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kwaliteitsvolle preventie in een veranderende 
maatschappij
• NPS (New Psychoactive Substances), nieuw samengestelde designerdrugs en legal

highs, die vaak via digitale kanalen verspreid worden

• Quality Standards of kwalititeitsnormen aan drugpreventie opgesteld in EU, door 
de VN en de ontwikkeling van een UPC, een Universal Prevention Curriculum
samen met USA’s Colombo Plan

• Mediator Analysis of analyse wat precies evidence based preventieprogramma’s 
effectief maakt: wat is het mechanisme tot succes?

• Verspreiding, training van trainers en culturele adaptatie van Unplugged 
schoolpreventie in Midden-Amerika, Azië, het Midden-Oosten en Afrika

• Eerste testen van “Line Up Live Up”, lifeskills in sportactiviteiten voor preventie 
van criminaliteit, geweld en druggebruik met de UNODC in Brazilië, Zuid-Afrika en 
Kyrgyzstan. 

• Een generieke titel zou kunnen zijn “kwaliteitsvolle preventie in een 
veranderende maatschappij”.





UPC Universal Prevention Curriculum

• Ontwikkeld door US prominente wetenschappers, $ Colombo plan
• EUPC: Europese initiatie en adaptatie met 11 partners, lead HoGent
• Academische, online en modulaire 5-daagse training
• Kernelementen: 

• Preventiewetenschap, evidence based programma’s, theorie
• Etiologie (oorzaak-gevolg), ontwikkelingspsychologie en socialisatie
• Multidisciplinair – epidemiologie, farmacologie, psychologie, pedagogie
• Werkterreinen – school, familie, gemeenschap (buurt, werk, vrijetijd, …)
• Training en opleiding 

• Kwetsbare groepen en individuen bepalen
• Gegevens inzamelen, evaluatie, monitoring
• Stakeholders overtuigen en doelpubliek samenbrengen
• Interventies selecteren en duurzaam toepassen in een stappenplan of logisch model



NPS New Psycho-active Substances

• Synthetisch, geheel of gedeeltelijk 
legale middelen legal highs

• Zeer sterk en schadelijk

• Verspreiding vaak @ internet

• Vereisen nieuwe hulpverlenings-
vaardigheden en juridische middelen

• EWS Early Warning System 











Preventie en sport





Mediator analyse van Unplugged

• Interventie werkt niet rechtstreeks in op resultaat maar langs 
mediators

• Welke mediators dragen sterkst bij tot het effect? 



The theoretical model of Unplugged

“mediators”



The theoretical model of Unplugged

Unplugged

Knowledge on drugs
Risk perception

Intentions Use

Attitudes

Normative beliefs
Perceived use

Perceived acceptance
Peer’s pressure

Problem behaviour
Jessor & Jessor 1977

Social learning
Bandura 1960 

Health Belief
Rosenstock 1950

Social Norms
Perkins 1986

Reasoned action-attitude
Fishbein & Ajsen 1980

Skills
Critical thinking

Creative thinking
Relationship skills

Communication skills
Assertiveness
Refusal skills

Managing emotions
Coping

Empathy
Problem solving
Decision making



1opening

2 group

3 risks

4 reality

5 smoke

6 express

7 assertive

9 drugs

8 contact

10 coping

11 problem

12 goals

Lessons linked to mediators



Mediators gemeten om te kijken welke naar effect leidt

Positieve attitude tegenover drugs

Negatieve attitude

Positieve overtuigingen

Negatieve overtuigingen

Kennis

Normative beliefs (perceptie van het aantal leeftijdgenoten die drugs gebruiken)

Refusal skills 

Perceptie van een positief  klasklimaat



Mediators met een bewezen connectie naar effect:

Positieve attitude tegenover drugs

Normative beliefs

Weigeringstechnieken

Andere mediators in Unplugged :

Negatieve attitude

Positieve overtuigingen

Negatieve overtuigingen

Kennis

Perceptie van een positief  klasklimaat


