaanscircuit. Amfetaminegebruik is ook in andere contexten ruim gedocumenteerd
(b.v. bij studenten, op het werk en in gewapende conflicten).Amfetamines worden vaak verkocht als
pillen. Het opsnuiven als poeder kan ook, of roken in de vorm van kristallen brokjes, vandaar de bijnaam
crystal meth. Gebruikers ontwikkelen snel tolerantie voor de drug. Daardoor moeten ze de dosering
opvoeren voor eenzelfde effect. Dat effect kan tot zes uur aanhouden. Meestal worden amfetamines
geslikt, maar ze kunnen ook ingespoten worden of in de vorm van kristallen gerookt (b.v. ‘ice’ en ‘crystal
meth’). Als ze geslikt worden, beginnen amfetamines na een half uur te werken. Wie ze inspuit of rookt,
voelt het effect veel sneller. Amfetamines zijn veel verslavender en gevaarlijker als ze gerookt worden,
maar die vorm van amfetaminegebruik is in Europa niet zo wijdverbreid.
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Poppers. ‘Poppers’ is de populaire benaming voor verschillende nitrietverbindingen (alkylnitriet,
isobutylnitriet, butylnitriet en amylnitriet). Ze duiken op in het uitgaanscircuit sinds de jaren 1970. De
drug heeft een sterk vaatverwijdende werking waardoor er meer bloed naar het hart gepompt wordt.
Een ‘poppersroes’ duurt gewoonlijk zo’n twee tot vijf minuten, en zorgt voor warmte en een licht gevoel
in het hoofd. Poppers worden gewoonlijk rechtstreeks uit het flesje opgesnoven. Mannelijke homo’s
gebruiken poppers vaak voor ze seks hebben. Omdat poppers bloedvaten verwijden, zorgen ze ook
voor de nodige infecties of voor seksueel overdraagbare aandoeningen zoals hiv. Poppers worden vaak
verkocht in seksshops, clubs, online of in homobars. Ze leveren minder schade op dan andere recreatieve
drugs, maar poppers gebruiken kan gevaarlijk zijn voor mensen met hartproblemen, bloedarmoede of
glaucoom (Calafat 2010). Ook in combinatie met andere medicatie (en vooral met seksueel stimulerende
middelen) kunnen poppers soms gevaarlijk zijn. Ze kunnen de bloeddruk gevaarlijk doen dalen (Calafat
2010). Door poppers te gebruiken na alcohol, cannabis of cocaïne verergeren soms de nadelige effecten
van die andere stimulerende middelen. Langdurig en zwaar gebruik van poppers kan zware nadelige
gevolgen hebben doordat poppers neurologische schade kunnen aanrichten. De stof drinken of
verstuiven i.p.v. opsnuiven is extra gevaarlijk en soms zelfs fataal (Calafat 2010).
De precieze samenstelling van deze producten is niet altijd bekend, en ze zijn ook niet getest op
veiligheid.
‘Rape’ drugs & clubdrugs. Drugs zoals gammahydroxybutiraat (GHB), gammabutirolactone (GBL),
ketamine en rohypnol zijn een ernstig probleem geworden in het uitgaanscircuit. Ze werden vooral
bekend als drugs om seksuele aanranding gemakkelijker te maken. Daardoor werd het ook dringender
om dealers van deze drugs juridisch te vervolgen. Door deze drugs kunnen slachtoffers zich niet meer
verzetten tegen seksuele avances. Bovendien is het moeilijk seksuele aanranding door deze drugs te
vervolgen of zelfs maar te herkennen, want:
I.

Soms zijn slachtoffers zich er niet van bewust dat ze drugs ingenomen hebben. Als ze opgelost zijn,
zijn deze drugs dikwijls onzichtbaar en geurloos. Soms smaken ze wat zout, maar dat proef je niet als
ze opgelost zijn in drankjes zoals soda, sap, sterke drank of bier.
II. Doordat de drugs zorgen voor geheugenverlies, herinneren slachtoffers zich vaak pas de aanranding
vanaf 8 tot 12 uur na de feiten.
III. De drugs worden snel opgenomen door het metabolisme. Na een tijdje blijft er dus maar weinig
fysiek bewijs om een klacht hard te maken dat je ongewenst drugs toegediend kreeg.
Het geheugenverlies door deze drugs, zorgt ook voor minder bewijzen voor de aanval.
Legal highs zijn stoffen met gelijkaardige effecten als illegale drugs, maar ze vallen niet uitdrukkelijk
onder misbruik van drugswetgeving. Je mag ze dus vrij bezitten, gebruiken en misschien zelfs vrij
verkopen. ‘Legal highs’ bootsen de effecten van illegale drugs na (zoals de effecten van cocaïne, xtc en
amfetamines), maar hun chemische samenstelling is lichtjes anders, waardoor ze niet als illegaal bekend
staan.
Ook al krijgen deze drugs het etiket ‘legaal’, toch wil dat niet zeggen dat ze veilig zijn, of geschikt voor
menselijke consumptie. Het betekent vooral dat het (nog) niet uitdrukkelijk verboden is ze te bezitten
of te gebruiken. De chemicalia die erin zitten (vaak meststoffen) werden meestal nooit gebruikt in
medicijnen voor mensen, en zijn dus nooit serieus getest. Ze kunnen ernstige gezondheidsproblemen
opleveren. In sommige ‘legal highs’ zitten er ingrediënten die wel illegaal zijn of waarvan het bezit
verboden is. Gecombineerd met alcohol of andere legale of illegale stoffen kunnen ze heel gevaarlijk zijn.
Mogelijk leiden legal highs tot minder remmingen en tot meer stuipen, slapeloosheid of zelfs coma. De
risico’s zijn heel onvoorspelbaar omdat er geen controle bestaat op de kwaliteit of de ‘zuiverheid’ van de
drugs.
38
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BIJLAGE 3. Conflictsituaties
Bekijk deze vijf conflictsituaties. Becommentarieer ze en probeer voor elk van de vijf situaties deze vraag
te beantwoorden: wat zou jij doen als je hier getuige van was?
Situatie 1
Op de dansvloer botst een man per ongeluk op iemand anders die daardoor drank morst op zijn kleren.
Het slachtoffer houdt zijn handen omhoog en klaagt. Hij vraagt een verklaring en geeft de man een duw.
Er vallen scheldwoorden over en weer, en de twee dagen elkaar uit om te vechten. Een van de mannen is
duidelijk onder invloed.
Situatie 2
Een man en vrouw dansen op de dansvloer. Ze genieten zichtbaar van de muziek. Een andere man duikt
op achter de vrouw en ontregelt haar dans. Ze doet alsof ze er niets van merkt, maar hij blijft verder
provoceren. De danspartner van de vrouw vraagt de indringer om weg te gaan en om de vrouw met
rust te laten. De man antwoordt iets, maar door de luide muziek kun je niet horen wat. De situatie wordt
gespannen en de twee mannen worden agressiever en beginnen elkaar te duwen en uit te schelden.
Situatie 3
Een man die staat te wachten bij de bar is dronken en valt andere wachtende klanten lastig door de
barman luid te beschuldigen omdat die hem niet sneller bedient. De barman vraagt hem om wat te
kalmeren en zijn beurt af te wachten. De man zegt dat hij een goede klant is en dat hij gaat klagen bij de
uitbater die hij een ‘goede vriend’ noemt.
Situatie 4
Een dronken meisje klimt op een tafel. Dat is tegen de regels van het huis. Minutenlang blijft ze op die
tafel enthousiast dansen. Een medewerker vraagt haar om van de tafel af te komen. Ze antwoordt niet
en blijft gewoon verder dansen. De medewerker probeert nog een keer, maar ze blijft hem negeren. Dan
probeer hij haar fysiek van de tafel af te halen. Bij die poging valt het meisje pijnlijk op de grond.
Situatie 5
Naast de bar zijn twee medewerkers in een hoog oplopende discussie verwikkeld. Een van de twee
betrapte zijn collega toen die bij het toilet een joint aan het roken was. De collega zei dat hij de baas
op de hoogte zou brengen. De man met de joint had vergeefs geprobeerd om zijn collega op andere
gedachten te brengen, en had hem dan een stevige klap op zijn hoofd verkocht.
Situatie 6
Een groep meisjes komt binnen in de toiletten. Ze zijn heel luid aan het praten. Dan beginnen ze hard
te kloppen op de toiletdeuren om te zien of de toiletten vrij zijn. Een van de toiletten is bezet. Luid
geschreeuw en gescheld klinkt over en weer.
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BIJLAGE 4. Rollenspel
Inleiding en opwarming (opwarming is optioneel)
Kies (optioneel) een gepaste activiteit om het ijs te breken, de deelnemers op te warmen en de aandacht
van de groep te focussen of de empathie in de groep te hernieuwen. Leid het scenario in en maak
duidelijk wat de doelstellingen zijn van het rollenspel. De scenario’s kunt u uit vorige lessen halen of uit
suggesties van de deelnemers zelf.
Rollen verdelen
Karakteriseer zorgvuldig de verschillende rollen. Ideaal doet iedereen mee in het rollenspel, maar soms
kunt u ervoor kiezen om enkele deelnemers te laten observeren, om daarna verslag en commentaar te
geven bij wat ze zagen gebeuren.
De scène klaarzetten
De spelers krijgen informatie over hun rollen en over de tijd, plaats en situatie waarin ze gaan spelen.
Schrijf niet elk detail voor – laat ruimte voor creativiteit. Een voorbeeld van een scenario voor een
rollenspel is: je probeert een klant te overtuigen om geen alcohol meer te drinken.
Het publiek voorbereiden
Is er een publiek? Geef die mensen dan taken zodat ze zelf ook actief worden in het rollenspel. Ze
kunnen feedback geven over b.v. de non-verbale communicatie, het realisme en de vaardigheden van de
rollenspelers.
Rollenspel
Start het rollenspel als de scène klaar is. Hou het kort en gefocust op de belangrijkste problemen.
Feedback
Na het rollenspel kunnen kleine of grotere groepen dit bespreken:
•
•
•
•
•
•

Wat was het resultaat van het rollenspel?
Hoe voelde je je in je rol?
Welke attitudes heb je uitgedrukt?
Hoe had het scenario nog anders kunnen aflopen?
Wat leerde je over het personage dat je speelde?
Wat ontdekte je over het gedrag van de verschillende personages? (Hier kunnen de observatoren of
de andere personages commentaar geven.)
• Wat zou je anders doen (als je in een ander zijn plaats was of als je een tweede kans kreeg)?
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Een deel van de evaluatiesessie kunt u gebruiken om iemand te ‘debriefen’. Soms hebben rollenspelers
even tijd nodig om weer uit hun rol te stappen of uit de emoties die ze in het spel beleefd hebben.
Daarvoor kunt u bijvoorbeeld deze vragen stellen:
•
•
•
•
•

Hoe voel je je over de rol die je speelde?
Wat voor iemand was jouw personage?
Vond je je personage sympathiek?
Waarom deed je personage wat het deed?
Hoe zou je zelf reageren in die situatie?

Te vermijden bij een rollenspel:
• Commentaar geven bij het rollenspel – probeer eerder alternatieve acties uit te lokken.
• Commentaar geven bij acties of die tegenhouden – wacht tot het spel voorbij is en bespreek het pas
dan.
• Deelnemers een rol geven die te dicht bij hun eigen rol in hun werk ligt, of scenario’s maken met
gezins- en andere situaties die te ingewikkeld zijn of waarvoor te veel personages nodig zijn.

Sluit dit proces af met een laatste commentaar en een samenvatting van wat er al gebeurd is. Het is
belangrijk dat alle deelnemers hun ervaringen kunnen bespreken.
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BIJLAGE 5. Groepswerk eerste hulp
Bekijk deze situaties en schrijf voor elke situatie op welke procedures en hulpmiddelen je cruciaal lijken te zijn om
de situatie effectief te beheersen.
KRITIEKE SITUATIES

PROCEDURES EN HULPMIDDELEN

1. Verstikking
Op het balkon van een nachtclub staat een koppel
te babbelen terwijl ze pindanootjes eten. De vrouw
begint te lachen, ze verslikt zich en begint dan plots
te verstikken. Haar luchtwegen zitten helemaal
geblokkeerd.
2. Steekwonden
Bij de ingang van een bar maken twee jonge mannen
ruzie. De ene steekt de andere in de borst en in de
buik met een mes. Dat mes blijft in het lichaam van de
andere man steken. Die jonge man begint moeilijk te
ademen en het bewustzijn te verliezen.
3. Hartstilstand
Op een trance party is een jongere wild aan het
dansen. Ineens valt hij pardoes neer zonder duidelijke
oorzaak. Hij is gestopt met ademen, en je voelt geen
hartslag.
4. Vallen
Een jonge vrouw staat te dansen op een podium van
twee meter hoog, valt daar ineens af en het lijkt erop
alsof haar nek gebroken is. Na 20 minuten begint ze
zwaar over te geven.
5. Overdosis heroïne
Bij de ingang van een gebouw naast een nachtclub
hebben twee jongeren bij zichzelf iets ingespoten. Een
van de twee komt je bang vertellen dat de ander “niet
meer ademt of reageert, niet meer wakker te krijgen,
en misschien wel dood is”.
6. Overdosis alcohol
Een jongedame heeft meegedaan aan een drinkspel.
Met een paar vrienden dronk ze jenevertjes. Ze ziet er
verward uit, begint er misselijk uit te zien en staat op
het punt om flauw te vallen.
7. Bloeding (door glasscherven)
Twee jongeren gaan buiten uit een bar. Een van de
twee verwondt haar voet aan een glasscherf die op de
grond ligt. Ze begint hevig te bloeden.
8. Verkrachting
Een paniekerig huilende jongedame loopt naar een
portier van een nachtclub. Ze zegt dat ze verkracht is
door twee mannen die haar gevolgd hadden vanuit de
club.
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BIJLAGE 6. Opleidingskaarten voor
eerste hulp
Bekijk deze situaties en schrijf voor elke situatie op welke procedures en hulpmiddelen je cruciaal lijken te zijn om
de situatie effectief te beheersen.
KRITIEKE SITUATIES

1. Verstikking

Op het balkon van een nachtclub staat een koppel te babbelen terwijl ze
pindanootjes eten. De vrouw begint te lachen, ze verslikt zich en begint dan
plots te verstikken. Haar luchtwegen zitten helemaal geblokkeerd.

POPULAIRE PROCEDURES
De patiënt op de rug kloppen
Een glas water geven
Vingers of een lepeltje in de
mond stoppen om de oorzaak
van de obstructie los te maken

Verstikking is de mechanische belemmering van luchttoevoer naar de longen. Wie stikt kan niet meer of niet
meer goed ademen (want verstikking kan gedeeltelijk of volledig zijn). Bij gedeeltelijke verstikking blijft er
wel wat luchttoevoer, maar niet genoeg. Langdurige of volledige verstikking leidt tot zuurstoftekort, daarna
tot zuurstofgebrek, en daarna mogelijk tot de dood als de oorzaak niet dringend aangepakt wordt. Nadat een
slachtoffer gestopt is met ademen, kan opgeslagen zuurstof in de longen en in het bloed hem nog enkele
minuten in leven houden.
Klinische symptomen:
ΐΐ Het slachtoffer kan niet spreken of huilen, of heeft daar heel veel moeite mee.
ΐΐ Als het slachtoffer nog kan ademen, gaat dat hijgend of zwaar naar adem snakkend.
ΐΐ De patiënt hoest heftig en onwillekeurig, murmelt of maakt braakgeluiden (ernstiger slachtoffers van
verstikking vertonen deze symptomen heel beperkt).
ΐΐ De patiënt grijpt wanhopig naar zijn keel of mond, of probeert over te geven.
ΐΐ Als de patiënt niet snel weer kan ademen, wordt zijn gezicht blauw (cyanose) door het zuurstofgebrek.
Vanaf dan kan hij snel het bewustzijn verliezen.
Verstikking kan veroorzaakt worden door:
ΐΐ Fysieke obstructie van de luchtwegen door een vreemd voorwerp
ΐΐ Een ademhalingsziekte die de luchtwegen afsnijdt
ΐΐ Samendrukking van de keel.
CORRECTE PROCEDURES
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
1. Slachtoffer aanmoedigen om te hoesten
Veel mensen gaan te snel over tot mogelijk gevaarlijke interventies (zoals
duwen in de onderbuik), voor voorwerpen die wellicht veel vlotter weg te
krijgen waren. Als de verstikking eerder te wijten is aan een irriterende stof
dan aan een voorwerp in de luchtwegen, kan de patiënt water drinken om
zijn keel schoon te maken. Als de luchtwegen toch al afgesloten zijn, is er
weinig risico dat dat water in de longen loopt.

NODIGE HULPMIDDELEN
Infectiebescherming (zoals
handschoenen of een
gezichtsmasker)

2. Op de rug kloppen
Geef met de hiel van de hand stevige klappen op de bovenrug van het
slachtoffer. Klop naar boven toe, vijf tot twintig keer. Dat kloppen dient om
druk op te bouwen achter de blokkade, waardoor het voorwerp dat in de
weg zit, gaat verschuiven. Soms is de fysieke trilling van een klap al genoeg
om het voorwerp genoeg te laten bewegen waardoor er weer lucht langs
kan.
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CORRECTE PROCEDURES
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
3. Duwen in de onderbuik of het ‘Heimlichmaneuver’
Voor een Heimlichmaneuver gaat de hulpverlener achter het slachtoffer
staan om met zijn handen druk uit te oefenen op de onderkant van het
middenrif. Dat knijpt de longen samen en geeft druk op het voorwerp dat
vastzit in de luchtpijp, waardoor dat er hopelijk uitgestoten wordt. Dit is
eigenlijk een vorm van ‘artificieel hoesten’. Er is een aangepaste techniek
voor zwangere patiënten of mensen die veel te zwaar zijn: de hulpverlener
plaatst zijn hand in het midden van de borst en oefent druk uit. Zelfs een
correct uitgevoerd Heimlichmaneuver kan iemand verwonden. Zo worden
er bij het maneuver wel eens ribben of een borstbeen gebroken.

NODIGE HULPMIDDELEN
Infectiebescherming (zoals
handschoenen of een
gezichtsmasker)

4. Zelfbehandeling met duwen in de onderbuik
Mensen kunnen ook bij zichzelf duwen in de onderbuik met een vast
voorwerp zoals een balustrade of de leuning van een stoel, om de druk uit
te oefenen die de hand van de hulpverlener anders zou uitoefenen. Ook hier
kan dat voor interne verwondingen zorgen.
5. Met een vinger een bewusteloze patiënt achter in de keel prikkelen
Als een slachtoffer van verstikking het bewustzijn verliest, kan de
hulpverlener proberen om de luchtwegobstructie weg te krijgen door met
zijn vingers de achterkant van de keel te prikkelen. Met deze techniek kan
de patiënt gaan braken, en is er ook een risico op meer beschadiging.
6. Reanimatie
Zodra de patiënt bewusteloos geworden is en niet langer zelf ademt,
kan reanimatie nodig zijn. Reanimeren of CPR is een combinatie van
hartmassage en beademen. Ook door iemand te reanimeren, kan het
voorwerp dat in de weg zit nog vrijkomen of toch weer genoeg lucht
doorlaten naar de longen.
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KRITIEKE SITUATIES

2. Steekwonden

Bij de ingang van een bar maken twee jonge mannen ruzie. De ene steekt
de andere in de borst en in de buik met een mes. Dat mes blijft in het
lichaam van de andere man steken. Die jonge man begint moeilijk te
ademen en het bewustzijn te verliezen.

POPULAIRE PROCEDURES
Het mes weghalen en op de
wonde drukken
De hulpdiensten bellen

Is het slachtoffer gestoken in de borst? Dan zijn dit mogelijke symptomen:
ΐΐ Hevig bloeden en mogelijk overvloedig bloedverlies
ΐΐ Moeilijk ademen, hijgen, naar adem snakken

ΐΐ Als de patiënt niet snel weer kan ademen, wordt zijn gezicht blauw (cyanose) door het zuurstofgebrek.

Vanaf dan kan hij snel het bewustzijn verliezen.

Is het slachtoffer gestoken in de buik? Dan zijn dit mogelijke symptomen:
ΐΐ Ernstige bloeding in de buikstreek

ΐΐ Door het massieve bloedverlies gaat de patiënt in een hypovolemische shock, met een snelle hartslag en

bewustzijnsverlies.

CORRECTE PROCEDURES
1. Haal het mes niet weg uit het lichaam
Vaak proberen mensen snel het mes uit het lichaam van het slachtoffer te
halen. Toch is dat een zware fout, want door het mes te bewegen kan de
bloeding verergeren en voor nog meer bloedverlies zorgen.
2. Druk open wonden dicht
Oefen druk uit op de plaats van de steekwond. Doe dat met zo zuiver
mogelijk materiaal. Die druk is vooral belangrijk om een hypovolemische
shock te voorkomen. Haal het materiaal niet weg als het doorweekt is
met bloed, maar leg er dan nog meer materiaal bovenop. Door met bloed
doorweekt verband weg te halen, kunt u de wonde en het eventueel al
gestolde bloed weer openhalen.

NODIGE HULPMIDDELEN
Bel de hulpdiensten
Steriel verband of schone
kleren
Infectiebescherming (zoals
handschoenen of een
gezichtsmasker)

3. Reanimatie
Zodra de patiënt bewusteloos geworden is en niet langer zelf ademt,
kan reanimatie nodig zijn. Reanimeren of CPR is een combinatie van
hartmassage en beademen. Probeer geen hartmassage of andere druk op
de borst uit te oefenen als het mes vastzit in de borststreek.
4. Bel de hulpdiensten
Als iemand gestoken is, moet de hulpverlener de hulpdiensten bellen en
duidelijk uitleggen, met zo veel mogelijk details, wat er precies gebeurd
is. Zeg ook hoe laat het slachtoffer neergestoken is, en in welke mate het
slachtoffer nog bij bewustzijn is. Aan de telefoon krijgt u wellicht tips en
aanwijzingen over wat u het best kunt doen om het slachtoffer verder te
helpen.

Club Health – ‘Project gezonder en veiliger nachtleven voor jongeren’ - Training voor medewerkers van uitgaansgelegenheden

45

CORRECTE PROCEDURES
5. Bewijsmateriaal
Het is cruciaal dat u zoveel mogelijk sporen van de dader bijhoudt (tot
en met sigarettenpeuken, stukken van kleren enz.). Probeer na het
steekincident ook zoveel mogelijk te onthouden van wat er precies gebeurd
is. Schrijf details op. Noteer al wat u zich nog herinnert van de situatie en
van de omstandigheden van de steekpartij: de juiste plek, de juiste tijd, wie
er allemaal bij was, informatie over de dader(s) (zoals zijn kleur van haar, zijn
haarsnit, de kleur van zijn ogen, zijn accent, zijn lijfgeur, met welke auto hij
reed, zijn nummerplaat enz.).

NODIGE HULPMIDDELEN
Bel de hulpdiensten
Steriel verband of schone
kleren
Infectiebescherming (zoals
handschoenen of een
gezichtsmasker)

OPMERKING – In de meeste Europese landen is het slachtoffer niet verplicht
om meteen te beslissen of hij wel of geen klacht indient (daar krijg je in
sommige gevallen tot zes maanden de tijd voor).

KRITIEKE SITUATIES

3. Hartstilstand

Op een trance party is een jongere wild aan het dansen. Ineens valt hij
pardoes neer zonder duidelijke oorzaak. Hij is gestopt met ademen, en u
voelt geen hartslag.

POPULAIRE PROCEDURES
De persoon schudden
De hulpdiensten bellen

Dit zijn mogelijke symptomen van een hartaanval:
ΐΐ Geen of minder hartslag
ΐΐ Geen ademhaling

ΐΐ Bewustzijnsverlies.

Een harststilstand kan b.v. te wijten zijn aan ademhalingsproblemen, problemen die te maken hebben met een
ziekte van hart of bloedvaten, of door het gebruik van sommige drugs.
PROCEDURES
1. Reanimatie
Als het duidelijk om een hartstilstand gaat, begint u het best zo snel
mogelijk te reanimeren. Reanimeren of CPR is een combinatie van
hartmassage en beademen. Doe dat met een ritme van 30 keer pompen op
de borstkas en dan 2 keer beademen.
2. Bel de hulpdiensten
Als iemand een hartstilstand heeft, moet de hulpverlener de hulpdiensten
bellen en duidelijk uitleggen, met zo veel mogelijk details, wat er precies
gebeurd is. Zeg ook hoe laat het slachtoffer een hartstilstand kreeg, en
in welke mate het slachtoffer nog bij bewustzijn is. Geef aan de telefoon
precieze informatie over de plaats en de situatie van het incident.
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NODIGE HULPMIDDELEN
Bel de hulpdiensten
Steriel verband of schone
kleren
Infectiebescherming (zoals
handschoenen of een
gezichtsmasker)
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KRITIEKE SITUATIES

4. Vallen

Een jonge vrouw staat de dansen op een podium van twee meter hoog, valt
daar ineens af en het lijkt erop alsof haar nek gebroken is. Na 20 minuten
begint ze zwaar over te geven.

POPULAIRE PROCEDURES
Het slachtoffer schudden en
weer helpen opstaan
De hulpdiensten bellen

Als iemand van een serieuze hoogte valt, kan dat deze symptomen geven:
ΐΐ Tekens van breuken, ergens in het lichaam, waardoor het slachtoffer op die plaats minder beweeglijk is,
afhankelijk van waar de verwondingen verschijnen
ΐΐ Verwonding van hoofd of ruggengraat
ΐΐ Bewustzijnsverlies.
Voor de meeste verwondingen aan hoofd of ruggengraat is pijnstilling de enige medische behandeling. Toch
moet er ook gecheckt worden of er geen complicaties zijn zoals een bloeding in de schedel of verlamming
van de onderste ledematen. Als de hersenen of het ruggenmerg ernstig beschadigd zijn door een trauma, is er
dringend een volledige neurochirurgische evaluatie nodig.
CORRECTE PROCEDURES
1. Als iemand bewusteloos op de grond ligt, bel dan de hulpdiensten
en beweeg de patiënt niet meteen
Vaak willen mensen graag zo snel mogelijk iets doen, en proberen ze
iemand die gevallen is in de veiligheidshouding te plaatsen (gedraaid
op één zij). Toch kunt u de patiënt beter niet storen. Beter is hem te
immobiliseren in de positie waarin u hem vond. Bewusteloosheid kan
wijzen op een verwonding van hoofd, nek of ruggengraat. Die kan
verergeren door de patiënt te verplaatsen. Dat kan leiden tot verlamming
van armen en/of benen en zelfs tot de dood. Neem zo vlug mogelijk contact
op met de spoeddiensten, en leg de situatie zo duidelijk mogelijk uit.

NODIGE HULPMIDDELEN
Bel de hulpdiensten
Steriel verband of schone
kleren
Infectiebescherming (zoals
handschoenen of een
gezichtsmasker)

2. Is het slachtoffer bij bewustzijn en zijn zijn armen of benen
gekwetst?
Probeer de gekwetste ledematen te immobiliseren en bel spoed. Zijn er
beenderen zichtbaar? Probeer die dan niet weer op hun plaats te duwen.
Probeer ook niet de arm of het been in zijn oorspronkelijke positie te
krijgen. Het kan allemaal zorgen voor verwondingen van grote bloedvaten,
en eventueel zelfs tot een hypovolemische shock.
3. Is het slachtoffer bij bewustzijn en in staat
om te bewegen zonder dat er duidelijke verwondingen zijn, maar is het
hoofd wel geraakt?
Overgeven is een symptoom van een verwonding aan hoofd of
ruggengraat. Leg de patiënt in de veiligheidshouding, zodat hij zich niet kan
verslikken of stikken in zijn eigen braaksel. Immobiliseer nek en hoofd om
het risico op verdere verwondingen te verminderen.
4. Bel de hulpdiensten
Hebt u de patiënt in een veilige situatie gebracht? Bel dan de hulpdiensten
en leg duidelijk uit, met zo veel mogelijk details, wat er precies gebeurd is.
Zeg ook hoe laat het slachtoffer gevallen is, en in welke mate het slachtoffer
nog bij bewustzijn is. Aan de telefoon krijgt u wellicht tips en aanwijzingen
over wat u het best kunt doen om het slachtoffer verder te helpen.
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KRITIEKE SITUATIES

5. Overdosis heroïne

Bij de ingang van een gebouw naast een nachtclub hebben twee jongeren
bij zichzelf iets ingespoten. Een van de twee komt u bang vertellen dat
de ander “niet meer ademt of reageert, niet meer wakker te krijgen is, en
misschien wel dood is”.

POPULAIRE PROCEDURES
Het slachtoffer schudden
De hulpdiensten bellen

Een overdosis kan zich voordoen als een gebruiker een grotere dosis neemt dan hij gewend is. Een overdosis
kan leiden tot een acute situatie met bewusteloosheid. Voor een nieuwe gebruiker kan de dosis die een
verslaafde perfect verdraagt dodelijk zijn. Heroïne werkt op het centraal zenuwstelsel en een van de effecten is
dat het de hartslag vertraagt. Ook de ademhaling vertraagt opvallend. Al deze effecten kunnen dodelijk zijn als
de dosis te hoog was
ΐΐ Afhankelijk van de zuiverheid van de heroïne en van de tolerantie van de gebruiker, kan heroïne dodelijk
zijn in een dosis van 200 tot 500 mg. Maar zware verslaafden hebben dosissen overleefd van 1800 mg en
zelfs meer.
ΐΐ Bij straatheroïne is er absoluut geen zekere ‘veilige dosis’. Dan hangt de dosis af van de tolerantie, de
zuiverheid en de ingenomen hoeveelheid.
ΐΐ Het eerste teken van een overdosis heroïne is de slappe ademhaling die kan leiden tot dood door
verstikking.
Artsen gebruiken ‘opioïde antagonisten’ om iemand te behandelen na een overdosis heroïne. Klassieke
opioïde antagonisten zijn Naloxone en Naltrexone die alleen op doktersvoorschrift te krijgen zijn. Omdat ze
zonder voorschrift niet verkrijgbaar zijn, zijn er ook programma’s die wettelijke voorschriften voor Naloxone
kunnen verspreiden bij heroïnegebruikers (en hun familie en vrienden) in het kader van preventie- en
opvoedingsplannen in verband met overdoses.
CORRECTE PROCEDURES
1. Als u Naloxone hebt, spuit het dan in
Moet u het slachtoffer alleen laten? Leg het dan in de veiligheidshouding.
Zuig de Naloxone in de injectiespuit. 1cc van 0,4mg/ml Naloxone is wellicht
genoeg, maar u kunt altijd wat meer opzuigen en toch eerst maar 1cc
inspuiten, de toestand evalueren en dan nog een tweede dosis toedienen.
U kunt Naloxone inspuiten in een spier. U hoeft dus geen ader te zoeken.
Het best kiest u voor spieren in de arm (deltaspier), de dij (quadriceps) of
de bil (bilspier). Maak de plaats rond de injectie eerst schoon met een watje
ontsmettingsalcohol. Hebt u geen alcohol? Injecteer dan in een hoek van
90°.

NODIGE HULPMIDDELEN
Bel de hulpdiensten
Infectiebescherming (zoals
handschoenen of een
gezichtsmasker)
Naloxone en een injectiespuit

2. Start met beademen
Naloxone werkt snel, maar het kan een paar minuutjes duren voor het
slachtoffer erdoor komt. Lukt dat niet meteen? Begint het slachtoffer niet
opnieuw te ademen na een paar minuten? Geef dan een tweede dosis. En
doe in afwachting mond-op-mondbeademing.
3. Bel de hulpdiensten
Hebt u een overdosis heroïne geconstateerd en het slachtoffer in een veilige
situatie gebracht?
Bel dan de hulpdiensten en leg duidelijk uit, met zo veel mogelijk details,
wat er precies gebeurd is. Zeg ook hoe laat het gebeurde, en in welke mate
het slachtoffer nog bij bewustzijn is. Aan de telefoon krijgt u wellicht tips
en aanwijzingen over wat u het best kunt doen om het slachtoffer verder te
helpen.
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KRITIEKE SITUATIES

6. Overdosis alcohol

Een jongedame heeft meegedaan aan een drinkspel. Met een paar vrienden
dronk ze jenevertjes. Ze ziet er verward uit, begint er misselijk uit te zien en
staat op het punt om flauw te vallen.

POPULAIRE PROCEDURES
De persoon een koud bad of
douche geven
Sterke koffie geven
De hulpdiensten bellen

Een overdosis kan zich voordoen als een gebruiker een grotere dosis neemt dan hij gewend is. Als iemand heel
veel alcohol drinkt, kunnen bepaalde symptomen opduiken (OPMERKING – Het tolerantieniveau voor alcohol
verschilt enorm van mens tot mens, en niet iedereen gaat deze symptomen vertonen). Deze schaal is typisch
voor de ‘sociale’ drinker:
ΐΐ 0,50g/dL: Emotionele remmen vallen weg, vrolijkheid, warm gevoel, blozen, lichte afname van
oordeelsvermogen
ΐΐ 1,00g/dL: Wat slordiger articuleren, minder controle over fijne motoriek (zoals die nodig is om te schrijven),
verwardheid bij taken waarvoor je moet nadenken, emotionele labiliteit, ongepast lachen
ΐΐ 2,00g/dL: Heel slordig articuleren, wankelend lopen, dubbel zien, sloom maar nog altijd op te wekken door
een stemgeluid, moeite om rechtop op een stoel te zitten, geheugenverlies
ΐΐ 3,00g/dL: Bedwelmd, maar heel even op te wekken door een sterke fysieke prikkel (zoals een klap in het
gezicht of door stevig te knijpen), zwaar snurken
ΐΐ 4,00g/dL: Comateus, niet meer wakker te krijgen, incontinent (plast in zijn broek), lage bloeddruk,
onregelmatige ademhaling
ΐΐ 5,00g/dL: Kan doodgaan, ofwel door te stoppen met ademen, ofwel door excessief lage bloeddruk of
doordat braaksel in de longen komt zonder de beschermende reflex om het uit te hoesten.
Er zijn nog andere aandoeningen die dezelfde symptomen te zien geven als alcoholintoxicatie. Het is
belangrijk de symptomen van alcoholintoxicatie te herkennen, niet alleen om de ernst van het effect van
alcohol te bevestigen, maar ook om het onderscheid te kunnen maken met de symptomen van eventuele
andere aandoeningen die samengaan met of lijken op de symptomen van alcoholintoxicatie, of die deze
symptomen maskeren. Dat onderscheid is voor een leek soms bijzonder moeilijk te maken. Dat is het zelfs voor
iemand met ervaring, zoals een politieagent. Het is zelfs moeilijk voor onervaren artsen.
Om bij een acute overdosis alcohol een idee te krijgen van de mate van intoxicatie is het belangrijk te weten
wat en wanneer de patiënt dronk. Er kan nog heel wat alcohol in de maag zitten dat nog niet opgenomen is in
het bloed en dat de situatie van de patiënt nog kan verergeren.
Typische kenmerken van een kater zijn: hoofdpijn, bibber, misselijkheid, diarree en vermoeidheid
gecombineerd met verminderde beroeps-, cognitieve of visueel-ruimtelijke vaardigheden. De symptomen van
een kater schijnen veroorzaakt te worden door uitdroging, hormonale veranderingen en de toxische effecten
van alcohol.
CORRECTE PROCEDURES
De meeste mensen met een eenvoudige alcoholintoxicatie kunnen
perfect geholpen worden door een vriend of familielid. Haal de persoon
eerst weg van de bar of van het feest, en breng hem naar een rustige,
veilige omgeving (hou hem b.v. uit de buurt van gevaarlijke machines of
voorwerpen, zorg dat hij niet kan vallen en laat hem niet rijden). Check of
de persoon geen medicatie nam, of illegale drugs of alcohol die niet uit
alcoholische drank kwam.

NODIGE HULPMIDDELEN
Gesuikerde drank
Houten lepel
Bel de hulpdiensten als de
patiënt niet snel herstelt of als
de situatie erg acuut is
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CORRECTE PROCEDURES
1. Laat de persoon overgeven
Als ze net heel grote hoeveelheden alcohol gedronken hebben, is het
belangrijk dat ze geforceerd overgeven om te voorkomen dat er nog
meer alcohol in hun bloed terechtkomt. Extra opname van alcohol in het
bloed zorgt er alleen maar voor dat de intoxicatie erger wordt. Het is heel
gewoon dat iemand die geïntoxiceerd is één keer overgeeft. Als dat twee
of meer keren gebeurt, kan dat wijzen op verwonding van het hoofd of op
een andere ernstige ziekte. Als een dronken persoon meer dan twee keer
overgeeft en niet helemaal samenhangend praat, breng hem dan naar een
spoeddienst voor een medische controle.

NODIGE HULPMIDDELEN
Infectiebescherming (zoals
handschoenen of een
gezichtsmasker)

2. Forceer de inname van gesuikerde drank
Het is belangrijk dat de patiënt gesuikerde drank inneemt om te voorkomen
dat hij uitdroogt of dat zijn suikerspiegel dramatisch daalt, wat kan
zorgen voor acute alcoholintoxicatie. Suikerhoudende dranken hebben
stimulerende eigenschappen die het kalmerend effect van alcohol kunnen
tegenwerken.
3. Bel de hulpdiensten
Als het bewustzijn van de patiënt verandert of als hij niet langer reageert,
haal er dan onmiddellijk medische spoedhulp bij. Geef duidelijke en
precieze informatie. Aan de telefoon krijgt u wellicht tips en aanwijzingen
over wat u het best kunt doen om het slachtoffer verder te helpen.
4. Laat iemand constant bij het slachtoffer blijven
Het is belangrijk dat er iemand op het slachtoffer blijft letten om er zeker
van te zijn dat de situatie verbetert of ten minste niet verslechtert. De
persoon die waakt bij het slachtoffer kan ook medische hulp vragen als dat
nodig is. Als de verzorger zich er niet prettig bij voelt of zelfs tegen zijn zin
de toestand van de geïntoxiceerde persoon monitort, is het beter om de
patiënt meteen naar een hospitaal te brengen.
5. Ontnuchtering
Er zijn geen medicijnen die het ontnuchteringsproces versnellen. Cafeïne
(dus koffie drinken) en een koude douche kunnen eventueel een minimaal
en heel tijdelijk effect hebben.
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KRITIEKE SITUATIES

7. Bloeding (door glasscherven)

Twee jongeren gaan buiten uit een bar. Een van de twee verwondt haar voet
aan een glasscherf die op de grond ligt. Ze begint hevig te bloeden.s

POPULAIRE PROCEDURES
De glasscherven weghalen
De hulpdiensten bellen

Als iemand zich gesneden heeft aan glas, zijn dit mogelijke symptomen:
ΐΐ Bloeding

ΐΐ Ernstig bloeden, eventueel samen met verlies van bewustzijn.

De meeste bloedingen zijn gemakkelijk te stoppen met een combinatie van rechtstreekse druk op de wonde
en tijd (rust en evaluatie van de wonde kunnen ook helpen). De wonde schoonmaken met water en een zachte
zeep kan de kans op een bacteriële infectie verkleinen.
CORRECTE PROCEDURES
1. Haal de glasscherf weg
Gebruik handschoenen. Het is belangrijk dat u eerst alle zichtbare stukjes
glas verwijdert, voor u op de wonde gaat drukken (anders kan de druk in
combinatie met het nog aanwezige glas de verwonding verergeren).
2. Druk wonden dicht
Oefen druk uit op de plaats van de wonde om verder bloedverlies te
voorkomen. Doe dat met zo zuiver mogelijk materiaal. Haal het materiaal
niet weg als het doorweekt is met bloed, maar leg er dan nog meer
materiaal bovenop. Door met bloed doorweekt verband weg te halen, kunt
u de wonde en het eventueel al gestolde bloed weer openhalen.

NODIGE HULPMIDDELEN
Steriel verband of schone
kleren
Plastic gezichtsbescherming
Handschoenen
Bel de hulpdiensten alleen in
ernstige situaties

3. Bel de hulpdiensten
Gaat het om een diepe snee met veel bloedverlies? Haal er dan snel
medische spoedhulp bij. Aan de telefoon krijgt u wellicht tips en
aanwijzingen over wat u het best kunt doen om het slachtoffer verder
te helpen. Als u de bloeding van een diepe wonde onder controle krijgt
door erop te drukken, breng het slachtoffer dan naar de dichtstbijzijnde
spoeddienst om de wonde te laten hechten.
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KRITIEKE SITUATIES

8. Verkrachting

Een paniekerig huilende jongedame loopt naar de portier van een
nachtclub. Ze zegt dat ze verkracht is door twee mannen die haar gevolgd
hadden vanuit de club.

POPULAIRE PROCEDURES
Het slachtoffer laten baden of
douchen of het schoonmaken
en schone kleren laten
aandoen

Elke seksuele – anale, vaginale of orale – handeling onder dwang is verkrachting. Die dwang kan fysiek geweld
zijn, maar ook fysieke of psychische bedreigingen. In elk geval gaat het om seks zonder de toestemming van
een van de partners (meestal zonder toestemming van de vrouw).
Verkrachting of seksuele aanranding kan iedereen altijd en overal overkomen. Elk slachtoffer reageert op haar
eigen manier. Meestal zijn de eerste reacties woede, ongeloof en angst. De slachtoffers hebben altijd medische
en psychische zorg nodig.
CORRECTE PROCEDURES
Wat ook de reactie van het slachtoffer is, ze moet in elk geval dit doen:
1. Er een dokter bij halen
Hoe eerder het slachtoffer naar een spoeddienst gaat, hoe beter dat is
om bewijsmateriaal te verzamelen. Doe geen andere kleren aan. Laat het
slachtoffer niet eerst in bad of onder de douche gaan. De kleren die het
slachtoffer aan had op het moment van de verkrachting zijn belangrijk
bewijsmateriaal. Van kleren wisselen kan alleen als het echt absoluut nodig
is. Bewaar de kleren die het slachtoffer aan had dan in papieren – geen
plastic – zakken. Zelfs als het slachtoffer op het eerste gezicht niet gewond
is, heeft het medische zorg nodig. Daar hoort ook een evaluatie bij van
het risico op zwangerschap en/of seksueel overdraagbare aandoeningen.
Daarna kunnen de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden. Als het
slachtoffer vermoedt dat het gedrogeerd is, is er een urinestaal nodig om
dat te laten testen.
2. Sociale steun zoeken
Laat slachtoffers deze situatie niet alleen verwerken. Neem contact op
met een familielid of een vriend. Zij kunnen het slachtoffer helpen om zich
zoveel mogelijk te herinneren van de aanranding, van de dader en van de
gebeurtenissen. Het is belangrijk dat het slachtoffer zich geen zorgen hoeft
te maken dat het later niet meer kan uitleggen of bewijzen wat er precies
gebeurd is.
3. De daders aangeven
Het is cruciaal dat u zoveel mogelijk sporen van de dader bijhoudt (tot en
met sigarettenpeuken, stukken van kleren enz.). Dat is vooral belangrijk
als het slachtoffer een klacht wil indienen. Probeer het slachtoffer ook
zoveel mogelijk te laten onthouden van wat er precies gebeurd is. Schrijf
details op. Noteer al wat u zich nog herinnert van de situatie en van de
omstandigheden van de verkrachting: de juiste plek, de juiste tijd, wie er
allemaal bij was, informatie over de dader(s) (zoals hun kleur van haar, hun
haarsnit, de kleur van hun ogen, accent, lijfgeur, met welke auto ze reden,
de nummerplaat enz.).
Het is niet verplicht om meteen te beslissen of je wel of geen klacht indient
(daar krijgt het slachtoffer normaal tot zes maanden de tijd voor). Wil het
slachtoffer onmiddellijk een klacht indienen? Neem dan contact op met de
politie.
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NODIGE HULPMIDDELEN
Handschoenen
Papieren zakken
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BIJLAGE 7. Verantwoord drank schenken
Jef is 57, getrouwd en vader van drie kinderen. Zoals elke dag haalt hij ’s morgens de post uit de
brievenbus vóór hij zijn café opendoet.
Jef vindt een rare envelop in zijn brievenbus. Een brief van de rechtbank. Het is een brief die hij niet
verwacht, dus doet hij hem nieuwsgierig open. Jef gelooft zijn eigen ogen niet.
Kort samengevat is de brief een ‘dagvaarding’. Jef moet naar een rechtszitting. Hij wordt ervan
beschuldigd mee verantwoordelijk te zijn voor een ongeval van een van zijn klanten. De dagvaarding
zegt dat zijn klant de nacht van het ongeval tot zowat 2 uur ’s nachts had zitten drinken in Jefs zaak.
Dan probeerde de klant met zijn auto terug naar huis te rijden. Maar onderweg had hij een ongeval
met gewonden en materiële schade aan eigendommen van derden. In het ziekenhuis bleek het
alcoholgehalte in het bloed van Jefs klant ver boven de wettelijke limiet te liggen.
De klant geeft toe dat hij die avond had zitten drinken, maar zijn advocaat zegt dat Jef mee
verantwoordelijk is voor het ongeval. Want Jef had elke keer drank geschonken toen zijn klant hem
erom vroeg. Ook nog toen die klant al duidelijk boven zijn theewater was en zich ongewoon begon te
gedragen (hij had een glas gebroken en was veel luider gaan praten).
Omdat hij zich zorgen maakt over de dagvaarding, doet hij verwoede pogingen om zich de avond in
kwestie te herinneren. Hij herinnert zich vaag een klant die maar zelden in zijn zaak komt, en die die
avond samen met een vrouw aan de bar zat. Die klant was die avond zwaar gaan gesticuleren en was
inderdaad nogal luidruchtig geweest.
Jef herinnert zich nog goed dat hij vond dat dit een kwestie was tussen die man en die vrouw, en wijdde
er verder weinig aandacht aan. Hij dacht zelfs dat dat glas per ongeluk gebroken was. Toen de klant
wegging, keek Jef hem na. Hij had toen wel gezien dat die klant er niet al te best uitzag, maar Jef ging
ervan uit dat de vrouw in zijn gezelschap wel voor hem zou zorgen en hem veilig thuis zou brengen.
Jef pakt zijn telefoon en belt zijn advocaat…
Wat zijn jouw bedenkingen bij dit verhaal? Denk er even over na en beantwoord deze vragen:
•
•
•
•
•
•

Heeft Jef de situatie van die avond volgens jou goed ingeschat?
Waarom kwam Jef niet tussenbeide?
Wat had Jef volgens jou kunnen (en moeten) doen?
Als dit zich voorgedaan had in jouw uitgaansgelegenheid, hoe had jij dan gereageerd op de situatie?
Welke strategieën kun je gebruiken om situaties zoals deze te vermijden?
Als er een wet bestond die de verantwoordelijkheid in deze situatie bij eigenaars en uitbaters
legde, welke stappen zou je dan kunnen zetten om ervoor te zorgen dat zo’n situatie zich niet kon
voordoen?
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BIJLAGE 8. Materiële omgeving
(Formulier A1)

UITGANG

DANSVLOER

Dit is een mogelijke plattegrond van een uitgaansgelegenheid die lijkt op jouw zaak. Beantwoord deze
vragen en geef gerust commentaar:
1. Waar op dit grondplan denk je dat de meest problematische situaties zich voordoen?
2. Wat voor situaties zijn dat? Hoe dikwijls komen die voor? En wie heeft er allicht mee te maken?
3. Hoe kun je deze problemen gewoonlijk oplossen?
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BIJLAGE 9. Materiële omgeving (Formulier B)
Vragen over mijn drankgelegenheid
Naam:
Plaats: In het stadscentrum

, Vlak bij het stadscentrum

,In een buitenwijk

Openingstijden:
Aantal medewerkers:
Wat is jouw taak?
Kreeg je specifieke opleiding voor deze taak toen je al in deze uitgaansgelegenheid werkte?
Wat vind je het leukst aan je zaak?
Wat vind je het minst leuk aan je zaak?
Welk type klanten komen naar je zaak?
Waarom komen klanten naar je zaak? (Geef verschillende redenen op.)
Over welke problemen kreeg je vooraf training? Alcohol/drugs
Eerste hulp , Verantwoord drank schenken , Communicatie

,Geweld

, Veiligheid

,

Geef wat uitleg bij de vakjes die je aangekruist hebt, over het soort training dat je hierover kreeg.
Was je zaak ooit betrokken bij een interventie of een campagne voor ‘Minder Hinder’ van een
organisatie of gezondheidsdienst (b.v. rond hiv, verkeersongevallen, niet-alcoholische drank)? Zo ja,
geef wat meer informatie over hoeveel interventies het gaat en waarover die precies gingen?
Liggen er in je zaak flyers over preventie voor je klanten?
Zijn er in je zaak condoomautomaten?
Als je aan je zaak iets kon veranderen (b.v. inrichting, look, functies of iets anders), wat zou je dan
het eerst veranderen?
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BIJLAGE 9.1 Materiële omgeving
(Formulier B1)

UITGANG

DANSVLOER

Dit is een mogelijke plattegrond van een uitgaansgelegenheid die lijkt op jouw zaak. Beantwoord deze
vragen en geef gerust commentaar:
1. Waar op dit grondplan denk je dat de meest problematische situaties zich voordoen?

2. Wat voor situaties zijn dat? Hoe dikwijls komen die voor? En wie heeft er allicht mee te maken?

3. Hoe kun je deze problemen gewoonlijk oplossen?
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BIJLAGE 10. Belangrijkste domeinen en problemen
rond uitgaansleven
• Gezondheidsproblemen: tabak, misbruik van alcohol en illegale drugs, drinken onder de toegelaten
leeftijd, comazuipen, dronkenschap, verwondingen, problemen door hitte of door lawaai,
beschadiging van gezichtsvermogen en mentale stoornissen.
• Nachtelijk geweld: vechten, conflicten tussen klanten, conflicten tussen klanten en medewerkers,
seksuele aanranding.
• Onveilige en ongewenste seks: onjuist gebruik van condooms, zwangerschap, seksueel
overdraagbare aandoeningen.
• Vervoer van en naar uitgaansbuurten: dronken rijden, rijden onder invloed van drugs.
• Openbare overlast: geluidsoverlast, vandalisme, drinken op straat.
• Criminaliteit en andere overtredingen van de wet: drugs dealen, diefstal, inbraak, alcohol kopen of
schenken onder de wettelijk toegelaten leeftijd, drank schenken aan dronken klanten.
• Effectief beheer van uitgaansgelegenheden: afwezigheid van of gebrek aan controle, supervisie en
inconsequente toepassing van wettelijke maatregelen, gebrek aan veiligheidsmaatregelen, gebrek
aan huisreglementen, gebrek aan een gedragscode en gebrek aan (kwaliteit in) opleiding van
medewerkers.
Duidelijke probleemsituaties
• Onderzoek toont aan dat weekendnachten de piekperiode zijn voor gewelddadig gedrag. Een
pieklocatie is in en rond cafés en clubs (Allen e.a. 2003).
• Een verhouding weinig medewerkers/veel klanten zorgt voor meer agressief gedrag (Homel & Clark
1994), wellicht door minder sociale controle (Graham e.a. 2005).
• Er is ook een verband tussen agressie in bars en medewerkers die alcohol schenken aan dronken
klanten (Homel & Clark 1994). Soms zorgt de weigering om nog alcohol te schenken aan dronken
klanten zelf al tot agressie (Felson e.a. 1997).
• Er is een duidelijk verband tussen agressie en de mate van dronkenschap van de mensen in een
bar, en het beleid van de bar om dronkenschap aan te moedigen (b.v. door drank heel goedkoop te
maken) (Homel & Clark 1994).
• Vijandige en agressieve medewerkers (Homel e.a. 1992).
• Slecht opgeleide en slecht gecoördineerde medewerkers (Homel e.a. 1992).
• In verhouding veel mannelijke medewerkers en veel ‘opscheppers’ (Homel e.a. 1992, Quigley e.a.
2003).
• Bij meer dan een derde van de gewelddadige incidenten in zaken met een tapvergunning, zijn
portiers betrokken, vaak zelfs als dader (Maguire & Nettleton 2003).
• Geweld (meestal onder mannelijke klanten onder 25 jaar) ontstaat meestal door: een conflict
met medewerkers, overbevolking, overtreding van huisregels, offensief gedrag, conflicten over
interpersoonlijke relaties (Chikritzhs 2002, Homel e.a. 2004, Macintyre & Homel 1997).
• In veel bars en clubs waar klanten hun drank krijgen aan een heel lange bar (met veelal verschillende
barmensen), is het onmogelijk effectief te controleren wie er te veel gedronken heeft, en dus om
effectief probleemgedrag te voorkomen (Kulis 1998).
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Interventies voor uitgaansgelegenheden, voor het recreatieve circuit en voor de opleiding van
medewerkers
In sommige landen en steden lopen al sommige interventies, b.v.:
I.
II.
III.
IV.
V.

Huisreglementen
Gedragscode en andere afspraken
Controle en beperking van openingstijden
Interventies in de fysieke en contextuele omgeving van uitgaansgelegenheden
En individuele strategieën voor minder hinder.

Onlangs kwamen daar als meest populaire interventies nog verantwoord drank schenken en de
opleiding voor portiers bovenop (een onderdeel van Verantwoord Drank Schenken). Zo is de opleiding
van ‘The Safer Bars’ gebaseerd op agressie in gelegenheden met een vergunning en op kennis over
communicatie in het algemeen. Daarbij hoort o.a. het effectieve gebruik van persoonlijke ruimte en van
lichaamstaal (Sears e.a. 1991), en technieken die ontwikkeld zijn voor politieagenten en andere mensen
die werken met daders van geweld (Albrecht & Morrison 1992, Garner 1998).
Er zijn maar een paar programma’s die strak resultaten omschreven en evalueerden. Toch bleken al deze
programma’s effectief te zijn om de toegang van jongeren tot alcohol te verminderen, om te zorgen voor
minder problematisch drinkgedrag, voor minder onvrijwillige verwondingen door verkeers- en andere
ongevallen, en slagen en verwondingen (Treno e.a. 2005). Een paar voorbeelden van deze programma’s:
•
•
•
•

Community Trials Project (Salinas, Californië, VS)
The Surfers Paradise Safety Action Project (Queensland, Australië)
Stockholm Prevents Alcohol & Drug Problems (STAD) (Zweden)
Geelong Local Industry Accord in Australië (Geelong, Australië).

Er bestaan wel goede programma’s om barmedewerkers op te leiden in verantwoord drank schenken
(dus om drank te weigeren aan minderjarige en dronken klanten) (Graham 2000). Toch zijn er goede
redenen om te pleiten voor meer opleiding om medewerkers te leren omgaan met probleemgedrag.
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BIJLAGE 11. Wetgeving
In augustus zijn de nachten het warmst. Dat trekt jong volk aan in de favoriete straten van de hoofdstad.
Veel jongeren zoeken er de beste en meest opwindende gelegenheden om plezier te maken. Net na
middernacht komt een groepje van drie vrienden uit een bar. Ze krijgen een flyer voor discotheek ‘Dance’.
Geprikkeld door de naam van de dj die vanavond draait, gaan ze naar de disco.
Aan de deur van de zaak zijn de drie vrienden onder de indruk van de lange wachtrij van mensen die
naarbinnen willen. Toch gaat de rij na een tijdje flink vooruit. Dat komt vooral doordat de portiers – onder
druk van de instructies van hun baas die zijn zaak graag zo vlug mogelijk ziet vollopen – stoppen met
mensen te fouilleren met een metaaldetector, en alleen nog een paar klanten snel manueel fouilleren.
Als ze bij de ingang komen, willen de drie vrienden naar binnen gaan. De veiligheidsmedewerkers
fouilleren ze niet, maar denken dat een van de jongens nog niet oud genoeg om in de discotheek binnen
te mogen. Ze vragen zijn identiteitskaart. Blijkt dat die jongen geen identiteitsbewijs bij zich heeft. Na
verwoede pleidooien van zijn twee vrienden, laten ze de drie jongens uiteindelijk toch binnen.
Als ze binnen zijn, gaan de drie vrienden naar de bar waar ze jenevertjes beginnen te drinken. De hele
avond blijven de vrienden verschillende – meestal sterke – drankjes bestellen. Een van de jongens wordt
algauw dronken. Dat blijkt uit zijn buitensporige euforie.
De barman is zich terdege bewust van de toestand van de jongen, maar blijft hem toch nog meer
alcoholische drank serveren als de jongen erom vraagt.
Tegen sluitingstijd stopt de muziek, en vragen de veiligheidsmedewerkers iedereen om de zaak te
verlaten.
De dronken jongen begint te kibbelen met een van de veiligheidsmensen, en zegt dat hij nog niet
naar huis wil. Hij zegt dat hij aan de bar nog meer wil drinken. De veiligheidsagent dringt aan om de
zaak te verlaten. De jongen reageert slecht en begint te schelden. In plaats van dat te negeren, verliest
de veiligheidsagent zijn geduld en duwt de jongen, die op de grond blijft liggen. Meteen wordt
de politie gebeld om de zaak te onderzoeken. De politie vraagt de uitbater om de beelden van het
videobewakingssysteem (CCTV). Maar het tv-circuit stond die avond niet aan door een probleem met
de elektriciteit. Later blijkt dat de veiligheidsagent geen erkenning heeft en eigenlijk gewoon een vriend
was van de uitbater die hem gevraagd had om die nacht even in te springen.
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Vragen voor discussie:
1. Hoe zou je het gedrag omschrijven van de portiers die de beschikbare metaaldetector niet gebruiken
om klanten te checken, en in plaats daarvan alleen maar manueel fouilleren (en zelfs dan zelfs alleen
maar sporadisch)?
1.2 Hoeveel boete kan de wet volgens jou opleggen voor dit scenario?
2. Vind je dat de portier gelijk had om mensen binnen te laten in de nachtclub zonder eerst te checken of
die de wettelijke minimumleeftijd al bereikt hebben?
2.1 Hoeveel boete kan de wet volgens jou opleggen voor dit scenario?
3. Had de barman gelijk om verder alcohol te schenken aan een van de vrienden, ook al was die duidelijk
erg dronken?
3.1 Hoeveel boete kan de wet volgens jou opleggen voor dit scenario?
4. Wat vind je van het gedrag van de uitbater van de club als je weet dat hij de wettelijke vereisten voor
bewaking kent, maar er niet aan voldoet?
4.1 Hoeveel boete kan de wet volgens jou opleggen voor dit scenario?
5. Vind je dat de uitbater gelijk had om een vriend te vragen om in te springen als
veiligheidsmedewerker, ook al was het maar voor één avond?
5.1. Hoeveel boete kan de wet volgens jou opleggen voor dit scenario?
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BIJLAGE 12. Evaluatievragenlijst
Met dit formulier verzamelen we informatie van de deelnemers over elke individuele bouwsteen.
Antwoorden duurt maar een paar minuutjes. Met uw antwoorden zorgt u voor waardevolle feedback.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
I. UW GEGEVENS
1. Geslacht____ 2. Leeftijd ____ 3. Wat is uw functie in uw uitgaansgelegenheid?
II. ABOUT THE UNIT
1. Organisatie van de bouwsteen. Evalueer voor deze bouwsteen:

Duur
Benodigd-heden
en ondersteunend
materiaal
Leerondersteuning
Ruimte

Heel slecht

Slecht

Voldoende

Goed

1

2

3

4

Heel
goed
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2. Methoden en technieken. Evalueer voor deze bouwsteen:

Gepaste methodes in
functie van de inhoud
Gepaste methodes
voor deze groep
Effectiviteit van de
methodes om kennis
op te doen
Relevantie van de
methodes voor de
toepassing in de
praktijk

Heel slecht

Slecht

Voldoende

Goed

Heel
goed

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3. Inhoud. Evalueer voor deze bouwsteen:

Duidelijkheid
Grondigheid
Betrouw-baarheid
Innovativiteit
Relevantie voor
uw werk

Heel slecht

Slecht

Voldoende

Goed

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

Heel
goed
5
5
5
5

1

2

3

4

5

4. Trainer/coördinatieteam. Evalueer voor deze bouwsteen:
Heel slecht

Slecht

Voldoende

Goed

Heel
goed

Kennis van de trainer
over het onderwerp

1

2

3

4

5

Methodiek

1

2

3

4

5

Gedrag van de groep
Groepsattitude

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5. Ondersteunend materiaal voor deze bouwsteen. Evalueer:

Kwaliteit van
ondersteunend
materiaal
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Heel slecht

Slecht

Voldoende

Goed

Heel
goed

1

2

3

4

5
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6. Werkgroep. Evalueer voor deze bouwsteen:

Kwaliteit van de
relatie tussen de
groepsleden
Samenwerking in de
groep
Ervarings-uitwisseling
Groepsattitude

Heel slecht

Slecht

Voldoende

Goed

Heel
goed

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

7. Nieuw verworven kennis. Evalueer voor deze bouwsteen:

Uw begrip van de
inhoud
Relevantie van de
inhoud
Relevantie van de
instrumenten voor
de interventie
Of u de nieuw
verworven kennis
kunt toepassen in
uw werk

Heel slecht

Slecht

Voldoende

Goed

Heel
goed

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Wat is het meest relevante dat u leerde voor deze bouwsteen?

9. Hoe gaat u de nieuw verworven kennis overbrengen naar uw eigen praktijk of werk?

10. Hebt u nog andere opmerkingen die u relevant lijken om de kwaliteit van de opleiding te blijven
verbeteren? Noteer ze hier.

Dank u
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