
Net iets meer dan 
zomaar een mailtje….



Ons dochtertje van 3 komt 
elke nacht een paar keer uit 
bed.  Wat kunnen we doen?

Is het normaal dat een 14-
jarige al naar een fuif gaat?

Ik ben nu net zwanger (2-3 
weken) en ga twee keer in de 
maand feesten. Is het echt zo 
schadelijk cocaine en alcohol 

te gebruiken tijdens een 
zwangerschap?

Ik rook al 20 jaar wiet, maar 
het wordt meer en meer, en 

heb geen leven meer. 
Ik rook 5 gr per week. Hoe kan 

ik hier mee stoppen aub.



Historiek: van telefoon naar online…



http://www.groeimee.be/stel-je-vraag http://vagga.be/verslaving/preventie-2/



To mail or not to mail?



Het lijkt zo afstandelijk, kan zoiets wel empathisch, warm  en betrokken zijn?

Alles typen vergt veel tijd en moeite, is praten niet gewoon veel handiger?

Is er niet veel meer kans op misverstanden?

Wat in crisissituaties?

Hoe zit het met privacy en wat met ‘exposure’? Mailen lijkt zo formeel.

Niet iedereen is even taalvaardig.

Hoe weet je dat wat iemand schrijft wel echt is? Wat met grappen of nepmails?

Is het niet riskant dat je antwoord op papier staat?

Wat als mensen te pas en te onpas mailen?

Via mail kan je toch geen echte problemen oplossen?

Tegen dat je antwoord er is, kan de situatie er al heel anders uitzien.





Procedure / protocol



Ingezonden op di, 05/26/2015 - 14:37
Je naam:
Je e-mail adres: ilsedeblock@keerkring.be Leeftijd kind:
Gemeente:
Je vraag: Test
Voor het beantwoorden van opvoedingsvragen werkt Groeimee.be samen met 
de Opvoedingslijn. Binnen de drie werkdagen kan je van hen een antwoord 
verwachten.
Je kan de Opvoedingslijn ook bellen op 078 15 00 10 (van maandag tot 
vrijdag tussen 10 en 13u of 14 en 17u, op donderdag ook van 19 tot 21u 
en niet op woensdag).

mailto:ilsedeblock@keerkring.be


Automatische 
ontvangstbevestiging

Wie ontvangt?

Wie beantwoordt?

Wie leest na?

Versturen van het 
antwoord



Een mail beantwoorden: hoe doe je dat?



Verzending via site (incl. 
‘spelregels’ en  

ontvangstbevestiging)

Accepteren en 
categoriseren voor 

beantwoording

Antwoord formuleren + 
‘posten’ voor nalezen

Nalezen / redigeren 
door collega

Versturen antwoord 
(mail met unieke 

weblink)



Een mail beantwoorden: hoe doe je dat?



Een mail beantwoorden: hoe doe je dat?



Voorbereiden 
van het antwoord

Begroeten 

Kernvraag 
herhalen

Inhoud 

Afsluiten 

Ondertekenen  



vriendelijke groet,
de Opvoedingslijn

bel of mail ons gerust terug:        
078/15.00.10
Ma-vrij 10u-13u/14u-17u
Do ook van 19u-21u
Niet op woensdag
opvoedingslijn@groeimee.be



Is het de moeite waard?



Tevredenheidsmeting De DrugLijn (2014, n=163)

Waarom mail?

39% ‘ligt me beter’

30% ‘vind het praktischer’

Zou je ook bellen?

31%  NEEN

Algemene score: 8,9/10



Is het de moeite waard?

Ik ben erg blij dat ik geprobeerd heb jullie te mailen. Ik durfde jullie eigenlijk niet
bellen. Het is zoveel gemakkelijker om de dingen op te schrijven.

Het is prachtig dat ik via het internet over drugs kan 'praten'. Ik weet dat druggebruik
riskant is, maar er over praten in onze samenleving... met al die vooroordelen en 
onwetenheid is dat niet makkelijk. Ik wil jullie hartelijk bedanken! 

Dank je voor je begrip en de oprechte bezorgdheid.

Het gaf me weer duidelijkheid in alles.

Fijn dat ik zo snel een antwoord kreeg, ik ga er zeker mee aan de slag.

Uw tips zijn zeker een verrijking. We houden ze bij.

Het helpt om mijn zorgen eens neer te schrijven.

Deze e-mailservice is een erg goed idee! Jonge mensen zijn veel vertrouwder met de 
pc dan met de telefoon. Alles ging prima.



Ilse De Block: 
ilsedeblock@keerkring.be
opvoedingslijn@groeimee.be

Tom Evenepoel:

tom.evenepoel@druglijn.be
www.druglijn.be/contact


