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STAP 1 ALGEMENE ONDERWERPSVERKENNING  

1. VERTAAL JE THEMA/INFORMATIEVRAAG IN EEN AANTAL TREFWOORDEN OF 
ZOEKTERMEN 
Ø Begeerte  
Ø Gewenning  
Ø Verslaafdheid  
Ø Hang  
Ø Zucht  
Bron: https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verslaving  

 
WOORDEN WAAR IK AAN DENK  
Ø Afkicken  
Ø Opname 
Ø Probleem  
Ø Instelling  
Ø Psychiatrie  
Bron: Eigen kennis  

SOORTEN VERSLAVINGEN  
Ø Alcoholverslaving 
Ø Drugsverslaving  
Ø Nicotineverslaving  
Ø Seksverslaving  
Ø Gokverslaving  
Ø Gameverslaving  
Ø Gsm verslaafd  
Bron: Eigen kennis  
Ø Medicijnverslaving  
Ø Internetverslaving  
Bron: https://www.novadic-kentron.nl/ben-ik-verslaafd/soorten-verslaving/  
Ø Koopverslaving  
Ø Workaholisme  
Ø Gedragsverslaving  
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Verslaving  

 
2. GEBRUIK STAPSGEWIJS EEN DRIETAL VAN JE ZOEKTERMEN VOOR EEN 
VERKENNENDE, VERGELIJKENDE ZOEKOPDRACHT  
Ø Opname 

• Google: Ongeveer 7.650.000 resultaten 
• Yahoo: 18,000,000 results 
• Bing: 18 400 000 Resultaten 

Ø Nicotineverslaving  
• Google: Ongeveer 39.700 resultaten  
• Yahoo: 149,000 resultaten  
• Bing: 34 400 resultaten 

Ø Medicijnverslaving: 
• Google: Ongeveer 19.000 resultaten  
• Yahoo: 83,200 resultaten  
• Bing: 82 800 resultaten 
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3. BEKNOPT OVERZICHT VAN ZOEKRESULTATEN  
Trefwoord: medicijnverslaving 

Google    HOE?  
 Boek  Ongeveer 462 

resultaten  
Via de zoekbalk in google  

 Artikel krant Ongeveer 153 
resultaten 

Term in gegeven 
‘Medicijnverslaving 
krantenartikel’ 

 Afbeelding Geen exact getal 
à veel relevante 
foto’s  

Via de zoekbalk in google 

 Video Ongeveer 182 
resultaten 

Via de zoekbalk in google  

 Eindwerk  Ongeveer 43 
resultaten  

Term in gegeven: 
‘Medicijnverslaving  
eindwerk’  

Bing    HOE?  
 Boek  2230 resultaten  Term in gegeven 

‘medicijnverslaving boek’ 
 Nieuws  Geen 

zoekresultaten  
gevonden  

Via de zoekbalk Nieuws  

 Afbeelding  Beperkt aantal 
gevonden à niet 
veel relevante 
foto’s  

Via da zoekbalk afbeeldingen 
Bing  

 Video  Geen exact getal 
à veel relevante 
video’s  

Via de zoekbalk video’s in 
Bing  

 Eindwerk  12 resultaten  Term in gegeven in Bing 
‘Medicijnverslaving eindwerk’ 

Yahoo    HOE?  
 Boek  5470 resultaten  Term ingegeven 

‘medicijnverslaving boek’ 
 Afbeeldingen  Beperkt aantal 

gevondenà 
weinig relevante 
foto’s  

Via de zoekbalk images in 
Yahoo 

 Website   34700 resultaten  Term 
ingegeven ’Medicijnverslaving 
website’   

 Video’s  Weinig 
zoekresultaten à 
wel relevante  

Via de zoekbalk video’s in 
Yahoo  

4. KWALITEIT VAN JE ZOEKRESULTATEN  
Zoekresultaat 1. 
Drugsverslavingà instelling  
Bron: https://www.rodersana.be/  
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CRAP-test 
Currenncy = actualiteit  Geen expliciete datum teruggevonden op 

de site.  
Reliability = betrouwbaarheid  Er worden geen bronnen vermeld. Het is 

meer een site ter informatie.  
Authority = autoriteit  Rodersana is een erkende 

verslavingszorginstelling. Ook is het 
wetenschappelijk onderbouwd. Well 
staat er niet expliciet op wie de auteur 
is.  

Point of view= objectiviteit Het internetdomein is .NL. De bedoelding 
van de site is informatie geven over de 
instelling en de soorten verslavingen ter 
informatie. Het is bedoeld voor mensen 
die een verslaving hebben en die 
behandeling willen overwegen. Het bevat 
wel reclame om de instelling te 
contacteren. Het komt dus wel overeen 
met de site.  

Zoekresultaat 2.  
Drugsverslavingà wikipedia  
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Drug  

CRAP-test 
Currency = actualiteit  Deze pagina is voor het laatst bewerkt 

op 5 september 2017 om 6u40.  
Reliability = betrouwbaarheid  Er worden bronnen vermeld op de site. 

Het is geen mening en ook geen 
persoonlijke blog. Het is meer ter 
informatie.  

Authority = autoriteit  Er is niet vermeld wie het schreef of 
verantwoordelijk is voor de site. Dus is 
er niet echt bewijs dat de 
auteur/organisatie een expert is in het 
onderwerp.  

Point of view= objectiviteit  Het internetdomein is .nl. De pagina is 
gemaakt om mensen te informeren.  Het 
doelpubliek is eerder mensen die hun 
interesseren in drugs. Het bevat ook 
geen reclame.  

Zoekresultaat 3.  
Artikel 
Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160429_02264855  

CRAP-test 
Currency = actualiteit  29/04/2016  
Reliability= betrouwbaarheid  Er worden bronnen vermeld. Bovendien 

is het niet partijdig.  
Authority = autoriteit  Op de pagina wordt niet vermeld door 

wie het werd geschreven.  
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Point of view = objectiviteit  Het internetdomein is .be.  De bedoeling 
is om de lezers te overtuigen dat ze 
kunnen praten over hun probleem. Dat 
ze niet alleen zijn. Er is reclame op de 
site die nier relevant is, want het komt 
niet overeen me de inhoud van de 
pagina.  

5. KRITISCHE TERUGBLIK OP JE ALGEMENE VERKENNING JE BREDE ZOEKTOCHT 
EN VERGELIJKING VAN HANTEREN ALGEMENE ZOEKMACHINE VOOR INTERNET EN 
LIMO 
a) Het zoekproces is zeer moeizaam verlopen. Bij het de eerste stap vond ik het wel 
nog eenvoudig om trefwoorden te vinden over mijn thema. Ik heb ook gewerkt met 
meerdere zoekmachines en heb zo LIMO leren kennen, eigenlijk wist ik niet eens dat 
het bestond. Bovendien wist ik iet dat er zo’n groot verschil was met de verschillende 
zoekmachines. Wel vond ik het moeilijk om de diverse soorten bronnen te vinden over 
één bepaald trefwoord.   
Als ik een bepaald trefwoord in de zoekmachine had ingetypt bij afbeeldingen waren er 
veel afbeeldingen die niet echt over mijn woord ging, maar over andere zaken. Met de 
CRAP-test had ik zeer veel moeite met het vinden van de zoekresultaten en wie het 
geschreven heeft. Ook vind ik het ingewikkeld om te weten of de betrouwbaarheid van 
de bron correct is of niet. 
b) Mijn thema is nogal breed en ik zou beter beknoptere termen gebruiken. Zelf vond 
ik mijn trefwoorden goed bij mijn thema passen.  
c) Een onderzoekrapport heb ik nooit echt gevonden omdat ik ook niet echt weet wat 
het is. Ook vond ik soms de auteur van een site niet terug.  
d) Ik zal zeker proberen mijn beste te doen om alles te vinden.  

6. FORMULERING MOGELIJKE INFORMATIE- OF ONDERZOEKSVRAAG 
Ø Welke drugsverslavingen bestaan er allemaal?  
Ø Wat is de oorzaak voor bepaalde verslavingen?  
Ø Wat zijn de bijwerkingen voor mensen met een verslaving? 
Ø Bij welke instanties kan men terecht met je verslaving?  

STAP 2. DE BASISTEKST  

ZOEK EEN WETENSCHAPPELIJKE TEKST DIE ALS BASIS VOOR VERDER SPEUREN 
NAAR BRONNEN DIENT 
https://link-springer-
com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs12453-010-0720-8.pdf 
[1] 

1. BRONVERMELDING 
[1]van Wijngaarden-Cremers, P. J. M., & van der Gaag, R. J. (2012). Verslaving als 

ontwikkelingsstoornis. Kind & Adolescent, 31(4), 174–187. 
https://doi.org/10.1007/s12453-010-0720-8 

 
2. BRONVERMELDING BIS 
Hoe werken stoffen op het brein? De stof die gebruikt wordt activeert een depletie (in 
grote hoeveelheid vrijkomen) van neurotransmitters, die zich verspreiden over het 
brein.[1] 
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3. CONTEXT  

De tekst komt uit het tijdschrift kind & adolescent. Dit is een tijdschrift die zaken 
publiceert over de pedagogische, psychische praktijkervaringen over kinderen. Het zijn 
artikels die uit wetenschappelijke context geschreven zijn. 

De schrijvers van de dit artikel zijn dokters in de psychiatrie. Dit wijst erop dat de tekst 
bedoeld is om de bevolking te wijzen op de problemen bij de psychologische 
veranderingen bij kinderen. 
4. VERNEEM MEER OVER DE AUTEURS 

Er zijn 2 schrijvers dit zijn namelijk Dr. P. J. M. van Wijngaarden-Cremers en Prof. dr. 
R. J. van der Gaag.  

Dr. P. J. M. van Wijngaarden-Cremers is een kinderpsychiater die werkzaam is bij 
Dimence ggz Overijssel. Het is een Nederlandse vrouw die een dokter behaalt heeft in 
de filosofie. In de groep Dimence het hoofd. 

Voor Circuit Verslaving & Ontwikkelingsstoornissen. Ze was vanaf de start betrokken 
bij het behandelen van ADHD bij volwassenen.  

Prof. dr. R. J. van der Gaag is een kinderpsychiater die hoogleraar is aan de universiteit 
Utrecht. Zijn expertise gaat over het volgende onderwerp, namelijk autisme spectrum 
stoornissen en Ontwikkelingspsychopathologie. Momenteel is hij aan de slag als 
voorzitter kerngroep surveillance antibiotica resistentie.   

5. STRUCTUUR  
De tekst heeft meer een doodlopende structuur. Deze bevat als structuur eerst een 
inleiding die gevolgd wordt door de een doorlopende tekst met een aantal tussentitels. 
Als slot wordt er een besluit weergegeven van het artikel. De tekst wordt ondersteund 
door een aantal figuren, schema’s en kolom.  De referenties worden gemaakt aan de 
hand van een bronnenlijst die je vindt aan het einde van het document. De referenties 
gebeuren voornamelijk door APA. Er is een één eindnoot in het begin van het artikel 
waar weergegeven wordt wie de auteurs van de publicatie en wat ze in het dagelijks 
leven uitvoeren als job.	

6. ZOEK GELIJKSOORTIGE INFO EN DUID DIE AAN 
Zie in bijlage.  
Publicatie: blauw onderlijnt 
Instellingen: groen gemarkeerd 
Specialisten: roze gemarkeerd 
Definitie en moeilijke woorden: geel gemarkeerd 
 
Ik heb deze uitgeprint en aangeduid in mijn tekst 
 
7. LIJSTEN MET DE GELIJKSOORTIGE INFO 
Publicaties Specialisten  
• (Koob, 2010; Volkow, 2010) 
• (Colins e.a., 2010; Couwenbergh e.a., 

2006)  
• (APA, 2000)  
• (Leshner, 2000)  

• Koob 
• Volkow 
• Dr. P. J. M. van Wijngaarden-Cremers 
• Prof. dr. R. J. van der Gaag 
• Colins 
• Couwenbergh  
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• (Frascella, Potenza, Brown, & 
Childress, 2010) 

• (Wiers e.a., 2007)  
• (European School Survey Pro- ject on 

Alcohol and Other Drugs, 2009)  
• (Robinson & Berridge, 2008)  
• (De Bellis, 2005; De Bellis & Van 

Dillen, 2005)  
• (Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989)  
• (Patronek & Nathanson, 2009) 
• (Rizzalotti & Fabbr-Destro, 2008) 
• (Atkinson e.a., 2009; Bauminger & 

Kimhi-Kind, 2008)  
• (De- Hart e.a., 2004)  
• (Scholte & Engels, 2004)  
• (Sondeijker e.a, 2007)  
• (Koob & Kreek, 2007)  
• (Van Wijngaarden-Cremers & Van der 

Gaag, in druk)  
• (Boomsma e.a., 2002)  
• (Kendler & Prescott, 2006)  
• (Kendler & Prescott, 1997)  
• (Ramchandani & Psychogiou, 2009)  
• (Arnsten, 2009)  
• (Shirtcliff e.a., 2009)  
• (Jacob, Landeros-Weisenberger, & 

Leckman, 2009)  
• (De Bellis, 2005)  
• (Van der Gaag, 2010) 
• ( Van der Zwaluw & Engels,2009) 
• (De Bellis, 2005; Noll, Trickett, Harris, 

& Putnam, 2008; Noll, Shenk, Barnes, 
& Putnam, 2009; Weiss, 2007)  

• (Wilens, 2006) 

 

• Frascella 
• Potenza 
• Brown  
• Childress  
• Wiers  
• De Bellis 
• Van Dillen 
• Mischel 
• Soda 
• Rodriguez 
• Patronek 
• Nathanson 
• Rizzalotti 
• Fabbr-Destro 
• Atkinson  
• Bauminger 
• Kimhi-Kind  
• Sondeijker 
• Kreek  
• Boomsma 
• Kendler 
• Prescott   
• Rutter 
• Caspi 
• Ramchandani 
• Psychogiou 
• Arnsten  
• Shirtcliff  
• Jacob 
• Landeros-Weisenberger  
• Van der Zwaluw  
• Noll 
• Trickett 
• Harris 
• Putnam 
• Shenk 
• Barnes  
• Weiss 
• Willens  

Instellingen  Moeilijke woorden  
• Universitair centrum • Comorbiditeit  

• Deviant  
• Opiaten 
• Depletie   
• Limbische  
• Sensitisatie  
• Monoamine-oxi- dase A  
• Moyard infarct  
• Predisponeren  
• Detoxificatie  

Definities	
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• Verslaving wordt gedefinieerd als een neurobiologische gedragsstoornis ten 
gevolge van veranderingen in het brein  

• Verslaving is het gevolg van een wisselwerking tussen de kenmerken van de stof 
en de kenmerken van het individu (kwetsbaarheid voor verslaving)	

8. TOT SLOT: DE TEKST VERWERK JE/ VAT JE SAMEN IN EEN DIGITALE 
PRESENTATIE (POWERPOINT OF ANDERE) 

Zie wikidot.com, daar kan je mijn powerpoint terugvinden.  

STAP 3. BESCHIKKING KRIJGEN EN MEER ZOEKEN 

1. VINDPLAATS VAN ELK VAN DE BRONNEN UIT JE BASISTEKST.  
1. Van Wijngaarden-Cremers, P. J. M., & Van der Gaag, R. J. (in druk) Autisme en 

Verslaving. In F. Verheij & P. de Nijs (Red.). Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 
en de inkleuring door de levensfasen. Antwerpen: Garant.  

Vindplaats: VIVES Campus Kortrijk   Bib 1e verdieping   376.51 
 
2. Scholte, R., & Engels, R. C. M. E. (2004). De verslavingspersoonlijkheid:feit of 

fictie? In J. vanVugt & R. C. M. E. Engels (Red.) Wat heet verslaving? (pp. 22-29). 
Nijmegen: damon. 

Vindplaats: UCLL Sociale School   Bibliotheek   613.8 VUG   
 

3. Arnsten, A. F. (2009). The emerging neurobiology of attention deficit hyperactivity 
disorder: the key role of the prefrontal association cortex. Journal of Pediatrics, 
154 (5), Suppl. I-S43.  

Vindplaats:  Elsevier ScienceDirect Journals Complete 
 
4. Caspi, A., McClay, J., Moffitt, T. E., Mill, J., Martin, J., Craig, I. W., Taylor, A., & 

Poulton, R. (2002). Role of genotype in the cycle of violence in maltreated 
children. Science, 297 (5582), 851-854.  

Vindplaats: http://science.sciencemag.org/content/297/5582/851.full  
 
5. De Bellis, M. D. (2005). The psychobiology of neglect. Child Maltreatment 10 (2), 

150-172. 
Vindplaats: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077559505275116  
	
6. Jacob, S., Landeros-Weisenberger, A., & Leckman, J. F. (2009). Autism spectrum 

and obsessive-compulsive disorders: oc behaviors, phenotypes and genetics. 
Autism Research, 2 (6), 293-311. 

Vindplaats: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aur.108/full  
 

7. Noll, J. G., Shenk, C. E., Barnes, J. E., & Putnam, F. W. (2009). Childhood abuse, 
avatar choices, and other  

Vindplaats: 
http://pediatrics.aappublications.org/content/123/6/e1078?sso=1&sso_redirect_coun
t=1&nfstatus=401&nftoken=00000000-0000-0000-0000-
000000000000&nfstatusdescription=ERROR%3a+No+local+token  
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8. Schellekens, A., &Verkes R. J. (2004). Verslaving is een neuropsychiatrische 
aandoening. In J. vanVugt & R. C. M. E. Engels (Red.) Wat heet verslaving? (pp. 
35). Nijmegen: damon. 

Vindplaats: Ik heb op de titel gezocht zowel op Limo, google Scholar en Bibliotheek 
Universiteit Gent. Ook heb ik de auteur opgezocht in limo.  
 
9. Patronek, G. J., & Nathanson, J. N. (2009). A theoretical perspective to inform 

assessment and treatment strategies for animal hoarders. Clinical Psychology 
Review, 29, 274-281. 

Vindplaats: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735809000087  
 
10. Koob, G., & Kreek, M. J. (2007). Stress, dysregulation of drug reward pathways, 

and the transition to drug dependence. The American Journal of Psychiatry, 164 
(8), 1149-1159.  

Vindplaats:  Elsevier ScienceDirect Journals Complete 
 
11. Leshner, A. I. (2000). The disease of addiction. Lippincott’s Primary Care 

Practice, 4 (3), 249-253. 
Vindplaats: http://europepmc.org/abstract/med/11271123  
 
12. Mischel, W., Shoda, Y., & Rodriguez, M. I.(1989) Delay of gratification in 

children. Science, 244 (4907), 933- 938. 
Vindplaats: 
http://www.jstor.org/stable/pdf/1704494.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents  
 
13. DeHart, G. B., Sroufe A., & Cooper, R. G. (2004). Child Development Its Nature 

and Course. Boston: McGraw Hill  
Vindplaats: http://psycnet.apa.org/record/1999-04198-000  
 
14. Bauminger, N., & Kimhi-Kind, I. (2008). Social information processing, security 

of attachment, and emotion regulation in children with learning disabilities. Journal 
of Learning Disabilities, 41 (4), 315-332.  

Vindplaats: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022219408316095  
15. Weiss, S. J. (2007). Neurobiological alterations associated with traumatic stress. 

Perspectives in Psychiatric Care, 43 (3), 114-122.  
Vindplaats:  Wiley Online Library Database Model 2017 ,  EBSCOhost CINAHL Plus 
with Full Text 
 
2. AUTEURS VAN JE BASISTEKST  

Auteur 1: Patricia J. M. van Wijngaarden-Cremers heeft 10 resultaten 
opgebracht. Het thema van deze resultaten gaan over dezelfde 
kwestie.   
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Bronnen: 
- van Wijngaarden-Cremers, P. J., van Deurzen, P. A., Oosterling, I., Groen, W., 
Langen, M., Lagro-Janssen, A., & van der Gaag, R. J. (2014). Een veranderende kijk 
op psychiatrische stoornissen [A fresh look at psychiatric disorders]. 
 
- Sizoo, B. B., van Wijngaarden-Cremers, P. J., & van der Gaag, R. J. (2013). 
Autismespectrumstoornissen en verslaving [Autism spectrum disorders and substance 
use disorders]. 
 
- Arnevik, E. A., & Helverschou, S. B. (2016). Autism Spectrum Disorder and Co-
occurring Substance Use Disorder–A Systematic Review. Substance abuse: research 
and treatment, 10, 69. 

 
 Auteur 2: Prof. dr. Rutger Jan van der Gaag heeft 107 
resultaten opgebracht. De voornaamste thema’s zijn de 
volgende: ontwikkelingsstoornissen, ADHD en autisme.   

 

 
Bronnen: 
- Vlamings, P. H. J. M., Jonkman, L. M., van Daalen, E., van der Gaag, R. J., & 
Kemner, C. (2010). Basic abnormalities in visual processing affect face processing at 
an early age in autism spectrum disorder. Biological psychiatry, 68(12), 1107-1113. 
 
- van der Gaag, R. J. (2006). Autismespectrumstoornissen. Bijblijven, 22(5), 215-
223. 
 
- Groen, W. B., Zwiers, M. P., van der Gaag, R. J., & Buitelaar, J. K. (2008). The 
phenotype and neural correlates of language in autism: an integrative review. 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 32(8), 1416-1425. 
 
3. HET COLOFON ALS SNELLE INFO 
 
Titel van het boek Ontwikkeling langs de levenslijnen  
Uitgever Garant Antwerpen-Apeldoorn 
Jaar van uitgave  2004 
Illustrator  Luc Van De Wilk 
Lay-out Inge Demmendaal 
Redactie - P.F.A. De Nijs 

- F. Verheij 
- J.L. Vlutters 
- I.L. Gelderblom 

Aantal bladzijden 240 
 
Op de voorflap is een kindertekening die doorgetrokken wordt op de achterflap. De 
tekening is een weergave van een meer met daarrond een camping en een 
natuurgebied. Op de voorflap wordt de titel van het boek weergegeven, ook worden de 
auteurs en uitgevrij vermeld. Op de achterflap wordt een korte samenvatting van het 
boek vermeld.  
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In de korte samenvatting op de achterflap worden al volgende termen tegen gekomen: 
- Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 
- Autisemespectrumstoornissen 
- Motoriek 
- Cognitief functioneren 
- PDD (pervasieve developmental disorder) 

 
4. ZOEK NU VERDER BUITEN JE BASISTEKST 
 
Krantartikel: 
Zoekwoorden: verslaving als ontwikkelingsstoornissen krant 
Via Google.be, 2250 resulaten 
- Maxie Eckert (16/02/2017) , ADHD is géén verzinsel, wel een 

ontwikkelingsstoornis, de Standaard, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170215_02733273 

 
- Peter De Graaf (23 oktober 2013), Adhd'ers lopen meer kans op verslaving, De 

Volkskrant, https://www.volkskrant.nl/archief/adhd-ers-lopen-meer-kans-op-
verslaving~a3531703/ 

 
- Elke De Pourcq (02 augustus 2013), Kinderen met autisme spelen dubbel zoveel 

videospelletjes, Het laatste nieuws, https://www.hln.be/nina/psycho/kinderen-
met-autisme-spelen-dubbel-zoveel-videospelletjes~a66cf68d/ 

 
Tijdschrift: 
Zoekwoord: ADHD 
Via Limo 2 resultaten 
- Hallowell, E. M., & Ratey, J. J. (2006). Hulpgids adhd. De meest actuele en 

complete gids voor een succesvol leven met adhd. Tijdschrift voor Psychiatrie, 
48(7), 565-566. 

 
Eindwerken 
Zoekwoorden: verslaving als ontwikkelingsstoornissen thesis 
Via Goog le scholar: 86 resultaten 
- Bakker, M., Deckers, M. M., & Westen, M. T. (2011). De samenhang van 

generaliseerde angststoornis, paniekstoornis, sociale fobie en verticale 
identiteitsintegratie met middelengebruik bij adolescenten (Bachelor's thesis).  

 
- Krooshof, T. (2009). Middelenproblematiek bij mensen met een verstandelijke 

beperking: een inventarisatie in Nederland (Master's thesis, University of Twente). 
 

- Vangheluwe, E. Profiel en behandeling van jongeren met een extreme gedrags-en 
emotionele problematiek (GES+): een case study.  

 
Boeken 
Zoekwoord: Boek Autisme 
Via Limo: 216 resultaten 
- Gerland, G., & Keustermans, L. (1998). Een echt mens: autobiografie van een 

autist. Houtekiet. 
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- Berckelaer-Onnes, I. V. (2012). Autisme in school. Een passend aanbod binnen 
passend onderwijs.  

- Degrieck S., (2011), Denk & doe: praktische ideeën voor de eerste stappen in het 
leerproces bij mensen met autisme en mensen met een ontwikkelingsachterstand,  
Berchem OPE 

 
Digitale anderstalige bron 
Zoekwoorden: addiction ADHD 
Via SpringerLink: 2883 resultaten 
- van Emmerik-van Oortmerssen, K., Konstenius, M., & Schoevers, R. A. (2015). 

ADHD and Addiction. In Co-occurring Addictive and Psychiatric Disorders (pp. 179-
191). Springer Berlin Heidelberg.  

 
- So, R., Makino, K., Fujiwara, M., Hirota, T., Ohcho, K., Ikeda, S., ... & Inagaki, M. 

(2017). The Prevalence of Internet Addiction Among a Japanese Adolescent 
Psychiatric Clinic Sample With Autism Spectrum Disorder and/or Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder: A Cross-Sectional Study. Journal of Autism and 
Developmental Disorders, 1-8. 

 
- Fredriksen, M., Dahl, A. A., Martinsen, E. W., Klungsoyr, O., Faraone, S. V., & 

Peleikis, D. E. (2014). Childhood and persistent ADHD symptoms associated with 
educational failure and long-term occupational disability in adult ADHD. ADHD 
Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 6(2), 87-99. 

 
Beeldmateriaal 
Zoekwoorden: Verslaving als ontwikkelingsstoornis 
Via Limo en Itunes-Vives: 0 resultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



 14 

STAP 4. CONTEXTUALISEREN  

1. ORGANISATIES (HULP- OF DIENSTVERLENING) 
Organisatie korrelatie 

	
Korrelatie is een organisatie anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp 
biedt en is opgestart in 1964.  De opstart was voor de volgende drie personen, Dominee 
Klamer van het IKOR Radiopastoraat; Leger des Heils-majoor Van Dalen; priester Dolf 
Coppes. De organisatie wordt momenteel bestuurt door Marjan ter Avest en Ronald 
Gorter daarnaast is er nog een raad van toezichters. De raad bestaan uitvolgende leden. 
De voorzitter is de heer P.A.H. Verbraak. Er zijn nog 5 andere leden in de raad: W.J.M.J. 
Cuijpers, E. van Doorn, L. van Leersum, O. Maathuis, W.J. (Wim) van Minnen. Het 
hoofdkantoor is gelegen in Stationsplein 125 te Amersfoort, Nederland.  
 
De opbouw van de site is duidelijk. Eén van de goede zaken van deze site is dat er op 
de hoofdpagina meteen drie opties staan om hen te contacteren als u een probleem 
heeft. Deze drie opties zijn via telefoon, chat en mail. De tekst is zakelijk. Er is iedere 
maand een thema waar ze dieper op in gaan en ze extra aandacht aan geven. De site 
is niet erg aantrekkelijk. Er wordt geen gebruik gemaakt van foto’s.  
 
Deze site is bedoelt voor een brede doelgroep die iemand nodig heeft om hun probleem 
te kunnen vertellen.  De problemen zijn zeer ruim van geweld tot verslaving. Het goede 
van deze site is dat per probleem informatie wordt weergeven. Elk thema wordt verder 
opgedeeld in subcategorieën. Iedere onderwerp worden de symptomen weergegeven 
en extra info vermeld.   
 
De info van de site is betrouwbaar aangezien ze werken met verschillende andere 
organisaties zoals o.a. MIND,  Nationale Zorgnummer , Dela. Dit wijst erop dat de 
problemen die besproken worden, worden uitgevoerd door mensen die er dagdagelijks 
mee bezig zijn. Dat er betaalt moet worden voor uw probleem uit te leggen en advies 
te krijgen duidt er ook op dat het wordt uitgevoerd door mensen die de kennis ervan 
hebben. Doordat er moet betaalt worden voor advies is het wel minder aantrekkelijk 
om de stap te zetten om uw probleem te bespreken via deze organisatie. 
 
Bij de uitleg over de problemen worden geen bronnen weergeven.  1 
 
Bronnen: 
Eigen documenten 
- Ronald Gorter (2016), Jaarverslag 2016, https://www.korrelatie.nl/wp-

content/uploads/2017/06/Jaarverslag-Korrelatie-2016.pdf 
 
- De organisatie MIND (2015), Meerjarenbeleidsplan 2017-2019, 

https://www.korrelatie.nl/wp-content/uploads/2015/11/Meerjarenbeleidsplan-
MIND-2017-2019.pdf 

Folder 
- Korrelatie : Het antwoord op uw vraag, 

http://korrelatie.cilab.nl/documents/pdf/folder%20korrelatie%20def!.pdf 
                                                
1 342 woorden 
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2 JURIDISCHE DOCUMENTEN 
	
- Vlaamse regering, (15/05/2000), Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de 

centra voor ontwikkelingsstoornissen,  
- Vlaamse regering (21/03/2014), M-decreet 
Er zijn niet echt gepaste wetten over dit onderwerp te vinden.  
	
3. DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT: 
POLITIEK/BELEID/VISIE/MIDDENVELDGROEPERINGEN 
	
De minister die deze thema’s kan tegen komen is de federale minister voor 
volksgezondheid Maggie De Block en vlaams minister van volksgezondheid en jongeren 
Jo Vandeurzen. 
 
Vlaanderen heeft een organisatie opgericht met de naam Geestelijk gezond Vlaanderen. 
Dit is specifiek voor mensen met een verslaving.  
	
Voor verslavingen zijn er verschillende organisaties in België waar ze personen helpen 
om van hun verslaving af te komen en hen daarna ook nog te begeleiden met de 
herintegratie in de samenleving. Voorbeelden van deze organisatie zijn de volgende: 
De Sleutel, VAD, Kompas VZW, ROJM vzw. 
 
VAD wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het 
algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met 
alcohol en andere drugs. De kernfuncties waar de organisatie zich mee bezighoudt zijn  
alcohol- en drugthematiek bespreekbaar maken, netwerken uitbouwen en 
kwaliteitsvolle aanpak voor alcohol- en drugthematiek ondersteunen. De 6 grote pijlers 
waar ze hun aandacht op vestigen zijn informatieverstrekking, preventie, hulpverlening, 
studie en onderzoek, vorming en beleidsvoorbereiding. Het gekendste aanspreekpunt 
van deze organisatie is de druglijn.  
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4. STATISTIEKEN 

- Cannabisgebruik bij jongeren 

Het gaat over het gebruik van cannabis bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar. De data 
werd verzameld in 2015 bij Nederlandse scholieren. Deze studie werd gepubliceerd op 
27 december 2016. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft dit verzameld in een 
peilstationonderzoek.   

In onderstaande figuur is weergegeven hoe het gebruik van cannabis bij jongeren van 
doorheen de jaren heen is verlopen. Er is een duidelijk trend te zien, het gebruik 
afgenomen is. Het gebruik bij meisjes is lager dan bij jongens.  
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Bronnen: 
Nederlands Jeugdinstituut (2016), Middelenmisbruik en verslaving: Cijfers over 
drugsgebruik, https://www.nji.nl/nl/Middelenmisbruik-en-verslaving-Probleemschets-
Cijfers/Cijfers-over-drugsgebruik 
 
Van Dorsselaer, S., Tuithof, M., Verdurmen, J., Spit, van Laar, M. & Monshouwen, K. 
(2016). Jeugd en Riskant gedrag. Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek 
scholieren 2015. Utrecht: Trimbos Instituut.   
 
Looze, M. de, Dorsselaer, S. de, Roos, S. de, Verdurmen, J., Stevens, G., Gommans, 
R., Bon-Martens, M. van, Bogt, T. ter, & Vollebergh, W. (2014). Gezondheid, welzijn 
en opvoeding van jongeren in Nederland. HBSC 2013. Utrecht/Den Haag: Universiteit 
Utrecht/Trimbos-instituut/Sociaal en Cultureel Planbureau. 
 
- Gebruik alcohol en tabak bij 15- en 16 jarigen 

In deze studie werd het gebruik van alcohol en tabak in Vlaanderen vergeleken met 
het Europees gemiddelde gebruik. Dit gebruik is voor jongeren van 15 en 16 jaar. Uit 
de steekproef is te zien dat in Vlaanderen zowel voor alcohol als sigaretten gebruik 
boven het gemiddelde liggen van de Europese unie. De trend doorheen de jaren is 
wel dalend, maar blijft boven het Europees gemiddelde. 

 
 
Bronnen: 
 
Geert Lombaert (augustus 2012), Min of meer? Middelengebruik bij Vlaamse 15-16 
jarigen in Europees perspectief, https://www.desleutel.be/professionals/item/2179-
min-of-meer-middelengebruik-bij-vlaamse-15-16-jarigen-in-europees-perspectief 
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- Autisme in België 

Deze grafiek geeft aan hoeveel mensen in België leiden aan autisme. In 2016 was er 
een toename van 850 mensen die leiden aan autisme. Er is een duidelijk verschil tussen 
het aantal meisjes en jongens die de ziekte autisme hebben. Het dubbel aantal jongens 
heeft autisme dan bij meisjes. In totaal zijn er in België 80.000 mensen met autisme. 

	

In verdere studies heeft ongeveer 60 à 70 mensen per 10.000 een vorm van autisme. 
Dit is ongeveer 1 op 150. Er werd ontdekt dat maar 45-50% een verstandelijke 
beperking ondervindt doordat die leidt aan autisme, vroeger werd aangenomen dat dit 
65 tot 70% was. De verhouding tussen beide genders is 3 tot 4 jongens per meisje 
leidt aan een autismespectrumstoornis.  

Bronnen: 

Nienke Soontjes (27 mei 2016), Grafiek: Autisme in België, 
https://nienkesoontjens.wordpress.com/2016/05/27/grafiek-autisme-in-belgie/ 
 
Participate! (2017), Autisme in cijfers, https://www.participate-
autisme.be/go/nl/autisme-begrijpen/wat-is-autisme/autisme-in-cijfers.cfm 
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STAP 5. AFWERKING INDIVIDUELE WERKDOCUMENTEN  
 
2. FORMULEER EEN PERSOONLIJK BESLUIT OVER DE OPDRACHT 

Deze opdracht vergde veel inspanning en verliep heel moeizaam. Het feit dat het 
moeizaam begon lag aan de verwoording van het stappenplan, dit was soms niet 
helemaal duidelijk. In het begin liet ik de opdracht wat aanslepen en langs de kant 
liggen doordat ik nog geen ervaring had met zo’n soort opdrachten. 

Naar mijn mening vond ik niet altijd voldoende informatie. Ik gebruikte vooral de 
zoekmachines Google en Limo. Ik maakte later ook gebruik van Google scolar voor de 
opdracht. Google gebruik ik eigenlijk altijd en had daar beter wat minder gebruik van 
gemaakt. De zoekmachines Bing en Yahoo heb ik alleen in stap 1 gebruikt, daar kon ik 
misschien nog meer gebruik van gemaakt hebben.  

De informatie is meestal betrouwbaar omdat het gereputeerde bronnen en auteurs 
waren. Mijn werkpunten zijn dat ik nog gerichter mag opzoeken met betere 
kernwoorden en met de referentie in APA-vorm te zetten had ik moete. Naargelang de 
opdracht evolueerde ging het zoeken steeds beter en gerichter. Één van mijn sterke 
punten is de voorstelling van mijn opdracht. 

Ik heb zeker en vast dingen geleerd over het opzoeken en efficiënt leren zoeken naar 
informatie. Bovendien heb ik geleerd om een opdracht in verschillende tijdsmarges te 
plannen. Naar de toekomst toe kan ik misschien nog meer gebruiken van andere 
zoekmachines dan alleen maar Google. Ik wist niet eens dat Limo en Google Scholar 
bestond.  

Deze opdracht vergde zeker en vast veel geduld en tijd, maar heeft wel een voldoening 
dat ik uitendelijk een mooi resultaat bekomen ben.  
	


