EuroADAD
Organisatie
De ontwikkeling en verspreiding van de EuroADAD wordt
georganiseerd door de EuroADAD Groep. De EuroADAD
Groep bestaat uit:
• Het Coördinatie Team, dat de coördinatie voert over de
ontwikkeling, informatie, verspreiding, internationale
trainingen en onderzoek binnen Europa.
• De National Focal Points representeren EuroADAD in
hun land. Deze instellingen zijn verantwoordelijk voor
taalversies, trainingen, verspreiding en data verzameling
op nationaal niveau.
• De Senior Expert Groep bestaat uit experts en
onderzoekers van de vertegenwoordigde landen in de
EuroADAD groep.

Formulieren
De formulieren zijn gratis en worden toegezonden per email
op verzoek. Binnenkort kunnen de formulieren gedownload
worden op de EuroADAD webpagina en bij de Europese
Formulieren Database van de EMCDDA (www.emcdda.org).
Het gebruik en reproductie van de formulieren is toegestaan
indien de gebruikerscondities in acht worden genomen. Voor
taalversies kan contact opgenomen worden met de focal
points.

Training
Trainers zijn getraind en erkend door de EuroADAD groep.
Een training voor interviewers is twee dagen; voor
interviewers die al getraind zijn in de ASI is een eendaags
programma mogelijk. Na afgeronde training ontvangt de
interviewer een certificaat en heeft hij het recht om het
EuroADAD interview uit te voeren. Een bron/code handleiding
wordt tijdens de training verstrekt. Indien er geen trainers
beschikbaar zijn in uw land, kunt u contact opnemen met de
training coördinator van het EuroADAD kantoor.

De Europese versie van de ADolescent Assessment Dialogue
(EuroADAD) is een gestructureerd interview ten behoeve van
de screening van adolescenten tussen 12 en 24 jaar. Het
instrument is ontwikkeld door Al Friedman, Arlene Terras and
David Öberg in samenwerking met partners uit verschillende
Europese landen.
Al Friedman en Arlene Terras stelden de originele ADAD in
1989 op naar het voorbeeld van de Addiction Severity Index
(ASI). ADAD is oorspronkelijk ontwikkeld voor screening van
adolescenten met verslavingsproblematiek. Door de omvattende aard is het instrument geschikt gebleken als een algemeen middel voor assessment en wordt het gebruikt in een
breder kader van sociale voorzieningen.
ADAD is verspreid binnen de USA en naar Canada, Australië
en Europa. In Europa worden Nederlandse, Franse, Griekse
en Zweedse versies gebruikt in verschillende instellingen voor
jeugdzorg. Teneinde eenzelfde vergelijkbaar instrument te
gebruiken voor adolescenten afkomstig uit verschillende landen, is er een standaard Europese versie geconstrueerd en
zijn compatibele taalversies in de maak. De ontwikkeling van
een Europese versie van de ASI benadrukte het belang van
een standaard Europese versie van de ADAD -de EuroADAD.
De EuroADAD Groep is verantwoordelijk voor de verspreiding
en verdere ontwikkeling van de EuroADAD. Zij initieert en
ondersteunt de ontwikkeling van methoden om het gebruik
van het instrument te vergroten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de nationale coördinatoren of met het EuroADAD kantoor in Nederland.

Data
Gestandaardiseerde database files voor het invoeren van
gegevens worden gratis beschikbaar gesteld voor niet
commercieel gebruik. Gegevens worden verzameld op
nationaal en international niveau, voor het maken van
vergelijking van groepen, wetenschappelijk testen van de
formulieren en als een bron voor international onderzoek.

Voorwaarden voor gebruik.

•
•
•

Veranderingen in de formulieren qua vorm en inhoud zijn
niet toegestaan zonder toestemming van de auteurs.
Alvorens de EuroADAD te gebruiken is training door een
erkende trainer noodzakelijk.
Voor nieuwe
taalversies, databases,
computer
programma’s etc., is toestemming van de auteurs nodig.

EuroADAD office
Holsteinbastion 4
6217 LJ, Maastricht,
Nederland
Tel: +31 43 35 41 169
Fax: +3143 35 41 168
Email: info@euroadad.com

EuroADAD
De EuroADAD is een semigestructureerd interview voor
adolescenten dat leidt tot
een multidimensionaal profiel.
Het
beslaat
zeven
leefgebieden: lichamelijk,
opleiding/werk ,
sociaal,
familie,
psychologisch,
criminaliteit en alcohol/drugs.
Het interview onderzoekt
problemen en kwaliteiten van
adolescenten en geeft indicaties voor de hulpbehoefte in
ieder leefgebied. De informatie kan gebruikt worden
voor klinische, onderzoeks- en
beleidsdoeleinden.
De EuroADAD voorziet in een
uniform instrument dat adolescenten, al dan niet in contact
met
hulpverleningsdiensten
van
verschillende
achtergrond, kan vergelijken in
Europa.
Deze folder is geschreven
voor clinici, onderzoekers en
beleidsmakers, die met
jongeren werken.

De opbouw van EuroADAD

De leefgebieden

De EuroADAD is een gestructureerd interview, ontwikkeld om
informatie te krijgen over ervaringen in het leven van een
adolescent en de huidige patronen van functioneren. Zeven
afzonderlijke leefgebieden worden geëvalueerd en een ernstinschatting toegekend, op basis van de gerapporteerde problemen en de mate waarin behandeling noodzakelijk is.
De EuroADAD bestaat uit een sectie algemene informatie en
zeven leefgebieden: lichamelijk, school/werk, sociaal, familie,
psychologisch, criminaliteit en alcohol/drugs.
De verschillende leefgebieden zijn op dezelfde manier opgebouwd. Zij vragen naar feiten, betreffende het hele leven en
gedurende de laatste 30 dagen. De informatie verschaft inzicht over de actuele intensiteit en de duur van de problemen.
Alle gebieden bevatten ook subjectieve vragen, welke bijvoorbeeld informeren over hoeveel dagen er problemen ervaren
werden en of de adolescent hulp of raadgeving wil. De interviewer concludeert ieder leefgebied met een ernstinschatting.
De samengestelde scores voorzien in een objectieve maat,
welke gebruikt kan worden in onderzoek om resultaten te
meten.
De EuroADAD wordt aangevuld met het ADAD Feedback
Formulier—AFF is ontwikkeld om het klinische nut van EuroADAD te vergroten, bijvoorbeeld t.b.v. cliënt documentatie,
casusbesprekingen en behandelingsplanning. AFF maakt
ernstinschattingen consistent en eenvoudig, geeft een beknopte samenvatting van het interview, voorziet in een basis
voor gestructureerde feedback aan de cliënt, verbindt de verschillende leefgebieden en identificeert patronen ertussen.
Het is mogelijk om de EuroADAD in verband met andere instrumenten te gebruiken. In combinatie met MAPS (Monitoring
Area and Phase system) wordt voorzien in een compleet systeem voor behandelingsplanning, kwaliteitsverzekering en
evaluatie van resultaten.
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Bij algemene informatie wordt gevraagd naar demografische gegevens en relevante achtergrondinformatie over de leefsituatie.
Het leefgebied Lichamelijk heeft tot doel om de algemene lichamelijke gezondheid in te schatten en specifieke chronische gezondheidsproblemen op te merken. Het identificeert geselecteerde gezondheidsproblemen gerelateerd aan middelengebruik en seksueel gedrag.
School en werk bepaalt de huidige school en werk
status. De checklist vraagt naar specifieke school
gerelateerde problemen geassocieerd met aansluiting
en aanpassing in de klas, afwezigheid en motivatie.
Participatie in andere schoolings-, trainings- of gestructureerde programma’s voor jongeren die niet deelnemen aan het
regulier onderwijs worden genoteerd.
Sociaal heeft tot doel te onderzoeken wat de huidige
interesses, sociale activiteiten en vriendschappen
inhouden, met speciale aandacht voor middelengebruik, antisociaal en crimineel gedrag met en door de
vriendenkring. Het bepaalt of er sprake is van gebrek aan
sociale interactie en vervreemding. Tevens wordt seksueel
risicovol gedrag onderzocht.
Familie informeert over serieuze problemen (alcohol,
psychiatrisch etc.) of handicaps van de ouders of
broers/zussen. Het geeft informatie over de kwaliteit
van de huidige relaties in de familie. Het leefgebied
screent emotioneel, seksueel en fysiek geweld. Tevens worden negatieve rolpatronen en gedragingen van de adolescent
in het gezin geïdentificeerd.
Psychologisch onderzoekt tegenwoordige en eerdere
ervaringen met behandeling voor emotionele en psychische problemen. De geestelijke gezondheid wordt
geïnventariseerd met behulp van een lijst van 16
gedachten, gevoelens en reakties en een lijst van 10 relatief
ernstigere symptomen, psychiatrische toestandsbeelden en
gedragspatronen.
Criminaliteit betreft problemen met de wet en crimineel gedrag. Het inventariseert de huidige status met
politie en rechtbank. De lijst vraagt over 16 verschillende vergrijpen, waaronder 7 gewelddaden. Van
iedere activiteit wordt de beginleeftijd en frequentie in de afgelopen drie maanden is onderzocht.
Alcohol en Drugs onderzoekt verschillende soorten
middelengebruik/misbruik en verslaving door te vragen naar beginleeftijd, frequentie van gebruik en duur
van gebruik voor 13 verschillende middelen inclusief
alcohol en tabak. Zowel symptomen van verslaving en risico
gedrag als eerdere behandelingen worden geïnventariseerd.

Doelen en Gebruik
Cliënt
Ervaringen met het interview leren dat adolescenten zich
serieus genomen voelen en het leuk vinden om het interview
te doen. De structuur geeft hen de mogelijkheid om problemen te herkennen zonder ze zelf te hoeven formuleren. Er
wordt een opening gemaakt voor onderwerpen die gevoelig
liggen of taboe zijn. Feedback van het interview geeft hen
inzicht in hun situatie en de mogelijkheid om deel te nemen
aan het opstellen van het behandelingsplan. Gecombineerd
met motivationele technieken kan feedback het veranderingsproces van de jongere ondersteunen.

Hulpverlener
Het interview kan als basis dienen voor rapportage, diepteinterviews en behandelingsplanning. Andere instrumenten of
verder onderzoek kan op een logische manier verbonden
worden aan de leefgebieden van het interview. Methoden om
met het gebruik van EuroADAD handelingsplanning, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen verschillende dienstverleners te verbeteren zijn ontwikkeld.

Organisatie
Gegevens kunnen dienst doen om cliënten te beschrijven en
behandeling te evalueren. In combinatie met compatibele
instrumenten voor de beschrijving van units en interventies,
kunnen profielen van de jongere gebruikt worden voor het
matchen van cliënten en voorzieningen, kwaliteitsverzekering
en organisatieontwikkeling.

Onderzoek
Informatie verzameld met de EuroADAD, kan gebruikt worden
voor verschillende soorten studies. Omdat de taalversies
compatibel zijn, is vergelijking
tussen adolescenten in verschillende landen mogelijk.
ReOm onderzoek te vergesearch
makkelijken
worden
gestandaardiseerde
definities en database tabellen voor
Administration
gegevensbestanden beschikbaar
gesteld.
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