
ingevulde gezondheidsmatrix 
huis van het kind kontich

JONGEREN
OUDERS/ OPVOEDINGS-

ONDERSTEUNING
ZWANGERSCHAP EN 

BORSTVOEDING

KOAP/KOPP

KOAP/KOPP 
(KOAP = Kinderen van ouders met een 

afhankelijkheidsproblematiek

EDUCATIE

 - What’s Up!? - een praatpunt 
waar jongeren in Kontich op vas-
te uren terechtkunnen voor een 
gesprek met een eerstelijnspsy-
chologe – wordt verder bekend 
gemaakt: In 2019 worden kliklijs-
ten gemaakt om te verspreiden 
via scholen (bijv. op wc-deuren). 
In 2020 loopt de bekendmaking 
verder: bijv. ondersteunen cam-
pagnes met 6 affiches per jaar 
over diverse thema’s waarvoor je 
bij What’s Up!? terechtkunt; o.a. 
A&D. Schoolrock toeleiden tot 
Feestwijzer; KwaliteitsLabel. O.a. 
barbriefing en tapcursus worden 
geïntegreerd. 

 - Schoolrock toeleiden tot Feest-
wijzer; KwaliteitsLabel. O.a. 
barbriefing en tapcursus worden 
geïntegreerd. 

 > Dienst Vrije tijd/Jeugd volgt op.

 - In het najaar 2019 staat vormings-
aanbod voor ouders van tieners 
Als Kleine Kinderen Groot Wor-
den ingepland.  > HvK wilt dit om 
de 2 à 3 jaar herhalen. 

 - De brochure voor ouders uit 
etnisch-culturele minderheden 
(ECM) met info en advies voor 
ouders van tieners: hoe hen leren 
om verantwoordelijk om te gaan 
met tabak, alcohol en drugs (be-
schikbaar in Nederlands, Frans, 
Engels, Arabisch en Turks) wordt 
via de website verspreid + gericht 
verspreid door het Sociaal Huis 
indien relevant.

 - Via Uit Je Doppen wordt be-
keken of vorming kan worden 
aangeboden over alcohol, drugs, 
verslaving aan de praatgroepen 
voor vrouwen. > Uit Je Doppen 
(vormingsactiviteiten voor vol-
wassenen via OCMW Kontich, 
cliënten van Sociale Dienst)  

 - Er wordt besproken of info en 
vorming voor ouders via Uit Je 
Doppen en Buurthuis Den Alf 
wenselijk is > UJD

 - In het najaar van 2019 wordt ingezet 
op het sensibiliseren en informe-
ren van zwangere vrouwen over 
alcoholgebruik en risico’s tijdens de 
zwangerschap. De flyer over zwan-
gerschap en alcohol, voor meer 
kwetsbare vrouwen: pre- peri- en 
postnataal, wordt verspreid. 

 > HvK volgt op. 

 - Op de website van HvK Kontich 
wordt de link naar www.ouderson-
derinvloed.info verspreid. 

 - Op het grote team van HvK wordt 
de nood bevraagd naar opleiding 
voor OCMW-medewerkers (Socia-
le Dienst/Zorg) over het toepassen 
van de Kindreflex. Vorming kan 
worden voorzien door Familieplat-
vorm. 

 - Op het onderwijsoverleg wordt 
een bespreking van het herkennen 
en omgaan met KOAP geagen-
deerd om CLB’s en graadcoördina-
toren te ondersteunen; 

 > CGG VAGGA sluit hiervoor aan.

KOAP/KOPP 
(KOAP = Kinderen van ouders met een 

afhankelijkheidsproblematiek)

Dit document kwam tot stand in samenwerking met Vlaams Insituut Gezond Leven en Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs.
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 - De Campagne Bijzonder 
Zonder over cannabis (vanaf 
2020 beschikbaar): Kontich wil 
deelnemen. Er zijn methodie-
ken voor onderwijs, sportclubs, 
jeugdbewegingen, bijzondere 
jeugdzorg en ouders. Materiaal 
voor scholen wordt uitleenbaar 
gesteld via Dienst Onderwijs. 
Andere materialen zijn online 
verkrijgbaar via Dienst Vrije tijd/
Jeugd.

 > Tupperware-concept rond mock-
tails: opgeleide vrijwilligers geven 
demo/uitleg over goede mocktails 
en moedigen aan om die te serve-
ren bij familiefeestjes. Ontwikke-
ling staat on hold. 

OMGEVINGS-
INTERVENTIES

 - Initiatief rond alcoholvrije alter-
natieven en gezonde hapjes op 
evenementen. Vanuit insteek 
Charter Gezonde Gemeente: 
Gezel en HvK toetsten bij dienst 
Onderwijs en College Bestuur-
ders en Schepenen: principebe-
slissing is genomen + opdracht 
tot uitvoeren gegeven aan 
diensten:

 > 2019:                                                    
evenementen eigen personeel 

 > 2020:                                                 
evenementen met steun Kontich 

 > 2021:                                                   
evenementen van verenigingen 
Hiervoor wordt een ‘handleiding 
met suggesties’ uitgewerkt.

 > Gezel volgt verder op.

 - Aan de partners van het HvK 
wordt de nood bevraagd van 
basisvorming over productinfo 
van middelen, MMM, signalen 
herkennen, bespreekbaar 
maken, verslaving … 

 > CGG VAGGA of online vorming

 - Aan de partners van het HvK 
wordt de nood bevraagd van 
basisvorming over productinfo 
van middelen, MMM, signalen 
herkennen, bespreekbaar maken, 
verslaving … 

 > CGG VAGGA of online vorming

 - Op de website van HvK Kontich 
wordt info rond doorverwijzing 
vermeld. 

 - Op het grote team van HvK 
wordt de nood bevraagd naar 
opleiding voor OCMW-mede-
werkers (Sociale Dienst/Zorg) 
over aandacht in het sociaal 
huis voor de ruimere context 
van cliënten: impact op het 
gezin: zie ook kindreflex. 

 - Aan de partners van het HvK 
wordt de nood bevraagd van 
basisvorming over productinfo 
van middelen, MMM, signalen 
herkennen, bespreekbaar ma-
ken, verslaving … 

 > CGG VAGGA of online vorming

https://www.vad.be/bijzonderzonder
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 - Aan de partners van het HvK 
wordt de nood bevraagd van 
fysieke of online vorming en 
deskundigheidsbevordering 
over productinfo van middelen, 
MMM, signalen herkennen, be-
spreekbaar maken, verslaving … 
Aanbod wordt bekendgemaakt 
via e-brief van het HvK. 

 - Welzijnsbeurs in alle secundaire 
scholen in 2019-2020: er wordt 
deze keer aandacht geschon-
ken aan alcohol / veerkracht / 
What’s Up!? 

 > Dienst Onderwijs volgt op.

 - Toolbox voor organisatoren van 
feestjes: banners, polsbandjes 
leeftijd …

 > Is permanent beschikbaar via 
Dienst Vrije Tijd en Jeugd.

 - Via studiedagen wordt er een 
opleiding voor leerkrachten 
en pedagogisch medewerkers 
ingepland. 

 > Wordt voorzien door Vagga.

AFSPRAKEN 
EN REGELS

 - Lokale monitor bij detailhandel 
en nachtwinkels: Mystery shop-
ping door jongeren/preventie-
werkers rond verkoop alcohol.

 > deelname is in voorbereiding: 
Dienst Vrije Tijd en Jeugd 

 - Op de website van HvK Kon-
tich wordt de link naar Recht 
op antwoord opgenomen: 
brochure voor gezinnen met 
druggebruikende kinderen 
over juridische vragen.

https://www.vad.be/artikels/detail/aan-de-slag-met-de-lokale-monitor-alcohol--jongeren
https://www.vad.be/materialen/detail/recht-op-antwoord-informatie-voor-ouders
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 - Indien bij onderhoud/opruim 
door de Groendienst glas van 
alcohol, drank, spuiten (drugs) 
of andere attributen worden 
gevonden, wordt dit opgeruimd 
en gemeld aan Dienst Vrije Tijd 
en Jeugd (beheerder speelter-
reinen).

ZORG 
EN BEGELEIDING

 - What’s Up!? wordt verder 
bekend gemaakt, ook voor het 
thema A&D, via kliklijsten, Face-
book, flyer, stands, klasvoorstel-
lingen, etc. Zal ook aanwezig zijn 
op psychobeurzen op scholen

 - Oudergespreksgroepen voor 
ouders van gebruikende 
kinderen. Dit wordt 4 keer per 
jaar georganiseerd door CGG 
VAGGA. 

 > Wordt bovenlokaal opgevolgd 
vanuit VAGGA. 

 - Screening perinatale mentale ge-
zondheidsproblemen: huisartsen, 
vroedvrouwen, gynaecologen en 
kinderartsen moeten alert zijn 
voor de herkenning van de psy-
chische signalen, het identifice-
ren van de risicofactoren en het 
sensitief bespreekbaar stellen 
van deze problemen. https://
www.uzgent.be/nl/home/Lists/
PDFs%20zorgaanbod/Richt-
lijn-perinatale-gezondheid.pdf 

 > Gezel (Gezondheid en Eerstelijns-
samenwerking) bevraagt wenselijk-
heid om draagvlak te onderzoeken 
in sector. 

 - Op de website van HvK Kontich 
wordt het aanbod voor KOAP 
vermeld: https://www.vad.be/
artikels/detail/informatie-en-
hulp-op-maat-van-koap
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