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Stap 1 

 

1.1 Vertaal je thema 
Synoniemen :  

-> http://www.mijnwoordenboek.nl 

- addictie 

- afhankelijkheid 

- gewenning 

- verslaafdheid 

 

Trefwoorden :  

-> Wikipedia  

- moeilijk los te laten  

- gedragsverslaving 

- middelenverslaving  

- geestelijk of lichamelijk verslaafd  

- ontwenningsverschijnselen  

 

1.2 Gebruik stapsgewijs een drietal van je zoektermen  
 

Zoekterm Aantal resultaten  Zoekbalk  

Bing 8 690 000 Alles, Afbeeldingen,  
Video’s, Kaarten, Nieuws, 
Opgeslagen 

Google  1.750.000 Alle, afbeeldingen, 
video’s, nieuws, boeken, 
meer, instellingen, tools 

Yahoo  13 900 000 (staat 
onderaan in plaats van 
bovenaan)  

Web, images, video, news, 
more, anytime  

 

Soort bron  Aantal  Werking  

Boek  34.100  Google -> verslaving -> in 
zoekbalk verslaving -> in 
filterbalk aanklikken 
‘boeken ’ 

Artikel krant  18,200,000 Yahoo-> in zoekbalk 
intypen ‘verslaving atrikel 
krant’  



Site concrete organisatie  8 290 000 Bing -> zoekbalk 
verslaving concrete 
organisaties  

Afbeelding  Geen concreet getal  Google -> filterbalk 
afbeeldingen  

Video  Geen concreet getal Yahoo-> filterbalk video  

 

1.3 Gebruik dezelfde zoektermen  
 

Soort bron Aantal  

Boek  1070 

Artikel  734 

Video’s 97 

spelletjes  3 

Afbeeldingen 1 

Krantenartikelen  8 

Onderzoekingen  187 

 

1.4 Kwaliteit van je zoekresultaten 
1. Website : http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/verslaving   

 

 Currency = actualiteit  

1) wanneer werd de pagina gemaakt / geüpdatet?  

Is niet te vinden op de site  

2) is de informatie recent genoeg voor het onderwerp? 

Er is een link naar ‘disclaimer’ waar uitleg staat dat de site zijn best doet om zo correcte 

en actuele informatie te geven 

 Reliability = betrouwbaarheid  

 

 

1) worden er bronnen vermeld op de site?  

Ja verschillende bronnen worden vermeld  

2) gaat het om iemands mening? Is het een persoonlijke blog of wiki?  

Neen, het is een objectieve tekst  

3) als het partijdig is, is het dan bruikbaar in je onderzoek?  

/ 

 Authority = autoriteit  

http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/verslaving


1) wie schreef de pagina? Is er een auteur, instelling, organisatie verantwoordelijk voor 

de pagina?  

De website is een realisatie van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid 

(VVGG) 

2) is er bewijs dat de auteur, organisatie een expert is in het onderwerp? 

Ja het is een bekende organisatie van Vlaanderen die verschillende acties organiseert, je 

kan ook terecht op hun site waar alle inormatie te zien is over hun organisatie  

 Point of view = objectiviteit  

1) wat is het internetdomein? (.be, .com, .gov) 

Het internetdomein is .be  

2) wie is het doelpubliek? (iedereen, professionals, studenten, kinderen,..)  

Het doelpubliek is iedereen  

3) is er reclame op de site?  

Neen, geen reclame  

4) komt die reclame overeen met de inhoud van de pagina?  

/ 

5) waarom is de site gemaakt? Wat is de bedoeling van de auteur, organisatie? 

(overtuigen, verkopen, informeren)  

Om mensen te informeren, mensen te overtuigen om met een corecte blik te kijken naar 

mensen met psychische problemen 

 

Besluit : ik vind het een betrouwbare bron, de site geeft op elke gestelde vraag een positief 

antwoord via de test. Het is een zeer bertrouwbare organisatie van Vlaanderen en ze melden 

ook dat ze zo correcte en actuele informatie mogelijk geven. Er is ook geen reclame te zien 

op de site. 

2. Wikipedia pagina : https://nl.wikipedia.org/wiki/Verslaving  

 

 Currency = actualiteit  

1) wanneer werd de pagina gemaakt / geüpdatet?  

De pagina is voor het laatst bewerkt op 23 okt 2017 om 16:44 

2) is de informatie recent genoeg voor het onderwerp? 

Ja het is nog niet lang geleden bewerkt geweest 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verslaving


 Reliability = betrouwbaarheid  

1) worden er bronnen vermeld op de site?  

Ja, er word 1 bron weergegeven  

2) gaat het om iemands mening? Is het een persoonlijke blog of wiki?  

Neen, het is een objectieve tekst  

3) als het partijdig is, is het dan bruikbaar in je onderzoek?  

/ 

 Authority = autoriteit  

1) wie schreef de pagina? Is er een auteur, instelling, organisatie verantwoordelijk voor 

de pagina?  

De auteur is niet te vinden op de site van Wikipedia  

2) is er bewijs dat de auteur, organisatie een expert is in het onderwerp? 

Neen  

 Point of view = objectiviteit  

1) wat is het internetdomein? (.be, .com, .gov) 

Het internetdomein is .org  

2) wie is het doelpubliek? (iedereen, professionals, studenten, kinderen,..)  

Het doelpubliek is iedereen  

3) is er reclame op de site?  

Neen, geen reclame  

4) komt die reclame overeen met de inhoud van de pagina?  

/ 

5) waarom is de site gemaakt? Wat is de bedoeling van de auteur, organisatie? 

(overtuigen, verkopen, informeren)  

Om mensen te informeren over verslaving  

Besluit: het ziet er een gematigde corecte website uit, met wikipedia moet je soms eens 

opletten want iedereen kan dit bewerken, er zijn dus enorm veel auteurs voor elke 

zoekterm, er zijn dus geen concrete namen terug te vinden van de auteurs, er is ook maar 1 

bronvermelding. Voor de rest ziet het er wel een betrouwbare site uit, er is geen reclame en 

het word regelmatig bewerkt/ geüpdatet, het is ook een objectieve tekst. Er zijn ook veel 

hyperlinks te vinden als je iets niet verstaat of meer informatie wilt over een bepaald woord 

van de zoekterm.  



3. artikel : https://www.vice.com/be/article/4wjjy9/de-verontrustende-relatie-tussen-

verslaving-en-adhd-324  

 Currency = actualiteit  

1) wanneer werd de pagina gemaakt / geüpdatet?  

2010  

2) is de informatie recent genoeg voor het onderwerp? 

Neen, het is al 7 jaar geleden 

 Reliability = betrouwbaarheid  

1) worden er bronnen vermeld op de site? 

Neen, er zijn geen bronnen vermeld 

2) gaat het om iemands mening? Is het een persoonlijke blog of wiki?  

Het is deels een persoonlijk verhaal van iemand en een mening van een onderzoeker 

over de relatie van verslaving en ADHD 

3) als het partijdig is, is het dan bruikbaar in je onderzoek?  

Neen, niet echt bruikbaar  

 Authority = autoriteit  

1) wie schreef de pagina? Is er een auteur, instelling, organisatie verantwoordelijk voor 

de pagina?  

Het is geschreven door Vice  

2) is er bewijs dat de auteur, organisatie een expert is in het onderwerp? 

De onderzoeker van de tekst is een hoofd van de afdeling kinderpsychiatrie dus geen 

expert  

 Point of view = objectiviteit  

1) wat is het internetdomein? (.be, .com, .gov) 

Het internetdomein is .com  

2) wie is het doelpubliek? (iedereen, professionals, studenten, kinderen,..)  

Het doelpubliek is iedereen  

3) is er reclame op de site?  

Heel veel reclame op de site  

4) komt die reclame overeen met de inhoud van de pagina?  

Neen totaal niet  

https://www.vice.com/be/article/4wjjy9/de-verontrustende-relatie-tussen-verslaving-en-adhd-324
https://www.vice.com/be/article/4wjjy9/de-verontrustende-relatie-tussen-verslaving-en-adhd-324


5) waarom is de site gemaakt? Wat is de bedoeling van de auteur, organisatie? 

(overtuigen, verkopen, informeren)  

Om mensen te informeren, mensen te overtuigen via de reclames 

 

-> voor mij is dit totaal geen betrouwbare site, er zijn geen enkel bronnen vermeld, er staat 

niet vermeld hoe de onderzoeker tot die conclusies komt, er is enorm veel reclame op de 

site zelf tussen de tekst in. Het is ook al zeer lang geleden (2010) dat de artikel geschreven is.  

 

1.5 Kritische terugblik op je algemene verkenning 
Mijn zoekproces verliep in het begin wat stroef. Ik wist niet goed hoe en waarnaar ik moest 

zoeken, dit verbeterde wel met tijd. Ik heb geen extra trefwoorden moeten gebruiken om te 

bekomen wat ik wou. Ik heb de meeste dingen gevonden, behalve een hoofdstuk uit een 

boek heb ik niet direct gevonden, dit komt omdat ik ook niet echt wist waar ik moest 

zoeken, ik vond wel verschillende boeken maar geen hoofdstukken. Ik heb verder geen 

bemerkingen.  

 

1.6 Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 
1. Wat is verslaving?  

2. waaraan kunnen we verslaving herkennen?  

3. aan wat kun je allemaal verslaafd zijn? 

4. wat zijn de gevolgen van verslaving? 

5.  hoe kan je kan verslaving afgeraken? 

Stap 2 
2.1 Bronvermelding 

Niesink, R. & van Laar, M. (2010). Cannabis en verslaving: feiten en 

misverstanden. Verslaving. (6), 84-96. doi:10.1007/s12501-010-0703-8 

2.2 Bronvermelding bis 
(Niesink & van Laar, 2010, P.85)  

2.3 Context 
ik haalde mijn basistekst van het tijdschrift Verslaving. Dit is een tijdschrift dat de 

achtergronden van de dagelijkse beroepspraktijk in de verslavingszorg belicht. Het biedt 

toegankelijke en gedegen informatie over de preventie, de behandeling en de 

maatschappelijke opvang van verslaafden. De twee auteurs werkten alleen, dit tijdschrift is 

toegankelijk voor iedereen. Het is bedoelt om de misverstanden tussen cannabis en 

verslaving stop te zetten.  



2.4 Verneem meer over de auteur 
De auteurs zijn Raymond Niesink en Margriet van Laar.  

Raymond is een farmacoloog/toxicoloog en een universitair hoofddocent bij de Faculteit 

Natuurwetenschappen van de Open Universiteit in Nederland. Hij is ook een 

wetenschappelijk medewerker bij het Programma Drug Monitoring. 

Magriet van Laar is programmahoofd bij het Programma Drug Monitoring van het Trimbos-

instituut. 

            

https://www.trimbos.nl/over-trimbos/medewerkers/profiel/?medew=1298  

(internet, zoekbalk intypen : Raymond Niesink, afbeeldingen aanklikken)  

https://www.trimbos.nl/over-trimbos/medewerkers/profiel/?medew=1440  

(internet, zoekbalk intypen : Margriet van Laar, afbeeldingen aanklikken)  

 

2.5 Structuur 
Er is een duidelijke inleiding en tussentitels wat makkelijk maakt om terug te vinden wat je 

zoekt dus er is volgens mij een duidelijk structuur. Tussen in de tekst vindt u vaak terug waar 

ze de informatie hebben gehaald met de apa-normen. In de laatste pagina van de 

wetenschappelijke vind je de volledige bronvermeldingen die  helemaal uitgeschreven zijn. 

Op het einde geven ze ook een duidelijk besluit van wat ze hebben onderzocht wat handig is 

om het geheel te begrijpen. 

 

2.6  Zoek gelijksoortige info en duid die aan 
(Dit gebeurde op papier) 

 

 

 

 

 

https://www.trimbos.nl/over-trimbos/medewerkers/profiel/?medew=1298
https://www.trimbos.nl/over-trimbos/medewerkers/profiel/?medew=1440


2.7 Lijsten met die gelijksoortige info 

2.7.1 Organisaties (gezocht via de sociale kaart : in zoekbalk ‘verslaving’ intyppen)  

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus – 
Verslavingszorg 
 

Alle leeftijden kunnen terecht in het 
ziekenhuis voor verslavingszorg. Ze 
behandelen vooral drugs, alcohol, en 
medicatieverslaving. Hun doel is om de 
mensen met een verslaving terug te 
socialiseren. Ze hebben heel veel 
werkingsgebieden bijvoorbeeld : Gent, 
Aalter, Nevele, Melle,… 

Zelfhulpgroep De Bongerd Maasmechelen Ze begeleiden al heel lang mensen met een 
verslavingsprobleem naar een bevrijd en 
stabiel leven, zonder 
verslavingsonderhoudende vervangende 
middelen en zonder financiële kosten. Alle 
soorten verslavingen kunnen er terecht. 
Hun doel is het bereiken van geestelijke 
vrijheid. 

Anonieme Alcoholisten - Vijf voor Twaalf – 
Kuurne 

Is een vereniging van mannen en vrouwen 
die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar 
delen om hun gemeenschappelijk 
drankprobleem op te lossen en anderen te 
helpen bij het herstel van hun alcoholisme. 
 

 

 

 

 

2.7.2 Specialisten  

Dr. M.W. (Margriet) van 
Laar 

 

programmahoofd bij het 
Programma Drug 
Monitoring van het Trimbos-
instituut 
 

 
Gezocht via google 
afbeeldingen  



Dr. R.J.M. (Raymond) 
Niesink 

 

wetenschappelijk 
medewerker bij het 
programma Drugs 
Monitoring en Policy 

 
Gezocht via google 
afbeeldingen  

 

 

2.7.3 Vaktermen  
(gezocht via http://www.encyclo.nl) 

toxicologie 
 

de leer van de giftige stoffen 

scala  
 

reeks, mogelijkheden, serie 

intraveneus  
 

in een ader plaatsvindend 

construct 
 

In elkaar zetten, bouwen  

Gediagnosticeerd 
 

de diagnose stellen (van) 

Neurobiologie 
  

de studie van alles wat met de ontwikkeling 
en werking van zenuwstelsels te maken 
heeft   

Chronisch 
 

continu-langdurig 

constatering  
 

vaststelling of waarneming 

 

2.7.4 bronnen  

Handboeken 3 

website  1  

onderzoeken  1 

 

 



2.7.5 top van 5 bronnen  
Brink, W. van den (2008). Geschiedenis en classificatie. In I. Franken & W. van den Brink 

(Eds.), Handboek verslaving (hfst. 1). Utrecht: De Tijdstroom.  

CAM (2008). Risicoschatting cannabis 2008. Internet: http://www.rivm.nl/ 

bibliotheek/digitaaldepot/cam_risicoschattingsrapport_cannabis_2008.pdf (1 oktober 2010).  

Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2010). De psychische gezondheid van de 

Nederlandse bevolking. NEMESIS-2, opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbosinstituut.  

Grinspoon, L., Bakalar, J.B., Zimmer, L., Morgan, J.P. (1997). Marijuana addiction. Science, 

277, 749-742. 

Korf, D.J., Wouters, M., Benschop, A., & Ginkel, P. van (2004). Sterke wiet. Een onderzoek 

naar blowgedrag, schadelijkheid en afhankelijkheid van cannabis. Amsterdam: Rozenberg. 

Ik heb voor deze bronvermeldingen gekozen omdat er verschillende soorten bronnen tussen 

zitten, er zit een website tussen, een handboek, een onderzoek enzovoort.  

 

2.8  zie digitale presentatie  

Stap 3 

 

3.1   De vindplaats van elk van de bronnen uit je basistekst  

(gezocht via Limo en Google Scholar)  

Bronvermelding Zoekmachine Vindplaats  

Bossong, M.G., Berckel, B.N. van, Boellaard, R., 
Zuurman, L., Schuit, R.C., Windhorst, A.D., e.a. (2009). 
Delta 9-tetrahydrocannabinol induces dopamine 
release in the human striatum. 
Neuropsychopharmacology, 34, 759-766. 

 

Limo  Nature  

Brink, W. van den (2008). Geschiedenis en classificatie. 
In I. Franken & W. Van den Brink (Eds.), Handboek 
verslaving (hfst. 1). Utrecht: De Tijdstroom. 

 

/ / 

Rigter, S., & Niesink, R.J.M. (2010). THC-concentraties 
in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 
(2009-2010). Utrecht: Trimbos-instituut. 

 

Limo  https://repository.tudel
ft.nl/view/wodc/uuid:e
fc4a42b-9a7c-4756-
b0a7-47a5a98b2d5a/ 



Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2010). 
De psychische gezondheid van de Nederlandse 
bevolking. NEMESIS-2, opzet en eerste resultaten. 
Utrecht: Trimbosinstituut. 

 

Google 
Scholar  

http://raymondgruijs.nl
/wp-
content/upload_folders
/raymondgruijs.nl/2015
/09/x-cz-2995458b.pdf 

CAM (2008). Risicoschatting cannabis 2008. Internet: 
http://www.rivm.nl/ 
bibliotheek/digitaaldepot/cam_risicoschattingsrapport
_cannabis_2008.pdf (1 oktober 2010). 

 

Gevonden via 
de gegeven 
link  
http://www.r
ivm.nl/ 

 http://www.rivm.nl/ds
resource?objectid=5fb4
d2dd-aca9-4116-a7c0-
6ce0a7412b12&type=o
rg&disposition=inline 

Grinspoon, L., Bakalar, J.B., Zimmer, L., Morgan, J.P. 
(1997). Marijuana addiction. Science, 277, 749-742. 

 

Limo  ProQuest Central 
(New) 

Hall, W.D. (2006). Cannabis use and the mental health 
of young people. Australian and New Zealand Journal of 
Psychiatry, 40, 105-113. 

 

Limo  Sage Premier 2017 

Hyman, S.E., Malenka, R.C., Nestler, E.J. (2006). Neural 
mechanisms of addiction: the role of reward-related  

 

Limo  Annual Reviews 

learning and memory. Annual Review of Neuroscience, 
29, 565-598. 

 

Limo  Elsevier Journals 
Freedom 

Korf, D.J., Wouters, M., Benschop, A., & Ginkel, P. van 
(2004). Sterke wiet. Een onderzoek naar blowgedrag, 
schadelijkheid en afhankelijkheid van cannabis. 
Amsterdam: Rozenberg. 

 

/ / 

Laar, M. van (2008). Epidemiologie. In I. Franken & W. 
van den Brink (Eds.), Handboek verslaving (hfst. 2). 
Utrecht: De Tijdstroom. 

 

Google 
Scholar  

Vind alleen mijn 
wetenschappelijke 
tekst terug  

Laar, M.W. van, Cruts, A.A.N., Ooyen-Houben, M.M.J. 
van, Meijer, R.F., & Brunt, T. (2010). Nationale Drug 
Monitor. Jaarbericht 2009. Utrecht: Trimbos-instituut. 

 

Limo  https://repository.tudel
ft.nl/view/wodc/uuid:8
cbe651f-d261-4031-
b2e7-666992ff6980/ 

http://www.rivm.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.rivm.nl/
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do;jsessionid=F4AE9EA5493992D9650BA00DE657E047.app05.eu00.prod.alma.dc03.hosted.exlibrisgroup.com:1801?operation=resolveService&package_service_id=2228469275690001488&institutionId=1488&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do;jsessionid=F4AE9EA5493992D9650BA00DE657E047.app05.eu00.prod.alma.dc03.hosted.exlibrisgroup.com:1801?operation=resolveService&package_service_id=2228469275690001488&institutionId=1488&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=2228469275650001488&institutionId=1488&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=2228469275640001488&institutionId=1488&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=2228469275590001488&institutionId=1488&customerId=1470
http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=2228469275590001488&institutionId=1488&customerId=1470


Moore, T., Zammit, S., Lingford-Hughes, A., Barnes, T., 
Jones, P., Burke, M., &Lewis, G. (2007). Cannabis use 
and risk of psychotic or affective mental health 
outcomes: A systematic review. Lancet, 370, 319-328. 

 

Limo  Elsevier Journals Core 

Morgan, C.J., Freeman, T.P., Schafer, G.L., & Curran, 
H.V. (2010). Cannabidiol attenuates the appetitive 
effects of Delta 9-tetrahydrocannabinol in humans 
smoking their chosen cannabis. 
Neuropsychopharmacology, 35, 1879-1885. 
 

Limo  PubMed Central  
&  
Nature  

Rigter, H. (2006). Cannabis, preventie en behandeling 
bij jongeren. Utrecht: Trimbosinstituut. 
 

Limo  Geen locatie te vinden  

Wise, R.A. (2004). Rewards wanted: Molecular 
mechanisms of motivation. Discovery Medicine, 4, 180-
186. 
 

Google 
Scholar  

http://www.discovery
medicine.com/Roy-A-
Wise/2009/06/20/rewa
rds-wanted-molecular-
mechanisms-of-
motivation/ 

 

 

3.2 auteur(s) van je basistekst  
Raymond Niesink :  

Limo  Brunt, T. & Koeter, W. & Niesink, R. (2012). 

Linking the pharmacological content of 

ecstasy tablets to the subjective 

experiences of drug users. 

Psychopharmacology, (4), 751–762. 

doi:10.1007/s00213-011-2529-4 

Limo  Niesink, R. (2011). Koffie en 
energiedrankjes:farmacologie en 
toxicologie van cafeïne. Verslaving, 7(2), 75-
86. doi:10.1007/s12501-011-0021-9 

 
Limo  Niesink, R. (2010). Cannabis: een 

persoonlijk drama. Verslaving, 6(2), 79–81. 
doi:10.1007/BF03089682 

 
 

 

http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=2228469275330001488&institutionId=1488&customerId=1470
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-> er zijn geen sterauteurs vermeld in mijn wetenschappelijke tekst  

 

 

3.3 het colofon als snelle info 
 Ik heb het boek ‘handboek verslaving’ uitgekozen. Het is de werk van Ingmar Franken en 

Wim van den Brink (te vinden in het 1ste verdiep). In de colofon van het boek vind ik 

gegevens terug over de uitgeverij, de hoofdredacteur en enkele namen van mensen die 

hielpen het boek te maken zoals vormgever en marketeer. Op de voorflap staat natuurlijk de 

titel van het boek en de namen van de twee schrijvers. Ook de uitgeverij staat op de voorflap 

vermeld. De achterflap van het boek bevat een korte inhoud. Hierin wordt kort beschreven 

waarover het boek juist gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 zoek nu verder buiten je basistekst 
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Stap 4 

4.1 organisaties 
In deze stap bespreek ik de website van het Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis in 

Zoersel. Omdat deze site ook bezig is met verslavingszorg vind ik dit een relevante 

webpagina. De taal op de website is verzorgd. Het gaat om eerder formeel taalgebruik. Er 

zijn geen spellingsfouten te vinden en de zinnen zijn goed opgebouwd. De structuur is ook 

logisch. De pagina bestaat uit verschillende links om door te klikken naar een ander deel van 

hun website. Er zijn een paar foto’s aanwezig. Je kan enorm veel van hun site achterhalen, 

wie ze zijn, wat ze doen, contact, bezoekers, patiënten,... Als u een vraag heeft kunt u 

iemand bereiken via contact en daar uw vraag stellen. Deze site ziet er zeer betrouwbaar uit. 

Wat ik ook heel interessant vind is dat je verschillende persoonlijke verhalen kunt lezen van 

de patiënten die daar verblijven. U kunt ook de facebookpagina terug vinden van de 

organisatie. Wat u niet terug vind is wanneer de site het laatst bewerkt is geweest. U kunt 

ook kiezen om te klikken op ‘sitemap’ dan vind u dezelfde website terug maar op een andere 

manier geschreven.  Wat ook handig is, is dat u kunt drukken op ‘aA’ en zo kunt u de grootte 

van de letters op de website aanpassen, zo houden ze rekening met alle mensen dus dit is 

iets heel positief, ze hebben echt aan veel gedacht. Op de home pagina kunt u ook ‘in de 

kijker’ terugvinden. Dit zijn allemaal verschillende soorten bronnen die u naar verwijst word 

bijvoorbeeld filmpjes, krantenartikels over hun organisatie, reclame voor een toneel dat ze 

hebben georganiseerd enzovoort. Op de website vind u ook ‘route’ terug, dan kunt u klikken 

op verschillende linken om de weg te vinden naar het Psychiatrisch Ziekenhuis 

Bethaniënhuis in Zoersel. Er zijn 3 verschillende bronnen, één is de routebschrijving gewoon, 

de andere is een plan van de route en nog een andere is voor de mensen die willen komen 

met de lijn. Als conclusie ben ik zeer tevreden met de gevonden site, ik vind dat er enorm 

veel informatie terug te vinden is. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 (346 woorden)  



4.2 juridische documenten  
(via Vlaamse codex)  

1) 

Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel 
Drugsbeleid (15/04/2010). Belgisch staatsblad, 29924. 
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Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van aanvragen tot 
afwijking van de decretaal bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen « informatie- 
en communicatietechnologie » in het basis- en secundair onderwijs (14/04/2008). Belgisch 
staatsblad, 42074. 
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Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het 
buitengewoon basisonderwijs type 1 (10/04/2002). Belgisch staatsblad, 17809. 

4) 

Koninklijk Besluit betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van 
binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer (30/12/1998). Belgisch 
staatsblad, 29412.  

5) 

Verdrag inzake psychotrope stoffen (10/11/1994). Belgisch staatsblad, 18134. 

 

4.3 De maatschappelijke context : politiek / beleid / visie / middenveld groeperingen 
 

Maggie de Block (Open VLD) staat verantwoordelijk voor sociale zaken en volksgezondheid.  
We hebben ook verschillende organisaties die zich inzetten voor mensen met een verslaving, 
bijvoorbeeld De Sleutel, Kompas VZW, ROJM vzw VAD,...  Ik zal wat meer informatie geven 
over De Sleutel omdat ik het een aantrekkelijke website vind. De Sleutel situeert zich binnen 
de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met 
een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en 
werkgelegenheid in Vlaanderen. Zij geloven in de meerwaarde van een drugvrij leven en hun 
doel is om mensen terug te integreren in de samenleving.  

 

 

 

 

 



4.4 statistieken  
1) Verslaving aan sociale media  

Op de grafiek kunt u zien hoeveel uur per dag meisjes en jongens besteden aan sociale 

media. De cijfers zijn van 2015 dus heel recent is dit niet.  

Bronvermelding: Nederlandse CBS. (2015). Persbericht CBS: CBS: Een op de zes 

Nederlandse jongeren zegt verslaafd te zijn aan sociale media. 

https://xyofeinstein.wordpress.com/2015/11/20/persbericht-cbs-cbs-een-op-de-zes-

nederlandse-jongeren-zegt-verslaafd-te-zijn-aan-sociale-media/  
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2) Cannabis en andere illegale middelen 

Met dit onderzoek zochten ze naar de cijfers van middelengebruik bij Vlaamse 15-16 jarigen 

in Europees perspectief. Hier ging het vooral over cannabisgebruik. Het gebruik van cannabis 

in de meeste landen ligt bij jongens hoger dan bij meisjes. Dit is ook het geval in Vlaanderen. 

Bronvermelding: Lombaert, G. (2012). Min of meer? Middelengebruik bij Vlaamse 15-16 

jarigen in Europees perspectief: Cannabis en andere illegale middelen. 

https://www.desleutel.be/professionals/item/2179-min-of-meer-middelengebruik-bij-

vlaamse-15-16-jarigen-in-europees-perspectief  
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Stap 5  

5.2 Formuleer een persoonlijk besluit over de opdracht. 

5.2.1 gevonden info –zoekresultaten  

Ik denk wel dat ik voor deze opdracht voldoende informatie gevonden heb. Het was niet 

altijd makkelijk om info te vinden. Verslaving is een tamelijk makkelijke thema om info op te 

zoeken. De meeste bronnen die ik gebruikt heb om aan deze opdracht te werken zijn 

allemaal zeer betrouwbaar. Ik gebruikte enkel artikels uit vaktijdschriften, boeken en andere 

bronnen waarvan de oorsprong te controleren zijn (behalve van statistieken). De moeilijkste 

opdracht vond ik om de bronvermeldingen te maken over de verschillende soorten bronnen 

het is soms niet helemaal duidelijk volgens welke regels je ze moet opstellen. 

5.2.2 verloop opdracht – vaardigheden  

Ik vond deze opdracht een heel moeilijke taak. Omdat je niet echt weet wat er van verwacht 

wordt en hoe het er op het einde moet uit zien. Er staat wel beschreven op de wikidot van 

de les informatievaardigheden wat je moet doen, maar dit is toch niet altijd even duidelijk 

geweest. Als ik van in het begin de taak had beginnen maken, zou ik niet zoveel werk gehad 

hebben op het einde. Ik had het beter gevonden moesten er deadlines  gesteld zijn per fase. 

Zo is uitstellen geen optie. Ik moet in het vervolg een opdracht als deze beter plannen. 

Volgens mij is mij sterke punt het uitschrijven van tekst. Ik kan goed verwoorden wat ik wil 

zeggen. De tekst schrijven over de organisatie of de tekst over de website die je moest 

beoordelen zijn daar twee voorbeelden van. Ik leerde in dit vak zeer goed hoe je 

verschillende bronnen op een verschillende manier moet refereren. Door dit heel veel te 

doen denk ik wel dat ik het refereren onder de knie heb. Wat ik nog leerde is dat plannen 

heel belangrijk is in een opdracht met een deadline. En natuurlijk heb ik ook veel bijgeleerd 

over het thema verslaving.  

 

 


