
connect 14-25



Connect 14-25 is een programma dat zich 
richt op vroegdetectie en -interventie bij 
psychosegevoeligheid en/of middelengebruik 
bij jongeren tussen 14 en 25 jaar. 

Wat?

www.radar.be/connect14-25



Het programma biedt:

• (Telefonisch) consult en advies bij psychosegevoeligheid en/of 
middelengebruik.

• Informatie, coaching en vorming aan nulde- en eerstelijnspartners 
in het detecteren van en omgaan met signalen van 
psychosegevoeligheid en/of middelengebruik.

• Bevordering van zorgnetwerken

• Laagdrempelige vroeginterventie met aandacht en ondersteuning 
voor de context. 

• Ambulante, assertieve, outreachende zorg

• Ondersteuning bij het toeleiden naar verdere zorgtrajecten indien 
nodig.



voor 
wie?

Connect 14-25 richt zich tot: 

 • Oost-Vlaamse jongeren 

en jongvolwassenen 

tussen 14 en 25 jaar met 

psychosegevoeligheid en/of 

middelengebruik.  

 • Personen uit de omgeving 

van deze jongeren die zich 

hierover zorgen maken.

 • Professionelen die hierrond 

advies, ondersteuning of 

vorming wensen.

Om in te kunnen schatten 
of jongeren een verhoogde 
gevoeligheid voor psychose of 
verhoogd risico op middelengebruik 
hebben, kan je de vragenlijsten in 
deze folder of op www.RADAR.be 
invullen.



Vragenlijst psychose-risico - French & Morrison, 2004

Deze vragenlijst schat in of er een verhoogd risico op psychose is. Als het antwoord op de vraag 
positief is telt het cijfer dat er naast staat. Indien het antwoord negatief is mag je een 0 noteren.

De familie is bezorgd 1  

Overmatig alcoholgebruik 1  

Druggebruik 1  

Ruziën met vrienden en familie 1  

Meer tijd alleen doorbrengen  1  

- 1 Punt elk - Subtotaal  

Slaapproblemen 2  

Weinig eetlust 2  

Depressieve stemming 2  

Slechte concentratie 2  

Rusteloos 2  

Gespannen of nerveus 2  

Minder plezier beleven aan 
dingen 2  

- 2 Punten elk - Subtotaal  

Het gevoel dat mensen je 
bekijken 3 *  

Dingen voelen of horen die 
anderen niet kunnen voelen 
of horen 3 *  

- 3 Punten elk - Subtotaal  

Betrekkingsideeën (overmatig 
idee dat zaken met jou te 
maken hebben) 5 *  

Bizarre overtuigingen 5 *  

Bizarre manier van denken of 
spreken 5  

Ongepaste gevoelsuiting 5  

Bizar gedrag of voorkomen 5  

Psychose bij familielid (1e 
graad) plus verhoogde stress of 
achteruitgang in functioneren 5 *  

- 5 Punten elk - Subtotaal  

Totaal  

* Bij minstens 20 punten of minstens 1* item: overweeg contact op te nemen met een Connect 14-25 team



Vragenlijst verslaving - CRAFFT Vragenlijst 2.0

Deze vragenlijst schat in of er een verhoogd risico op alcohol- of drugsverslaving is. Ze kan 
mondeling afgenomen worden met een jongere. Het is belangrijk dat de vragenlijst eerlijk 
beantwoord wordt en de antwoorden vertrouwelijk behandeld worden. 

Deel A - Gedurende de VOORBIJE 12 MAANDEN, op hoeveel dagen heb je…  Aantal dagen (nooit = 0):

1. …meer dan enkele slokjes bier, wijn of een andere drank die alcohol bevat, gedronken?   ..........................................

2. …een of andere vorm van cannabis (marihuana, wiet, hasj of in voedsel) of  
     ‘synthetische cannabis’ (zoals K2 of Spice) gebruikt?      ..........................................

3. …iets anders gebruikt om high te worden (zoals andere illegale drugs, voorgeschreven  
     of vrij verkrijgbare medicijnen of iets dat je kan snuiven of inhaleren)?    .......................................... 

Als de cliënt op alle bovenstaande vragen 0 antwoordde bevraag je enkel nog vraag 4 en  
stop je erna. Indien hij/zij niet overal 0 antwoordde stel je alle vragen uit deel B.

Deel B 

4.  Heb je ooit in een auto gereden die bestuurd werd door iemand (jijzelf  
of iemand anders) die ‘high’ was of die alcohol of drugs had gebruikt?    Neen       Ja  

5.  Gebruik je ooit alcohol of drugs om je te ontspannen, om je beter  
te voelen of om erbij te horen?       Neen       Ja  

6.  Gebruik je ooit alcohol of drugs in je eentje of als je alleen bent?     Neen       Ja   

7.  Vergeet je ooit dingen die je deed terwijl je alcohol of drugs gebruikte?    Neen       Ja   

8.  Hebben je familie of je vrienden je ooit gezegd dat je moet minderen  
met drinken of drugs gebruiken?       Neen       Ja  

9.  Ben je ooit in moeilijkheden geraakt terwijl je alcohol of drugs gebruikte?    Neen       Ja   

 * Twee of meer ‘JA’-antwoorden suggereren een probleem en nood aan meer assessment.  
    Overweeg dan contact op te nemen met Connect 14-25.



Aanmelden kan telefonisch of per mail via onderstaande 
contactgegevens. Een eerste (telefonisch) contact volgt binnen de 
week. 

• Waas en Dender: 0474/20.40.24  

Connect14-25.wd@radar.be
• Gent-Meetjesland:  09/210.65.50  

Connect14-25.gm@radar.be 
• Regio Aalst: 078/15.55.70 

Connect14-25.zov@radar.be

Op onderstaande website vind je een overzicht van alle diensten die preventie en 
vroeginterventie rond middelengebruik in Oost-Vlaanderen organiseren. 
www.alcoholdrugsovl.com 
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radar

connect 14-25

RADAR is het netwerk geestelijke 

gezondheid voor kinderen en jongeren 

in Oost-Vlaanderen. 

crisis is een programma dat snelle, kort-
durende zorg biedt bij een plots verergerd 
psychisch probleem.

care is een programma dat langdurige zorg 
biedt bij complexe (o.a. psychische) problemen.

crosslink is een programma dat de expertise 
inzake geestelijke gezondheid versterkt.

trajectcoördinatie is een programma  
dat overleg en zorg bij kinderen en jongeren  
met psychische problemen coördineert.

connect 0-4 is een programma dat instaat 
voor de bevordering van preventie, vroeg- 
detectie en vroeginterventie van psychische 
problemen bij gezinnen met jonge kinderen 
(-9 maand tot 4 jaar).

connect 14-25 is een programma voor 
vroegdetectie en vroeginterventie bij  
psychosegevoeligheid en/of middelengebruik 
bij jongeren tussen 14 en 25 jaar. 

Om deze doelen te realiseren worden verschillende zorgprogramma’s georganiseerd: 

RADAR verbindt verschillende actoren en organisaties om 
de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun 
context in Oost-Vlaanderen te bevorderen. Het netwerk zet 
in op gezondheidspromotie, preventie, vroegdetectie en 
-interventie, zorg, inclusie en het versterken van expertise.

Meer info? www.radar.be


