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EU-DAP European Drug Addiction Prevention trial 
Europees Drugverslavingspreventie Onderzoek 

De Sleutel, de grootste Belgische organisatie voor preventie, hulpverlening, onderzoek en 
werkgelegenheid binnen het kader van de drugproblematiek, neemt deel aan een 
Europees onderzoeksproject. EU-DAP, of EU-Drug Addiction Prevention trial, is er op 
gericht een preventieprogramma voor het secundair onderwijs te evalueren.  
 
Terwijl er in de meeste Europese landen, België inclusief, reeds programma’s rond dit 
thema in werking zijn in de scholen, zijn deze programma’s niet steeds gesteund op de 
beste materialen en modellen die voor handen zijn. Er is bovendien erg weinig geweten 
over het eigenlijke effect dat ze hebben op het gedrag en de attitudes van adolescenten, 
of hoe effectief ze het gedrag beïnvloeden.  
 
Het programma dat wij willen evalueren is gericht op adolescenten en is opgebouwd op 
een erg stevige theoretische en empirische basis, maar het werd nog nooit formeel 
geëvalueerd in Europa. 
 
Zoals u waarschijnlijk weet, vereist een dergelijke formele evaluatie een complexe 
studie, waarbij het nieuwe programma experimenteel geïntroduceerd wordt in een 
school, terwijl andere scholen als ‘controle’ dienst doen, en dus gewoon doorgaan met de 
gebruikelijke gang van zaken. 
 
Concept:
Een longitudinale en Europese evaluatie van preventieprogramma’s voor secundaire 
scholen met als doel het effect te meten van een programma dat bestaat uit 12 sessie’s 
voor 12 tot 14-jarigen. Dit wordt aangevuld met peer-to-peer preventie met 
ondersteuning van ouders. 
 
Deelnemende landen en organisaties:

� België - De Sleutel 
� Duitsland – IFT 
� Griekenland – REITOX focal point 
� Italië – OED – regional Centre for Drug Abuse Epidemiology – Piedmont Region 

(projectleider) 
� Oostenrijk – Institut für Sozial -  und Gesundheits Psychologie 
� Spanje – EDEX 
� Zweden – Centre for Tobacco Prevention / Centre for Drug Prevention / Stockholm 

Centre of Public Health 
� EMCDDA 

 
Concreet:
We moeten 30 scholen vinden die geïnteresseerd zijn om mee te werken. Uit deze 30 
scholen wordt er door EOD (Programm zur Entwicklungsorientierten Drogenbekämpfung) 
een selectie gemaakt van 15 scholen. Hiervan zullen er 9 interventiescholen zijn en 6 
controlescholen. Deze scholen hebben bij voorkeur 2 à 3 eerstejaarsklassen. In totaal 
zou het project ongeveer een 6000 leerlingen moeten bereiken. 
Voor het geven van de lessen wordt een opleiding voor de leerkrachten voorzien. Per 
school kunnen max. 2 leerkrachten deelnemen aan de training.  
 
Voorwaarden:

� de school mag niet beschikken over een intensief geïntegreerd 
drugpreventieprogramma (vb. Leefsleutels). Dit wil zeggen dat men meer dan 20 
lessen per schooljaar geeft aan alle klassen in het 1ste jaar middelbaar.  

� Minimum 2 eerstejaarsklassen nemen deel aan het onderzoeksproject. 
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Opdracht:
� Interventiescholen: 

� 12 lessen van 50 minuten wekelijks te geven  
(ongeveer 3 maanden) 

� vragenlijsten invullen 
� Controlescholen 

� enkel vragenlijsten invullen  
 
Timing:
April 2004 Definitieve schoolselectie 
Mei – juni 2004 Inschrijvingen van leerkrachten en planning
Augustus – september 2004 (of Juli) Training leerkrachten 
Augustus – september 2004  Testen van de vragenlijst 
September – oktober 2004 Start van de interventie 
25 december 2004 -  uiterste datum 31 
januari 2005 

Eindfase interventie 
April 2005 – mei 2005 (minimum 3 maand 
na laatste interventie) vóór 31 mei 2005 

Posttestfase 


