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Wat als je kind drugs gebruikt?>



Beste lezer,

In dit themanummer ‘Wat als je kind aan de drugs raakt‘ zetten we de bril op van de ouder. We 
stellen ons hulpverleningsaanbod in dit nummer voor met als focus het gezin, de ouder, de 
partner van de persoon met een verslavingsprobleem. 

Als je vaststelt dat je kind drugs gebruikt, stort je wereld in. Er rijzen heel wat vragen. De 
hulpverlening is allesbehalve doorzichtig en toegankelijk voor een ouder met een prangende 
vraag. Vaak is ook justitie betrokken partij... Wanneer klop je als ouder aan bij een dagcentrum, 
wanneer is een opname te verantwoorden? Wat met de schuldgevoelens die zich opdringen?

Dat er nog te vaak een drempel is naar de hulpverlening heeft niet alleen te maken met de 
manier waarop de hulpverlening is georganiseerd (of nog niet is georganiseerd).  We zijn er ons 
sterk van bewust dat we als De Sleutel ook een opdracht hebben in het beter vertalen van ons 
aanbod, in het uitleggen wat we doen in een taal op maat van de hulpvrager. 

In dit nummer lichten we toe wat u kan verwachten als u met uw vraag aanklopt bij De 
Sleutel.  Hoe ziet een opname eruit en hoe word je als ouder, partner, gezin betrokken bij het 
parcours van je familielid, verwante, bij de behandeling in huis, maar ook bij een eventuele 
vervolgbehandeling?  Hoe helpen we onze cliënten vooruit in ons ambulante aanbod en wat bij 
een residentiële vraag?  Hoe zit het met de wachtlijsten in ons Crisisinterventiecentrum (CIC)?   
Ingesloten vindt u een aantal antwoorden.  

De Sleutel focust bij elk hulpverleningstraject op verandering. We investeren in methodieken 
die de cliënt in beweging brengen zo ver mogelijk weg van de verslaving. In dat veranderproces 
betrekken we ook consequent de omgeving van de cliënten. Het is wetenschappelijk bewezen: 
de omgeving van de gebruiker kan een belangrijke bron van steun zijn voor de druggebruiker 
voor of tijdens een behandeling (V. Soyez, cfr. infra). 

In dit Sleutelmagazine lichten we toe hoe we binnen onze programma’s de familie betrekken 
in de therapie.  Druggebruikers zijn echter vaak zelf vader of moeder.  Hier stelt zich de vraag: 
hoe hou je als cliënt in een langdurig residentieel therapeutisch programma contact met je 
kinderen? Daarenboven weten we dat kinderen van (ex)drugsverslaafden meer kans maken op 
het ontwikkelen van eenzelfde probleem als hun ouders. Hoe proberen we binnen de setting 
van ons dagcentrum te Gent in te spelen op deze realiteit?

We laten enkele ouders zelf aan het woord. Hoe gaan zij om met de verslaving van hun kind?  
Hun getuigenissen kunnen een steun zijn voor lotgenoten. 

Tot slot zetten we naast de prangende levensverhalen tevens de bevindingen van een aantal 
experts in de kijker. Zo probeert Veerle Soyez (UGent)  een antwoord te geven op de vraag : 
Wat gaat er om bij ouders en familieleden van een druggebruiker?  Hoe gaan zij om met hun 
frustratie, hulpeloosheid, zelfs machteloosheid en waar dient de hulpverlening rekening mee te 
houden in de contacten met hen?   
Lut Storms, zelfstandig psychotherapeute, van haar kant gaat in haar open brief dieper in op 
het fenomeen van de zorgverslaving : Hoe leer je als ouder het geluk terug in eigen handen te 
nemen? Hoe leer je de verantwoordelijkheid voor de verslaving niet meer bij jezelf te leggen.... ?
Hierbij wil ik dr. Veerle Soyez en Lut Storms van harte danken voor hun belangrijke bijdrage aan 
dit themanummer. 

Kortom dus, een nummer voor ouders en opvoeders, een hart onder de riem bij de moeilijke 
oefening die opvoeden van kinderen is en blijft voor elk van ons.

Ik wens u veel leesgenot.

Damien Versele,
Algemeen directeur De Sleutel

//  Editoriaal   // 
In

 d
it

 n
u

m
m

er

3 Wat als je minderjarige zoon of 

dochter drugs gebruikt?
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14 Open brief: Hoe vermijd je als 

ouder dat je verslaafd raakt aan 

zorg? 

16 Geef ons je mening! 

Mensen Kansen Groeien



//  Hulpverlening   // 

Wat kan je als ouder 
verWachten bij een hulpvraag 
aan de sleutel?

Onze afdeling voor minderjarigen 
in het Residentieel Kortdurend Pro-
gramma (RKJ) in Eeklo is één van de 
weinige instellingen waar jongeren 
met een drugprobleem terecht kun-
nen in Vlaanderen. Gemiddeld volgen 
daar zo’n 13 jongens en meisjes tus-
sen de 14 en 18 jaar het residentieel 
programma. De ouders en familie 
worden van heel dichtbij betrokken 
in de behandeling. 

In het RKJ kunnen jongeren zowel 
op vrijwillige basis als via de jeugd-
rechter worden opgenomen. Wie als 
ouder met een acute hulpvraag voor 
een jongere zit, neemt best eerst te-
lefonisch contact met het onthaal bij 
het RKJ.  Ook aanmeldingen via de 
hulpverlening of via de jeugdrechter 
gebeuren op deze manier.

Afdelingshoofd Joris Cracco: ‘Ouders 
die bellen, kunnen meteen bij één 
van de intakers hun verhaal kwijt 
(vertel eens...). We maken de hulp-
vraag concreet en vragen een aantal 
administratieve gegevens op. Het 
telefoontje eindigt met het maken 
van een concrete afspraak voor het 
intakegesprek. We doen dit zo snel 
mogelijk: meestal binnen de twee 
weken’.

Intake

Tijdens het intakegesprek zijn in prin-
cipe de ouders en de jongere aanwe-
zig, eventueel met de consulent van 
het Comité Bijzondere Jeugdzorg of 
de jeugdrechtbank. De bedoeling van 
dit gesprek is tweeërlei. 

Joris Cracco: ‘We luisteren naar wat 
elkeen te vertellen heeft. Op basis 
van die info brengen we de voorge-
schiedenis van de verslaving in kaart, 
maken we de anamnese. Tijdens 
dit gesprek gaan we op zoek naar 
wat goed gaat en wat fout loopt. 
We bevragen hoe de schoolcarrière 
verlopen is, hoe de jongere de vrije 
tijd invult, hoe het met de gezond-
heid gesteld is, of de jongere reeds 
in aanraking kwam met het gerecht, 
hoe de relatie verloopt met de ou-
ders, broers en zussen, ...  Het drug-
gebruik zelf bespreken we tijdens 
een gesprek met de jongere apart’.
 

Het is belangrijk dat de intaker 
tijdens dit gesprek een neutrale 
houding aanneemt. De hulpverlener 
spreekt geen oordeel uit en geeft 
geen richting aan het gesprek. ‘In 

tweede instantie wordt het program-
ma zelf toegelicht evenals de conse-
quenties van de opname. Dit gebeurt 
grotendeels tijdens een rondleiding 
in het gebouw’, zo vervolgt Joris 
Cracco. 

Tijdens dit gesprek wordt verder 
ingegaan op wederzijdse verwachtin-
gen. Tegelijk worden de basisregels 

De eerste contactname met de drughulpverlening van een ouder met 
een verslaafde zoon of dochter is een heel moeilijke stap. Als ouder zit 
men met heel tegenstrijdige gevoelens. Ook is men vaak onwetend. 
Welke producten gebruikt hun kind? Waar kunnen ze voor hulp terecht? 
Wat mogen ze verwachten van een opname, ...?
Om de drempel naar de drughulpverlening te verlagen, brengen we ons 
eigen aanbod in kaart. Wat mag je verwachten van een hulpvraag? Wat 
als je gewoon niet kan inschatten of je zoon of dochter problematisch 
aan het gebruiken is of nog aan het experimenteren is? Hoe verloopt 
een opname in crisis (blz 5)? Wat doet een dagcentrum (blz 6)? Wat is 
ons aanbod specifiek gericht naar minderjarigen (blz 3-4)? 
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Wat als je minderjarige zoon of dochter drugs gebruikt?

Joris Cracco

Lees verder op Pagina 5. >>
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Het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie, 
zowel met de ouders als met de jongere, is van groot 
belang om als familiewerking resultaat te kunnen 
boeken. Daar wordt dan ook heel wat tijd en energie 
in geïnvesteerd. Op die manier voorkomen we dat 
de jongere na de behandeling in een vacuüm terecht 
komt.
Van zodra een jongere in het RKJ-programma start, 
neemt de familiewerker telefonisch contact met de 
ouder(s). Nog tijdens de eerste week van de opname 
krijgen ze een uitnodiging voor een gesprek in het 
kader van de familiewerking. 

Familiewerkster Cindy: ’Bij een eerste telefonisch con-
tact is het vaak moeilijk om het gesprek op gang te 
krijgen. Ouders moeten bekomen van een stressvolle 
periode. We houden daar rekening mee en gunnen 
hen in het begin wat tijd’. 
Familiewerkster Heather: ‘We stellen dan onze wer-
king kort voor en luisteren naar hun verhaal. Indien 
ze niet meteen ingaan op een uitnodiging voor een 
gesprek in het RKJ, laten we dit nog wat rusten. Pas 
later laten we de ouders aanvoelen dat we hen echt 
nodig hebben’.
Cindy: ‘We proberen steeds zo snel mogelijk de ou-
ders tot hier te krijgen, eerst voor een gesprek zonder 
de jongere. De jongere zelf spreken we ook eerst 
individueel rond de familiesituatie.’
Heather: ‘Vaak zijn de banden met de familie ge-
schonden of volledig verbroken. Dan is het minder 
evident om die familiewerking meteen op te starten’.
Cindy: ‘We stimuleren wel altijd de jongeren om naar 
huis te bellen’.

Eerste gesprek

Tijdens een eerste gesprek maken de ouders nader 
kennis met de familiewerking. Heather :‘We beant-
woorden vragen over bezoekregels, vertellen hoe hun 
zoon of dochter het in het programma doet. Hierbij 
verwijzen we naar de gemaakte anamnese. De terug-
blik op de gezinsgeschiedenis (op basis van de stam-
boom van de familie) is bij die gesprekken een goed 
hulpmiddel’. 
Cindy: ‘Ouders reageren soms heel verschillend. 
Sommigen hebben hoge verwachtingen.  Sommigen 
hopen dat hun kind na 3 weken terug naar huis mag. 
Anderen kampen met veel schuldgevoelens. 
Heather: ’Ouders hebben vaak een lange weg in de 
hulpverlening achter zich en zitten met heel wat nega-
tieve gevoelens. Het komt erop aan om hun wantrou-
wen weg te krijgen, hen vertrouwen te laten krijgen in 
ons programma.’ 

Cindy: ‘Ouders zijn vaak bang dat we hen ‘de les 
gaan spellen’. We moeten ze dan  overtuigen dat we 
hen als bondgenoot nodig hebben in het ganse pro-
ces.’ 

Wat tijdens behandeling?

Van zodra de eigenlijke behandeling opgestart is (na 
oriëntatiefase), worden de ouders om de 2 à 3 weken 
uitgenodigd in het kader van de familiewerking. 
Heather: ‘Tijdens die gesprekken geven we pedago-
gische ondersteuning. Hoe trek je grenzen, wat laat 
je toe,...? Zo trachten we hen inzicht te doen krijgen, 
waardoor ze dit dan achteraf zelf kunnen opnemen. 
We leggen ook uit hoe een veranderings- en motiva-
tieproces in mekaar zit,... 
Cindy : ‘Natuurlijk staan we verder stil bij de relatie 
tussen ouder en kind. Samen bekijken we de voort-
gang op de diverse levensterreinen in functie van de 
doelstellingen uit het actieplan van de jongere. Is de 
gekozen vrijetijdsbesteding financieel haalbaar? Is de 
schooloptie realistisch?’ 

Tevens worden de weekendafspraken verduidelijkt. Na 
de oriëntatiefase mag de jongere ‘s weekends immers 
naar huis. Die bezoeken worden steeds voorbereid 
(wat is het programma) en achteraf door de fami-
liewerker opgevolgd met de ouders. Soms weigeren 
ouders om samen met hun kind aan tafel te zitten. 
Het  is dan noodzakelijk om ieders verhaal te laten 
brengen en om op een onpartijdige manier met alle 
standpunten rekening te proberen houden.

Nazorg

Bij afronding van het RKJ-programma start het na-
zorgaanbod. Om de 2 à 3 weken wordt dan samen 
gezeten met ouders en jongere. Daar wordt bekeken 
of de pedagogische ondersteuning voldoet, of de 
afspraken nagekomen worden (vb uitgangsuur, geen 
alcohol). Meestal zal die nazorg na een aantal weken 
stoppen omdat de betrokkene zich verder laat bege-
leiden in een dagcentrum. De familiewerkers staan 
dan in voor de nodige overdracht.
Ouders worden ook uitgenodigd op de ouderavonden 
van het RKJ. Heather : ‘Elke 6 weken komen de geïn-
teresseerde ouders samen om te praten en ideeën uit 
te wisselen rond een bepaald thema (zoals product-
informatie, schuldgevoelens, de motivatiecirkel, hoe 
krijg ik opnieuw contact). Daarnaast organiseren we 
ook activiteiten met ouders en de jongeren (nieuw-
jaarsreceptie, zomerbarbecue)’.

//  Hulpverlening   minderjarigen  // 

Familiewerking minderjarigen in de kijker
Ouders worden sterk betrokken bij programma in RKJ



(vb rond gsm-gebruik, controles op 
binnenbrengen drugs) in huis toege-
licht om problemen achteraf te voor-
komen. Ter afsluiting van de intake 
wordt afspraken gemaakt over de ti-
ming van het gemotiveerd advies van 
het team (meestal binnen de week). 
Immers, op basis van alle verkregen 
info gaat de intaker in gesprek met 
het team. Samen wordt besloten 
over de al dan niet opname.

Opname 

Joris Cracco: ‘De eigenlijke opname 
start met het formeel overlopen van 
alle afspraken en verwachtingen, wat 
wordt geformaliseerd in een door de 
jongere en de ouders te onderteke-
nen overeenkomst’.  

Het RKJ werkt met een beperkte 
wachtlijst. Na 8 weken (de duur van 
de oriëntatiefase) in het programma 

wordt opnieuw met alle betrokkenen 
een gesprek georganiseerd. Dan 
wordt duidelijk of de jongere al dan 
niet een verdere behandeling binnen 
het RKJ volgt.
 
“Bij iedere verlenging van een op-
name vragen we van de jongere 
en zijn ouders meestal een nieuw 
engagement van 2 maand aan. De 
opnameduur varieert meestal tussen 
de 2 en 6 maanden.”

Reageer op deze bijdrage via 
joris.cracco@fracarita.org 
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Ouders die hun kind aanmelden 
krijgen een onthaalmedewerker 
aan de lijn. Eerst beluisteren we 
hun hulpvraag. Indien al vrij snel 
duidelijk is dat het geen vraag is 
waarop het CIC een aanbod heeft, 
verwijzen we onmiddellijk door. 
Voor een opnamevraag van een 
minderjarige kan er met het RKJ 
contact worden opgenomen.
  
Is de vraag inderdaad voor ons 
dan geeft de onthaalmedewerker 
uitleg over wat we te bieden heb-
ben en wat de opnameprocedure 
is. We leggen het wachtlijstsysteem 
uit. Wachttijden kunnen variëren 
van een paar dagen tot een paar 
weken. Cliënten uit de eigen re-
gio krijgen daarbij voorrang op 
cliënten van buiten Oost-Vlaande-
ren. Sowieso wordt gevraagd dat 
de persoon die hulp nodig heeft 
(zoon/dochter) nadien zelf contact 
met ons opneemt. We bevragen 
hem/haar dan meer gedetailleerd 
naar gebruik, medische toestand, 
sociale context en indien van 
toepassing justitiële situatie. De 
dag van de opname mogen de 
ouders meekomen. Samen met 
hun (meerderjarig) kind krijgen 

ze meer uitleg bij het programma 
en praktische informatie over de 
bezoek- en telefoonregeling. We 
leggen ook het principe uit dat hun 
zoon of dochter zelf bepaalt met 
welke familieleden hij/zij contact 
wil onderhouden. Ouders kunnen 
wekelijks, op uitnodiging van hun 
kind, tijdens het weekend op be-
zoek komen.
 
Tijdens dit bezoek kunnen ze in 
aanwezigheid van hun kind een 
korte toelichting krijgen bij de 
vorderingen in het programma. 

Indien de ouders zelf ondersteu-
ning vragen in het omgaan met de 
verslaving van hun kind, worden zij 
hiervoor naar onze dagcentra door-
verwezen. We raden ouders aan 
om ook de Druglijn te contacteren 
voor hun vragen rond middelen 
en gebruik. Ouders worden niet 
geconsulteerd in functie van ont-
slag of doorverwijzing naar andere 
programma’s. De cliënt is vrij in 
de keuze om ons advies al of niet 
te volgen en kan dit dus zelf met 
ouders bespreken.
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Wat te verwachten van een opname in het 
Crisisinterventiecentrum (CIC)?

//  Hulpverlening   crisis  // 
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De dagcentra van De Sleutel zijn 
de meest laagdrempelige hulpverle-
ningsunits binnen ons netwerk. Als 
je twijfelt of je kind meer doet dan 
experimenteren, kan je daar aanklop-
pen. Je kan er ook deelnemen aan 
een zelfhulpgroep, samen met an-
dere ouders. 
Voor de druggebruiker zelf is er 
in onze dagcentra een uitgebreid 
aanbod met verschillende mogelijk-
heden. Cliënten komen er voor hun 
wekelijkse individuele gesprekken, 
of ze kunnen er deelnemen aan de 
groepswerking. Sommige ex-verslaaf-
den volgen er een nazorgprogramma. 
Er is eveneens een familiewerking. 
Een overzicht van het aanbod.

Aanmelding
De aanmelding is het eerste contact 
van een hulpvrager met een centrum. 
Die eerste hulpvraag in een dagcen-
trum wordt gesteld door de drugge-
bruiker zelf (persoonlijk, telefonisch 
of schriftelijk). Ouders kunnen zelf 
de aanmelding doen, een afspraak 
maken voor zichzelf, ook zonder 
aanwezigheid van hun kind. Bijvoor-
beeld bij vermoeden van gebruik. 
Ouders kunnen zich samen met hun 
kind aanmelden. Tijdens het aanmel-
dingscontact gebeurt er een eerste, 
algemene probleemverkenning.   

Oriëntatie
Daarna is er een uitgebreidere 
screening tijdens een beperkt aantal 
gesprekken. We willen zo komen tot 
een concreet hulpverleningsadvies 
dat past bij de persoonlijke vraag en 
de specifieke probleemsituatie. Naast 
de gesprekken met de persoonlijke 
intaker kan er een consult zijn bij de 
arts, de sociale dienst, eventueel ook 
bij een psychiater, familiewerker of 

tewerkstellingsbemiddelaar. Op het 
einde van de oriëntatie worden in 
overleg met  cliënt en omgeving doe-
len en acties vastgelegd (doorver-
wijzing, start ambulant progamma, 
opname).  
Indien de ouders de hulpvraag zon-
der hun kind stellen, wordt tijdens 
een eerste gesprek bekeken wat hen 
deed beslissen om een afspraak te 
maken. De individuele situatie wordt 
besproken. Nadien komt er eventueel 
een vervolggesprek. Er wordt verwe-
zen naar de Zelfhulpgroep voor fami-
lieleden indien uit de oriëntatie blijkt 
dat het gaat om ernstig druggebruik 
en de ouders met de handen in het 
haar zitten.
 

Individuele behandeling 
Individuele behandeling is een 
specifieke actie die een persoon 
onderneemt omdat hij duidelijk om-
schreven doelen wil bereiken. Deze 
doelen zijn meestal te situeren op 
de terreinen middelenmisbruik en 
psycho-emotionele klachten. Maar 
er zijn ook acties mogelijk op de 
levensterreinen lichamelijke klachten, 
werk, familiale relaties, vrije tijd en 

sociale relaties. Deze acties omvatten 
wekelijkse consultaties met deskun-
digen op één van de volgende le-
vensterreinen: een psychotherapeut, 
een geneesheer, arbeidsbegeleider, 
gezinstherapeut, maatschappelijk 
werker. 
Indien de ouders van nabij betrokken 
zijn, worden ook met hen afspraken 
gemaakt. Eventueel kunnen ze bij 
de behandeling betrokken blijven 
via parallelle gesprekken, al dan niet 
bij dezelfde hulpverlener. Of indien 
wenselijk gesprekken met ouders en 
cliënt samen. 

Substitutiebehandeling
Substitutietherapie met methadon 
of subutex wordt in onze dagcentra 
gebruikt als een middel om via ge-
controleerde afbouw te komen tot 
abstinentie. Deze module richt zich 
specifiek tot heroïneverslaafden. 
Subsititutie wordt binnen De Sleutel 
steeds in combinatie met een an-
dere behandelmodule gegeven. Deze 
cliënten komen wekelijks op consul-
tatie bij een geneesheer en/of een 
psychiater. 

Gezins- en familiebegeleiding
Het betrekken van familieleden in 
de behandeling heeft een grote po-
sitieve invloed op de resultaten. Dit 
kan gebeuren via het traditionele 
systeem van counseling. De nadruk 
ligt dan op hoe zij een bijdrage kun-
nen leveren tot het herstel van de 
verslaafde. De familie kan zelf ook 
ondersteund worden via een zelf-
hulpgroep.  

Hoe ziet het aanbod van onze dagcentra eruit? 

Zelfhulpgroepen voor familieleden van druggebruikers

De zelfhulpgroep komt tweewekelijks samen op een avond en staat open 
voor familie -  ouder, (klein)zoon, (klein)dochter, broer, zus of partner-  van 
cliënten en niet-cliënten.  Bedoeling is om ervaringen uit te wisselen met el-
kaar, steun te vinden, lotgenoten te ontmoeten. Ieder kan zijn eigen verhaal 
kwijt. Vanuit eigen ervaring kunnen ze er mekaar helpen in het oplossen van 
problemen of in het leren trekken van grenzen en dit in een sfeer van res-
pect, solidariteit en het geven van hoop.
Door op deze wijze het familienetwerk te versterken kan het positieve effect 
dat de familie heeft op de eigenlijke behandeling van de verslaafde vergroot 
worden.

//  Ambulante   hulpverlening  // 
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In het dagcentrum De Sleutel te Gent loopt sinds 
enige tijd het ‘project opvoedingsondersteuning 
voor ouders met jonge kinderen’. Drijfveer van het 
project was dat een aantal mensen in het team 
al jaren vindt dat er hier een taak te vervullen is. 
Doorheen de ‘gewone’ behandeling was daar echter 
weinig tijd en plaats voor. De plaats kwam letterlijk 
beschikbaar door onze verhuis naar een ruimere 
setting in maart 2009. Nu was het aan ons om het 
idee vorm te geven.

Waarom hebben wij daar een taak?
In diverse hulpverleningssectoren (vb armoedebe-
strijding, zelfmoordpreventie, psychiatrie, ...) stelde 
men reeds vast dat kinderen van vroegere cliënten 
meer kans hebben op het ontwikkelen van eenzelf-
de probleem als hun ouders. Onderzoek bevestigt 
dat kinderen van ouders met een afhankelijkheids-
problematiek verhoudingsgewijs meer in de hulp-
verlening terechtkomen.  Enige nuancering is echter 
nodig.  Hoe dit komt, is wetenschappelijk immers 
veel minder duidelijk. Er is niet één duidelijk aan-
wijsbare reden, veel kinderen van cliënten doen het 
wel goed, en evenzeer andere kinderen belanden in 
de hulpverlening.

Als dagcentrum wilden we met dit fenomeen aan de 
slag. Er worden al kinderen van ex-cliënten aange-
meld. Deze zijn ondertussen zelf volwassen en heb-
ben dikwijls, net als hun vader en/of moeder, al een 
hele hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. Op 
dat moment dringt behandeling van de drugproble-
matiek zich op, en zitten we weer op het punt waar-
bij weinig tijd overblijft om het over de toekomstige 
generatie te hebben. Nochtans krijgen ook deze 
cliënten kinderen, waar we ons zorgen moeten over 
maken. Daarom opteerde het team ervoor om die 
zaken waarvan we weten dat ze preventief werken 
naar de kinderen van onze cliënten toe, aan te bie-
den tijdens de behandeling in ons centrum.

Hoe gingen we tewerk?
Eerst zochten we naar samenwerkingsverbanden. 
Zo lieten we ons inhoudelijk ondersteunen door 
Peer Van Der Kreeft van de eigen preventieafdeling 
en kwamen we heel snel tot een samenwerking 
met het inloopteam van Nieuw-Gent (*). Het project 
kreeg gaandeweg vorm. We zouden ons richten tot 
de eigen cliënten en beslisten om de kinderen hier 
zelf ook bij te betrekken. Tevens wilden we een 
werkvorm creëren waarbij de ouders een belang-
rijke stem kregen. We wilden ons niet beperken tot 

informatie-overdracht. Omdat dit  drempelverlagend 
werkt, kozen we ervoor om telkens een thema voor 
te bereiden. Zo hebben mensen het idee dat ze 
mogen komen luisteren en dat er niet direct een 
actieve inbreng verwacht wordt. 
De werkvorm werd een combinatie van beide: ener-
zijds een inhoudelijke inbreng door ons, anderzijds 
een actieve uitwisseling van ervaringen tussen ou-
ders. De onderwerpen kwamen van de ouders zelf. 
Het werd een reeks van 5 avonden rond volgende 
thema’s:  belang van rituelen, straffen en belonen, 
zelfvertrouwen van kinderen, omgaan met verschil-
len in opvoeding en omgaan met tekorten. 
Het project werd achteraf door alle betrokkenen po-
sitief geëvalueerd.  Vandaag zit het standaard in het 
aanbod aan nieuwe cliënten. Dankzij de creatie van 
een werkboekje wordt het zelfs overdraagbaar.

Succesfactoren? 
Deze houden verband met de positieve benadering 
van de ouders en zitten vervat in de uitgangspunten 
van iedere sessie:

1.  we doen dit vanuit een gemeenschappelijke 
bezorgdheid om kinderen; 

2.  we hebben het uitdrukkelijk over opvoeding, niet 
over de individuele verslavingsproblematiek;

3.  we stellen onszelf op als ouder ( niet als be-
geleider) en werken zelf actief mee (ervaringen 
delen).

Ook de praktische uitwerking is bepalend: we kie-
zen bewust voor een positief-gemoedelijk onthaal 
van de gezinnen, speelhoek voor de kinderen, part-
ners zijn welkom…
Als contextueel therapeut denk ik dat net hierin de 
grote meerwaarde voor cliënt én behandelcentrum 
schuilt. De cliënt wordt op een andere manier be-
naderd. Het centrum is eens niet de ‘plaats om af 
te kicken via medicatie en therapie�. Dit werkt naar 
cliënten toe heel erkennend. Ze voelen zich gezien 
als persoon, niet enkel als verslaafde.  Het centrum 
zelf leert de individuele cliënt dan weer op een 
andere manier kennen. Hierdoor kan de contextu-
ele impact (wederzijdse invloed partners, ouders, 
kinderen, broers-zussen…) meer in de behandeling 
worden geïntegreerd.

(*) Wijkgebonden laagdrempelig opvoedingsonder-
steuningspunt i.s.m. Kind  & Gezin

Oudergroep is 
meerwaarde voor cliënt 
en behandeling
Hoe werkt een ambulant centrum preventief 
naar kinderen van (ex)verslaafden? 
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//  Familiewerking   // 

Hoe hou je als vader tijdens een 
opname contact met je kind ?
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Mensen die verslaafd geweest 
zijn, helpen elkaar om te ver-
anderen. Professionele hulpver-
leners ondersteunen hen in dit 
proces. Het is, eenvoudig ge-
zegd, de basis van het concept 
binnen therapeutische gemeen-
schappen (TG). Het TG-concept 
werkt vanuit een integrale 
benadering van de cliënt. Ook 
de context, de omgeving van 
de cliënt, wordt in de behande-
ling maximaal meegenomen. 
Op die manier willen we de 
slaagkansen maximaliseren na 
het afronden van het meer dan 
één jaar durende programma. 
Zich opnieuw integreren in de 
maatschappij lukt immers veel 
beter als er thuis een netwerk is 
dat een ex-verslaafde opvangt 
en steunt. 

Een vast onderdeel in het TG-
programma is de ouderschaps-
groep. Dit is een wekelijks 
groepstherapiemoment onder 
begeleiding van de familie-
werker waarbij bekeken wordt 
hoe cliënten hun ouderschap 
kunnen opnemen gedurende 
het programma. Tijdens deze 
sessies bekijken de bewoners 
van de TG samen de relaties 
met hun familie, hoe de ban-
den weer kunnen aangehaald 
worden. 
Tijdens deze sessies bekijken de 
bewoners van de TG hoe ze hun 
ouderschap opnieuw kunnen 
opnemen. Zij staan stil bij wat 
het betekent ouder te zijn. Hoe 
zorg je ervoor genoeg leiding 
te geven, begrip te tonen en 
warmte en tederheid in de ou-
der-kind-relatie te brengen. Hoe 
herstel je verbroken contacten 

of hoe creëer je een betrouw-
bare relatie met je kind. Omdat 
de TG gebaseerd is op zelfhulp 
zal ook in deze groep de me-
ning van de medebewoners als 
eerste beluisterd worden. Het 
uitwisselen van ervaringen staat 
centraal hoewel er ook soms 
over een bepaald thema ge-
sproken wordt. 
De bewoners worden daarnaast 
ook individueel begeleid. 

ENKELE PERSOONLIJKE 
VERHALEN

“ Ik heb de stiefvader van mijn 
kind bedankt voor wat hij voor 
mijn zoontje doet ”

Geert (*)  is 26 jaar en volgt 
sinds een drietal maanden 
het programma van de the-
rapeutische gemeenschap in 
Merelbeke.  Hij is vader van 3 
kinderen (tussen de 1,5 en de 
6 jaar oud). Het is twee jaar 
geleden dat hij zijn kinderen 
gezien heeft. Na een opname in 
het Crisisinterventiecentum van 
De Sleutel koos hij bewust voor 
de TG in Merelbeke. Hij hoopte 
via dat programma zijn kinderen 
terug te kunnen winnen. 
 
‘Al snel na mijn opname zocht ik 
opnieuw contact met mijn ex. Ik 
miste mijn kinderen. Het jongste 
had ik zelfs nog nooit gezien’. 
Maar haar nieuwe vriend deed 
moeilijk. 

‘Ik kamp al van jongs af  met 
een gebrek aan zelfvertrouwen. 

Dit programma leert me meer 
opkomen voor mezelf. Vroeger 
dacht ik dat mijn huwelijk de 
oorzaak was van mijn gedrags-
problemen.  Nu weet ik dat dit 
niet klopt. Ik ben nogal non-
chalant van aard, vergeetachtig, 
verstrooid. Dat is gewoon zo, 
ook nu ik al enige tijd 100% 
clean ben.  Hier leer ik mezelf 
beter kennen, kan ik sterker 
worden zodat ik mijn problemen 
echt kan aanpakken’. 

Tot voor kort vond Geert niet de 
motivatie om zijn drugprobleem 
ten gronde aan te pakken. Nu 
wel.
 
‘Ik merk dat er iets veranderd is. 
Mijn gedachten ten opzichte van 
gebruik zijn gewijzigd, ik heb 
een klik gemaakt. Ik zie weer 
het nut in van mijn bestaan. Ik 
wil clean door het leven gaan. 
Ik wil opnieuw contact krijgen 
met mijn kinderen, een echte 
band krijgen. Stap voor stap 
probeer ik ook mijn financiële 
problemen op te lossen. Ik ben 
er steeds meer van overtuigd 
dat ik later naar Gent moet 
verhuizen. Nu weet ik dat ik het 
uitgangsmilieu van mijn jeugd 
achter mij moet laten. Telkens ik 
terugkeer, loop ik het risico om 
verkeerd te lopen’. 

‘Dankzij de ouderschapsgroep 
heb ik een eerste contact gehad 
met mijn ex. Op berichtjes met 
de gsm kreeg ik geen antwoord. 
Samen met de familiewerkster 
heb ik dan een brief geschre-
ven. Zo vernam ik dat ze op 
bezoek wou komen. Ze had 
wel een heleboel vragen. Ook 

8
Drugs maken veel kapot in een mensenleven. Een verslaving zorgt er vaak voor dat de banden met 
de familie volledig verbroken worden. Soms zijn de mensen die bij De Sleutel aankloppen ook ouder. 
Ze willen hun drugprobleem aanpakken maar hopen tegelijk dat ze hun kind zo vaak mogelijk kunnen 
zien. Als een langdurige opname noodzakelijk is, lijkt dit niet evident. Hoe herstellen cliënten binnen 
een langdurig residentieel programma de band met hun familie? 
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met haar vriend lijkt het goed 
te komen. Hij is meegekomen 
op bezoek. Ik heb hem meteen 
eerlijk bedankt voor wat hij voor 
mijn zoontje doet. Hij weet dat 
ik hem respecteer.
De schoonmoeder had van mij 
een bandiet gemaakt.’
 
‘Om dichter naar elkaar te groei-
en, plannen we geregeld dingen 
samen met de kinderen. Ik mis 
ze steeds meer. Mede doordat ik 
niet meer gebruik, komt dat nu 
naar boven. Zelf ben ik als kind 
2 maal achtergelaten geweest. 
Ik vraag me nu ook soms af, 
wie er voor mijn kinderen zal 
zorgen als ik er niet meer ben’. 

“ Hier ben ik gaan beseffen dat 
ik vroeger zelf geen opvoeding 
gekregen heb ”

Stefano (*)  is vader van één 
zoontje van zes. Hij is 40 en zit 
momenteel in de laatste fase 
van zijn programma in de TG. 
Sinds kort mag zijn zoontje 
Andy (*) op bezoek komen en 
overnachten in de TG. Het zoon-
tje van Stefano is reeds van bij 
de geboorte geplaatst en had 
tot voor kort nog niemand van 
de familie gezien. Ook de moe-
der is verslaafd...  

‘De familiewerkster heeft me 
geholpen om de band met mijn 
zoon te herstellen. 
Tijdens de eerste maanden van 
mijn programma kwam Andy 
elke 14 dagen op bezoek hier in 
de TG,  ook met de jeugdrechter 
werd bemiddeld. Ik merk ook 

dat Andy zich positief ontplooit 
sinds we op een regelmatige ba-
sis contact onderhouden’.
‘Tijdens de ouderschapsgroep 
kan alles besproken worden 
waar je als ouder mee worstelt. 
We krijgen opvoedingstips, 
feedback op situaties die we in 
groep bespreken, we leren hoe 
we neen kunnen zeggen.’

Met de steun van de familie-
werkster werd de band met zijn 
broers en zussen hersteld. Andy 
heeft nu ook met die tantes en 
nonkels kennisgemaakt. Intus-
sen mag Andy tijdens het week-
end bij zijn papa overnachten. 
De contacten met de andere kin-
deren van bewoners zijn telkens 
voor iedereen een verrijking.

‘In de veilige omgeving van 
deze TG kon ik het vertrouwen 
in mezelf terugvinden. Ik ge-
loof nu in mezelf. Dankzij dit 
programma ben ik ook een 
veel betere papa geworden. Je 
krijgt hier de kans om echt te 
ontplooien. Ik kwam hier tot het 
inzicht dat ik een beter mens 
ben dan ik ooit gedacht had’

Stefano had 13 jaar lang geen 
contact met zijn familie. Zijn 
jeugd was een echte beproe-
ving.  Zelf werd hij als kind 
mishandeld. Ook psychisch, 
beseft hij nu pas. Zijn moeder 
zat aan de drank. ‘Je bent niet 
goed’ werd me telkens opnieuw 
ingepeperd. ‘Op den duur begin 
je dat ook te geloven... Op mijn 
17de ben ik alleen gaan wonen. 
Ik ben 2 keer bijna dood ge-
weest’.   

‘Ik leerde hier mijn verleden 
verwerken. Waarom ben ik be-
ginnen drugs gebruiken? Van 
waar kwamen mijn problemen...  
Ik heb die weg zelf moeten 
afleggen. Maar ik werd daarin 
heel zorgvuldig gesteund en 
gestuurd door de groepswerkers 
binnen het programma. Ik ben 
sterk getroffen door de zorg die 
we van de begeleidende staf en 
medebewoners krijgen. Hier ben 
ik gaan beseffen dat ik vroeger 
helemaal geen opvoeding gekre-
gen heb. Het programma heeft 
me de voorbije 15 maanden op-
gevoed. Ook de andere papa’s 
die hier het programma volgen, 
hebben hierin hun aandeel’. 

‘Het programma in de TG is heel 
kindvriendelijk. Er is aangepast 
speelgoed. Tijdens het weekend 
zijn er nog andere kinderen. Ze 
kunnen nieuwe vriendjes ma-
ken, iets van elkaar opsteken. 
De familiewerkers stimuleren 
ons om initiatief met onze kin-
deren te nemen. De voorbije 
maanden ben ik zo met Andy 
naar de bioscoop geweest, naar 
een speeltuin, het poppenthea-
ter, de Mc Donalds,...’ 

Intussen zit Stefano in de laat-
ste fase van zijn programma in 
de TG. Samen met zijn zoontje 
gaat hij nu éénmaal per maand 
op weekend bij zijn broer, die 
zelf ook 3 kinderen heeft.  
Straks hoopt hij op eigen 
voeten verder te kunnen. Ter 
voorbereiding van zijn terugkeer 
naar de maatschappij doet hij 
een aantal dagen per week vrij-
willigerswerk bij mentaal minder 
begaafden. 

‘Ik wil iets teruggeven van 
hetgeen ik in de TG heb meege-
kregen. Ik hoop dat ik er later 
ook in slaag om de banden met 
de mama van Andy opnieuw 
aan te halen. Voorlopig is dat 
echter niet realistisch. Een soort 
co-ouderschap lijkt me ideaal, 
waarbij Andy een week bij mij 
verblijft en de andere week in 
het tehuis’. 

(*) om redenen van privacy 
gebruiken we fictieve namen
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Drugs hebben veel kapot gemaakt 
in het gezin van Filip (*). Zijn ou-
ders zijn niet meer bij mekaar. Zijn 
moeder Gerda (*) is haar werk kwijt 
geraakt, haar gezondheid gaat 
achteruit. Ook financieel is het een 
zware dobber. Veel contact met de 
vader is er vandaag niet meer. Filip 
maakte overal brokken, hij raakte 
verzeild in de zware criminaliteit.

Op zijn 12-de vonden de ouders 
Filip met een overdosis xtc. Ze kon-
den niet geloven dat hun zoon ver-
slaafd was. Vandaag is Filip 16 jaar 
oud.  Voor het eerst in 4 jaar ziet 
Gerda enkele lichtpunten. Een eer-
ste opname recent in het RKJ, het 
residentieel kortdurend programma 
voor jongeren, heeft nochtans niet 
het verhoopte resultaat opgeleverd. 

‘Als kind was Filip altijd een haan-
tje de voorste.  Het was een lieve 
jongen, ook heel sportief. Op zijn 
10-de is hij misbruikt geweest. Na 
het lager onderwijs liep het fout 
op school. Hij kon wel,  maar wou 
niet meer studeren. Hij moest zijn 
eerste middelbaar overdoen, hij 
begon te spijbelen, rookte geregeld 
joints, …’

‘We zochten als ouder al veel eer-
der contact met het RKJ. Maar Filip 
was zelf niet gemotiveerd om zijn 
drugprobleem aan te pakken. Uit-
eindelijk liet hij zich vorig najaar, 
onder zware druk van de jeugd-
rechtbank, opnemen. 

‘Tijdens die 3 maanden in Eeklo 
merkten we dat hij veel veranderde. 
Maar het was zeker niet evident. 
Filip had het heel moeilijk om zich 
aan de regels te houden.  Tot twee 
maal toe moest hij op time out. 
Ook tijdens dat tijdelijk verblijf in 
andere instellingen bleef hij pro-
blemen hebben. Agressie, gebruik 
binnenbrengen…Hij slaagde er niet 
in om eerlijk te zijn. Toch hoopten 
we dat het goed zou aflopen. Hij 
kreeg telkens opnieuw kansen in 
het RKJ’.

‘Het contact met de begeleiders 
in het RKJ voelde meteen goed 
aan. Wekelijks ging ik op bezoek, 
regelmatig werd er gebeld. Soms 
ging zijn broer mee. Mede dankzij 
de familiewerkers is zijn vader zelfs 
eens langsgegaan. De begeleiders 
volgen ook van heel nabij de situa-
tie op. We dachten dat het allemaal 
opnieuw goed zou komen. Toen 
Filip op weekendbezoek kwam, was 
hij zeer meegaand. Hij was beleefd, 
hield zich aan de afspraken. Vooraf 
moeten ze zo’n weekend plannen. 
Dat verliep steeds zonder proble-
men. Ik begon opnieuw vertrouwen 
te krijgen. Kortom, Filip was weer 
zoals we hem in het begin hadden 
gekend’. 

‘Door die verslaving was Filip baas 
geworden in huis. Hij manipuleerde 
en bedreigde ons. We waren bang, 
hadden geen vat meer op hem. 
Ik sliep met mijn autosleutels en 
portefeuille onder het hoofdkussen. 
Soms ging hij er ongevraagd met 
mijn wagen vandoor, tot bleek dat 
ze allerhande misdrijven hadden 
gepleegd’.
 
‘Als ouder ben je beschaamd om 
wat er gebeurt. De buren zijn 
nog moeten tussenkomen bij een 
vechtpartij…Omdat ik bang was 
om aangesproken te worden, ging 

ik winkelen in een andere stad. 
We zijn verhuisd... Ik hield er een 
maagzweer aan over. Dankzij mijn 
huisarts kan ik er nu over praten 
en toegeven: het gaat niet goed 
met Filip.’
 
‘Dankzij dat programma leerde Filip 
opnieuw zijn passie voor sport 
kennen. Hij werd daarin  erg ge-
stimuleerd. Ik heb ook veel gehad 
aan de oudergroep in het RKJ. Met 
lotgenoten praten over die proble-
men, lucht enorm op. We leerden 
van mekaar. Hoe je grenzen leert 
trekken, welke alternatieven kan je 
uitproberen’. 
‘Het RKJ legt de lat wel hoog, vind 
ik. Al meteen werd Filip duidelijk 
gemaakt dat hij in het programma  
eerlijk zou moeten zijn. Dat zal 
bij hem wel heel streng hebben 
geklonken. Toch liep het lange 
tijd goed. Maar na zijn oriëntatie 
bleek Filip plots té snel stappen 
vooruit te willen zetten. Hij wilde 
terug naar huis. Ik heb het er ook 
moeilijk mee dat de jongeren zelf 
kunnen beslissen dat ze het pro-
gramma niet verderzetten’. 
 
Uiteindelijk kon Filip niet blijven in 
Eeklo. Hij verspeelde zijn laatste 
kans. Het groepsprogramma kwam 
al te zeer onder druk te staan. Filip 
bedreigde en manipuleerde mede-
bewoners. 

‘Ook al is Filip in het RKJ gestopt, 
toch heb ik nog ik regelmatig con-
tact met de familiewerkers. Ze bel-
len me om te horen hoe het gaat. 
Momenteel verblijft Filip in Ruise-
lede. We zien dat het niet goed met 
hem gaat. Zijn taal en zijn houding 
zijn opnieuw zoals toen hij zwaar 
gebruikte. Hij gaat snel achteruit. 
Dat milieu doet hem geen goed. 
Toch heb ik hoop. Filip zegt nu zelf 
al dat hij terug naar het RKJ wil.’

Als ouder ben 
je beschaamd 

om wat er gebeurt. 
Ik ging zelfs 

winkelen in een 
andere stad
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Wat maakt een ouder mee als 
hun zoon of dochter kampt met een 
verslaving?
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// Ouders aan het woord  // 

De verslaving van onze zoon Yves 
(*) bracht regelmatig spanningen 
teweeg in ons gezin. Als ouder 
zaten we op een bepaald 
moment echt op het randje van 
de depressie. Vaak knaagde ook 
het schuldgevoel: “wat hebben 
wij verkeerd gedaan ?”. Soms 

verschilden we van mening over het al dan niet 
volledig breken met onze zoon, we vervielen steeds 
vaker in wederzijdse beschuldigingen...

Yves gebruikte meer dan 10 jaar speed. We 
informeerden ons meerdere malen naar de 
verschillende mogelijkheden van drughulpverlening. 
Alle mogelijke opties werden uitgeprobeerd, 
gaande van ambulante hulp bij een centrum voor 
drughulpverlening tot regelmatig op gesprek gaan 
bij een gespecialiseerde psychiater. We hebben hem 
zelfs ’s nachts in allerijl naar een psychiatrische 
afdeling moeten brengen nadat hij volledig door 
het lint was gegaan als gevolg van een combinatie 
van (veel) alcohol en drugs. Uiteindelijk heeft 
Yves zich op vrijwillige basis laten opnemen in 
het Crisisinterventiecentrum (CIC) van De Sleutel. 
Daar werd hem het langdurig programma in de 
Therapeutische Gemeenschap (TG) geadviseerd. 
Toen haakte hij echter af. Yves dacht dat hij zonder 
hulp zou kunnen stoppen, wat natuurlijk niet lukte. 
Een jaar later was hij echt gemotiveerd om zich 
te laten opnemen en te gaan voor het langdurig 
programma in de TG. 
Destijds probeerden wij uit zelfbescherming enige 
afstand te nemen van onze zoon. Er was een totaal 
wantrouwen. Wij vroegen om de huissleutel af te 
geven. Hij wist dat hij enkel welkom was, toen we 
er zelf ook waren. Toch bleef de grote bezorgdheid. 
Wij gaven hem nog regelmatig eten mee, al dan 
niet vooraf bereid. Hijzelf zocht enkel contact met 
ons wanneer hij zwaar in de problemen zat. Maar 
hij begon zich ook echt af te zonderen. Door zijn 
druggebruik was zijn relatie intussen op de klippen 
gelopen. Hij woonde nochtans al enkele jaren 
samen met zijn vriendin... 
Met zijn zus had hij nog weinig contact. Ze 
ontmoetten elkaar enkel nog toen ze toevallig 
gelijktijdig thuis waren. Zodra hij ons meldde dat hij 
met het programma wou starten, stonden zijn zus 
en wijzelf daar onmiddellijk 100% achter. Eenmaal 
Yves in de TG gestart, hebben wij hem zo veel 
mogelijk proberen steunen. We gingen regelmatig 

op bezoek,  woonden de ouderseminaries trouw bij, 
namen deel aan de familiedagen. Ook zijn vriendin 
is hem blijven steunen. 

We zagen onze “echte zoon” terug 
Bij die contacten in de TG kregen wij al snel het 
gevoel onze echte zoon terug te zien,  in plaats van 
de onbekende die hij geworden was. Toch waren wij 
nog heel bang en wantrouwig.  Zoals bij voorgaande 
pogingen om te stoppen met drugs vreesden wij dat 
dit van korte duur zou zijn. Al gauw
merkten wij dat hij deze keer echt gemotiveerd 
was om vol te houden, niettegenstaande soms erg 
moeilijke periodes.
Het contact met de begeleidende staf verliep goed, 
we kregen een goede ondersteuning. Als ouders 
moesten wij een aantal goed bedoelde maar toch 
slechte en overbeschermende gewoontes afleren. 
De seminars en individuele gesprekken met de 
gezinsbegeleidster, brachten meer duidelijkheid 
wanneer wij niet begrepen waarom bepaalde regels 
gehanteerd werden, waarom bepaalde houdingen 
van ons moesten gecorrigeerd worden, ..
Het programma werkt echt wel. Vooral het feit dat 
alles steunt op lotgenoten die elkaar steunen en  
corrigeren en als geen ander aanvoelen wat hun 
medebewoner nodig heeft. Voor ons was het soms 
wel pijnlijk, die confrontaties met onszelf of liever 
met onze aanpak gedurende de voorbije jaren.
Intussen zit Yves in een ver gevorderd stadium 
van het programma. Wij hebben hem zien groeien 
van een overjarige puber zonder gevoel voor 
verantwoordelijkheid, tot een volwassen kerel 
met ambities voor de toekomst. Nu heeft hij veel 
meer zelfvertrouwen en inzicht in zijn kunnen. Hij 
neemt zijn verantwoordelijkheid en is zelfredzaam, 
zoals dat mag verwacht worden van iemand met 
zijn leeftijd. De familiale banden hebben nu weer 
normale proporties aangenomen. En zodra het 
programma dit toelaat, willen Yves en zijn vriendin 
opnieuw gaan samenwonen.
Aan andere ouders willen wij de raad geven om hun 
verslaafde zoon/dochter niet teveel de hand boven 
het hoofd te blijven houden, maar het contact toch 
niet te verbreken. Indien dit toch al gebeurd is, 
zouden wij die ouders toch aanraden mee te werken 
aan het herstel van de contacten van zodra met een 
hulpprogramma worden gestart.

(*) Om redenen van privacy gebruiken we een fictieve naam
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Volgens de Wereldgezondheidsor-
ganisatie hebben wereldwijd naar 
schatting 15,3 miljoen personen een 
probleem met het gebruik van drugs 
of alcohol. Het aantal familieleden 
en aanverwante personen die door 
dit gebruik een negatieve invloed 
ondervinden, is veel moeilijker in te 
schatten. Algemeen wordt aangeno-
men dat 80 tot 100 miljoen mensen 
een gezinslid hebben dat drugs mis-
bruikt (WHO, 2004). Hoogstwaar-
schijnlijk zijn het er veel meer. 

De context: stress en overbelasting 

Volgens Engelse onderzoekers (Vel-
leman e.a.) beïnvloedt iedere drug-
gebruiker minstens twee personen 
uit zijn omgeving op zo een een 
negatieve manier, dat deze perso-
nen zelf professionele hulp nodig 
hebben. Dit maakt meteen duidelijk 
dat de impact op familieleden erg 
groot is. Samenleven met iemand 
die drugs gebruikt leidt immers tot 
een zeer stressvolle situatie, die 
vergeleken kan worden met andere 
stresserende leefsituaties (bijvoor-
beeld: werkloosheid in een gezin, 
een chronische ziekte, een beper-
king of een psychiatrische stoornis 
bij een gezinslid of zelfs het leven 
in een oorlogsgebied, Orford, 2006). 

De stress heeft verschillende oor-
zaken. In de eerste plaats is het zo 
dat familieleden de druggebruiker 
als onaangenaam kunnen erva-
ren om mee samen te leven: de 
relatie is ernstig verzuurd, vaak 
is er ook agressie en verbaal en/
of fysiek geweld. Daarbij komt dat 
er regelmatig conflicten zijn over 
geld, doordat de druggebruiker 
verwanten onder druk zet om geld 
te geven of te lenen, of zelfs steelt. 
Anderzijds maken familieleden zich 
ernstige zorgen over de gezondheid 
en het welzijn van de gebruiker. Ze 
weten niet waar hij of zij is, of dur-
ven hem of haar niet meer alleen 
te laten. Dit alles zorgt er voor dat 

het gezinsleven als geheel bepaald 
wordt door het druggebruik. Niet 
alleen de relatie met de druggebrui-
ker loopt moeilijk, ook de andere 
relaties binnen het gezin kunnen te 
lijden hebben onder het gebruik. 
Ouders kunnen ruzie krijgen over de 
aanpak van het probleem, broers 
of zussen kunnen zich in de steek 
gelaten voelen, partners voelen zich 
‘bedrogen’ ... 

Onderzoeker Orford maakte in 2005 
reeds duidelijk dat familieleden zeer 
diverse emoties kunnen ervaren, 
zoals angst, hopeloosheid, schuld-
gevoelens, kwaadheid, het gevoel 
er alleen voor te staan, .... Het valt 
op dat verwanten –zeker in het 
begin- het probleem verborgen wil-
len houden en zich afsluiten van de 
buitenwereld of de thuissituatie net 
gaan ontvluchten (door extra hard 
te werken, zeer veel in een hobby 
te investeren, ...). 

Samenvattend kunnen we zeggen 
dat het samenleven met een drug-
gebruiker gepaard gaat met een 
opeenstapeling van stresserende 
levenservaringen (“primaire stres-
soren”), die leiden tot nog meer 
stress, waardoor een opeenvolging 
van gebeurtenissen in gang gezet 
wordt (“secundaire stressoren”). Dit 
kan aanleiding geven tot psycholo-
gische en fysieke overbelasting of 
uitputting. 

Hoe kunnen familieleden met deze 
situatie omgaan?

Verwanten laten deze stressvolle 
gebeurtenissen niet zo maar over 
zich heen komen: ze zullen verschil-
lende dingen uitproberen om op 
een zo adequaat mogelijke manier 
met de situatie om te gaan (‘coping 
gedrag’). Belangrijk is te weten dat 
er niet één enkel ‘juiste’ manier 
van reageren is. Niet iedereen gaat 

doe ik het goed?
over de zoektocht naar ‘de gouden tip’ 
bij familieleden van druggebruikers

//  Wetenschappelijk Onderzoek   // 
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Veerle Soyez is doctor assistente aan de Vakgroep Orthopedagogiek van 
UGent. Zij schreef een doctoraat over het belang van sociale steun voor drug-
gebruikers in behandeling in een therapeutische gemeenschap. Zo doet o.m. 
onderzoek over familieleden van druggebruikers.
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op dezelfde manier om met een 
situatie. En wat helpt voor de ene 
persoon kan voor iemand anders 
een averechts effect hebben (Orford 
e.a., 2005). 
Mensen gaan ook – over de tijd – 
verschillende manieren uitproberen 
om met het probleem om te gaan. 
Soms hebben ze hierbij het gevoel 
juist te handelen. Volgens Orford 
overheerst vaak een gevoel van 
frustratie, hopeloosheid of machte-
loosheid, waardoor weer iets anders 
uitgeprobeerd wordt. De meeste 
mensen gaan dus verschillende 
‘strategieën’ uittesten om op deze 
manier te evolueren naar de voor 
hen ‘ideale’ oplossing. 
Algemeen ziet Orford drie ‘stijlen’ bij 
familieleden van druggebruikers: hij 
spreekt over ‘geëngageerde coping’ 
(bvb. de gebruiker actief ondersteu-
nen om in behandeling te gaan of 
actief aanspreken van de gebruiker), 
‘tolerante coping’ (de gebruiker be-
schermen tegen de negatieve gevol-
gen van het gebruik, bvb. door geld 
te geven,…) en ‘vermijdende coping’ 
(de bron van stress ontwijken, bvb. 
door tijd te nemen voor jezelf ). 

En toch, de ‘ideale’ oplossing is 
meestal – slechts – een compro-
mis. Dit komt omdat de gebruiker 
zelf ook weer op een eigen manier 
reageert op het gedrag van een 
familielid: iedere strategie heeft een 
bepaald effect op de gebruiker èn 
op het gezinslid. Een familielid kan 
bijvoorbeeld de gebruiker aanspre-
ken met de bedoeling steun te bie-
den, maar de gebruiker ervaart dit 
dan als controlerend. 

Gezinsleden beseffen zeer goed 
dat hun acties meestal compromis-
sen zijn. Ze zijn zich bewust van 
tegenstrijdigheden in hun acties, 
waardoor een gevoel ontstaat het 
niet goed te doen. Ondersteuning 
vanuit de omgeving is dan heel 
belangrijk, maar is evenwel moei-
lijk te vinden. Familieleden van 
druggebruikers denken vaak steun 

van bepaalde personen te kunnen 
verwachten, maar deze steun blijkt 
dan niet of onvoldoende helpend. 
Zo krijgen familieleden soms te 
horen dat ze de situatie niet juist 
aanpakken, wat tot een versterking 
van de schuldgevoelens kan leiden. 
Familieleden zijn dan eigenlijk twee 
keer slachtoffer: door de situatie 
die vaak zwaar weegt op het gezin 
en door de reacties van anderen 
lijdt men twee keer (Wethington & 
Kessler, 1986). Het spreekt voor zich 
dat dit best vermeden wordt. 

En de hulpverlening?

Zeker hulpverleners moeten attent 
zijn om niet in de valkuil te trappen 
om familieleden twee keer slachtof-
fer te maken. In het verleden wer-
den familieleden van druggebruikers 
– ook in de hulpverlening – op een 
zeer negatieve manier bekeken; 
vaak gaf men hen (mee) de schuld 
van het probleem. De laatste jaren 
is dit gelukkig veranderd, maar er is 
nog een hele weg af te leggen. Ook 
vandaag zijn er volgens Orford nog 
diensten die noch de vaardigheden, 
noch de tijd hebben om uitgebreid 
aandacht te besteden aan verwan-
ten. In heel wat gevallen worden 
familieleden nog steeds benaderd 
als ondersteuningsfiguur voor de 
druggebruiker. Daar is op zich niets 
mis mee: het is wetenschappelijk 
aangetoond dat familieleden een 

belangrijke bron van steun kunnen 
zijn voor de druggebruiker voor of 
tijdens een behandeling (Soyez, 
2004). 
Hulpverleners moeten zich er 
evenwel goed van bewust zijn 
dat familieleden vanuit een eigen 
stressvolle context mee in het be-
handelingsproces stappen. Eigen 
ervaringen en noden kunnen im-
mers mee bepalen op welke manier 
familieleden steun (willen) verlenen 
en hulpverleners moeten de variatie 
in deze manieren van coping erken-
nen. Dit impliceert dat men bereid 
is om verwanten van druggebruikers 
te gaan erkennen als een groep op 
zich, met specifieke noden en vra-
gen (Orford e.a., 2009). 

Veerle Soyez
 

Reageer : redactie@desleutel.be

De wetenschappelijke versie van 
dit artikel met alle referenties kan 
geraadpleegd worden op 
www.desleutel.be 

Nawoord

Sinds oktober 2009 is aan de Vakgroep Orthopedagogiek een 
onderzoeksproces gestart, waarin gepoogd wordt om beter zicht te 
krijgen op stress processen (stress-veroorzakende en stress-remmende 
factoren, overbelasting door stress) bij familieleden van druggebruikers. 
Daarnaast wordt ook onderzocht of er een link bestaat tussen de uitkomst 
van deze stress processen (m.n. het welzijn van familieleden) en het 
behandelingsproces van de druggebruiker.
De Vakgroep zoekt familieleden van druggebruikers die aan dit onderzoek 
willen meewerken.
Interesse? Contacteer Jente.Vandeburie@Ugent of 0471/58.88.97.
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dat je verslaafd raakt 
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Beste ouders,

Onlangs hoorde ik een moeder van een zwaar zieke baby zeggen: “Als ze het haalt, dan wil ik nog altijd een groot 
gezin.  Maar als het niet zo is, wil ik geen kinderen meer.  Want  zòveel pijn als ik nu voel, wil ik nooit meer 
meemaken.  Nooit meer.”  Een uitspraak die aantoont hoè kwetsbaar we zijn in onze kinderen.  Als ons kind pijn heeft, 
lijden we mee.  Als het met ons kind niet goed gaat, gaat het met ons niet goed.  We krijgen dat met de conceptie van 
onze kinderen gewoon mee...  Hoe meer het met een kind mis gaat, hoe meer een ouder zich zorgen maakt.  En dat is 
heel normaal.  
Dat maakt het leven heel zwaar voor ouders van een verslaafd kind.  Op een bepaald moment merk je dat “er iets mis 
is”.  Je kind gebruikt drugs, drinkt zich lazarus, gokt, of kan niet zonder internet, … Je durft het amper onder woorden 
brengen, pas als het uitgesproken is, wordt het echt, maar je weet het wel: mijn kind is verslaafd.  Voor het zover is, 
heb je al heel veel gepiekerd, getwijfeld, gezocht, geruzied en vooral je heel schuldig gevoeld.  Je staat er mee op en je 
gaat er mee slapen.  Het is er altijd: je schrik, je bezorgdheid, je wanhoop.  Je wil dat het stopt, je wil je kind redden, 
ten allen prijze.  Letterlijk soms.  Sluipenderwijs is je leven herleid tot één ding: de verslaving van je kind.  Je zit er 
zelf in gevangen.  Je bent niet meer bezig met partner zijn, moeder of vader van je niet-verslaafde kinderen, vriend of 
vriendin, dochter of zoon van jouw ouders, je bent alleen nog ouder van je verslaafd kind.  Daar draait alles om.  En 
je beseft het niet.   Je beseft niet hoè immens de verslaving van je kind je leven bepaalt.  Je bent het bezig zijn met dat 
verslaafde kind zo gewoon geworden, dat je je niet meer voorstelt dat het anders kan.  

Vrienden of familie zeggen: “Denk toch ook eens aan jezelf!  Je vergooit je leven voor dat kind.”  “Ja, je hebt gelijk.” 
Zeg je.  En je denkt: wat weet jij ervan?  Ik kan toch niet anders, het is mijn kind! Zonder het ook maar in overweging 
te nemen, leg je het naast je neer. (Overigens: zeg jij dat eigenlijk ook niet tegen je kind?  “Stop daar toch mee, je 
vergooit je hele leven!”  En je kind antwoordt: “je hebt gelijk”, en denkt: wat weet jij ervan?)
Je had jezelf voorgenomen dat je nooit meer geld zou geven, echt, nooit meer.  Maar je dochter was bedreigd door haar 
dealer,  die eiste nog dezelfde dag zijn geld of hij zou haar in mekaar slaan.  Je gaat overstag, de laatste keer dan.  En 
je denkt: ik kan toch niet anders, het is mijn kind! (Overigens: gaat dat ook niet zo bij je kind?  Deze keer blijf ik er af, 
echt!  En er is altijd wel een reden waarom dat net niet lukt.)

Het mechanisme is hetzelfde.  Zoals bij je kind de middelen het hebben overgenomen, zo heeft in jouw leven de zorg 
het overgenomen.  Vandaar dat we spreken over “zorgverslaving”.  Vaders en moeders van verslaafde kinderen die op 
geen enkel moment in de zorgverslaving terecht komen, zijn uitzonderingen die de regel bevestigen.  Het is vrijwel niet 
te vermijden.  Omdat de zorg om je kind zo groot is, en zo terecht: het kàn echt slecht aflopen met je kind.  Die zorg is 
reëel.  Je wil, terecht, als ouder geen toekomstperspectief voor je kind van: een zwervend bestaan, hersenfuncties naar 
de vaantjes, emotionele ontwikkeling die ophoudt, om nog maar te zwijgen van prostitutie, aids of een overdosis.  Als 
je als ouder dàn nog niet bezorgd mag zijn, wanneer dan wel?  
Alleen: veel van de zorg die je geeft, is dweilen met de kraan open.  Bovendien geldt ook bij deze verslaving: het 
wordt altijd meer en meer en meer. De grenzen worden telkens weer verlegd.  Je belt bv. naar de school dat je zoon 
ziek is, terwijl  hij alleen maar niet kan functioneren omdat hij zo’n kater heeft.  Je doet het met de beste bedoelingen: 
“als ze hem ook nog van school sturen, heeft hij geen enkele kans meer.”  En je beseft niet dat je daardoor de 
verantwoordelijkheid voor de effecten van zijn verslaving op jou neemt.  Waardoor de noodzaak om ermee te stoppen 
bij hem minder voelbaar is.  

Lut Storms is psychotherapeute en werkt al meer dan 10 jaar met ouders en verwanten van druggebruikers 
(1).  Zij heeft daarbij veel aandacht voor het verhogen van de weerbaarheid van ouders, het herkennen en 
ondersteunen van het rouwproces, het leren hanteren van emoties, het herkaderen van schuldgevoelens 
en het niet-oordelend leren kijken naar hoe ouders zorg verlenen aan hun verslaafde kinderen en wat 
daarvan de effecten zijn.  Daarnaast pleit ze er steeds voor om aandacht te geven aan de niet-gebruikende 
kinderen. Vanuit een grote betrokkenheid en een oeverloos respect voor de moeilijke weg die ouders van 
verslaafde kinderen te gaan hebben, schreef ze volgende brief.

(1) in samenwerking met de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers in Nederland
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Hoeveel zorg je ook verleent, je kind gaat er niet minder om gebruiken.  Dus ga je nog meer je best doen, en nog meer 
en nog meer.  Op de duur zie je door de bomen het bos niet meer.  Het is een harde les: te weten komen dat  je als ouder 
je kind niet van de verslaving af kan halen.  Wat je wèl kan: invloed uitoefenen op zijn, haar gedrag.  (Doen stoppen 
kan niet, bij jou thuis niet drinken bv. wel).

Ouders van verslaafde kinderen krijgen hierdoor een bijna onmenselijk zware opdracht in het leven. Ouders moeten 
een weg zoeken in: afkomen van de zorgverslaving en toch een vorm vinden om betrokken te blijven, houden van en 
die liefde mogen omzetten in daden.  Daar is geen pasklaar antwoord op: elke ouder en elk ouderpaar moet daar een 
eigen weg in zoeken. Als je beslist: “ik wil terug een leven krijgen waarin ik kan genieten, waarin er ruimte is voor 
meer dan alleen zorg om mijn verslaafd kind”, dan moet je loskomen van de idee dat er maar één manier is om dat te 
bereiken, namelijk dat je kind stopt met de verslaving.  Die beslissing is aan je kind, en niet aan jou.

Een andere weg kan zijn dat je jezelf weer toestaat dat je wereld terug groter wordt dan de verslaving van je kind.  Hoe 
jij je voelt laat je niet langer afhangen van wat je kind doet met zijn of haar leven.  De verantwoordelijkheid voor jouw 
geluk leg je niet meer bij het kind “ik kan maar gelukkig zijn als jij afkickt”, maar neem je geluk terug in eigen handen.  
Het is voor een kind nooit te doen: verantwoordelijk zijn voor het gelukkig voelen van de ouders, ook niet voor een 
verslaafd kind.
Of nog: de verantwoordelijkheid voor de verslaving niet meer bij jou houden “ik moet ervoor zorgen dat mijn kind 
ervan af raakt”, maar die verantwoordelijkheid bij het kind laten. Ik weet dat het véél moeilijker is dan het klinkt.  En 
toch is het een sleutel.  En ik weet ook dat het wellicht niet in één keer toegeëigend is: net zoals je kind wellicht meer 
dan één afkickpoging nodig heeft om clean te kunnen blijven, zo zal jij waarschijnlijk òòk meer dan één poging nodig 
hebben om uit de zorgverslaving te kunnen blijven.

Het is een proces van vallen en opstaan.  

Wat ook heel goed kan helpen: ga de relatie met je niet gebruikende kinderen terug ten volle aan.  Als je met je niet-
gebruikende dochter gaat shoppen, sta jezelf niet toe om over het gebruikende kind te beginnen praten, hou je aandacht 
bij dit kind.  Als de gedachte “als we dit nu toch eens met ons drieën zouden doen” opkomt , zeg dan categoriek “stop” 
tegen jezelf. “Straks kan dat wel weer, nu wil ik er voor deze dochter helemaal zijn”.  Je zal merken hoe helend het is 
voor jullie allebei.

Het vraagt ook om te durven rouwen om het kind dat er niet meer is. Het kind dat je kende is er niet meer, de 
verslaving heeft de touwtjes in handen. Rouwen is pijnlijk, doet iedereen op een eigen manier en in zijn, haar eigen 
tempo.  Rouwen vraagt tijd.

Een rouwproces dat voldragen is, mondt uit in aanvaarding.  En dat is iets anders dan goedkeuren!  Je hoeft nooit, echt 
nooit, je goedkeuring te geven aan de verslaving van je kind.  Wat wel te bereiken is:  aanvaarden dat het is wat het is.  
“Ik ben een ouder van een verslaafd kind, ik heb het niet in de hand of het ooit weer goed komt met mijn kind, dat is 
een onzekerheid die onzegbaar pijnlijk is om mee te maken, en ik wil daarmee leven, niet enkel overleven, ik kàn daar 
ook mee leven.”  De pijn en het verdriet gaan niet weg, ze overheersen alleen niet meer zo.  Je kan het dragen.  
Paradoxaal genoeg begint er dan iets te veranderen.  Je kan als ouder weer zin in dingen krijgen, je kan ook weer 
blij zijn, er komt meer energie.  En soms, soms, kan er dàn ook iets gaan veranderen  bij je verslaafde kind.  Zoals 
de verslaving van je kind jouw zorgverslaving heeft opgeroepen, zo kan jouw stoppen met je verslaving bij het kind 
ruimte scheppen om ook te kunnen stoppen of minstens veel meer de verantwoordelijkheid voor de effecten van de 
verslaving te dragen.  Want je zorgverslaving houdt je kind klein en afhankelijk.  Maar of je kind die kans ook neemt, 
daar krijg je geen garantie op.  

Ik wens jullie met heel mijn hart toe dat het jullie lukt.

Lut Storms,

Lut Storms:

“Ouders van verslaafde 
kinderen die niet in de 
zorgverslaving terecht ko-
men, zijn  uitzonderingen”

Reageer via redactie@desleutel.be



 Directie & centrale diensten
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org

 Dagcentrum Antwerpen (DCA)
 Dambruggestraat 78-80
 2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@fracarita.org

 Dagcentrum Brugge (DCBG)
 Barrièrestraat 4
 8200 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E dcbg.info@fracarita.org

 Dagcentrum Brussel (DCBL)
 Aanbeeldstraat 14
 1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E dcbl.info@fracarita.org

 Dagcentrum Mechelen (DCM)
 F. De Merodestraat 20
 2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E dcm.info@fracarita.org

 Dagcentrum Gent (DCG)
 Stropkaai 38   
 9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@fracarita.org

 Crisisinterventiecentrum (CIC)
 Botestraat 102
 9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E cic.info@fracarita.org

 Therapeutische Gemeenschap  
Merelbeke (TGM)

 Hundelgemsesteenweg 1
 9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E tgm.info@fracarita.org

 Therapeutische Gemeenschap  
Gent (TGG)

 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg.info@fracarita.org

 Residentieel Kortdurend  
Jongerenprogramma

 Zuidmoerstraat 165
 9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E rkj.info@fracarita.org

 Preventiedienst
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

 VZW Sociale Werkplaatsen  
De Sleutel (SW)

 Mahatma Gandhistraat 2a
 9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E socwpg.info@fracarita.org

De Sleutel is een onderdeel van 
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent

Mensen Kansen Groeien

//  Adressen   // 

 Bezorg ons uw mail adres

	 Via	dit	De	Sleutelmagazine	wil	De	Sleutel	u	informeren	over	de	werking	
van	ons	netwerk	en	regelmatig	een	stand	van	zaken	brengen	van		
onze	diverse	projecten.	We	willen	hiermee	ook	aangeven	hoe		
uw	giften	besteed	worden.	

	 Het	drukken	van	dit	magazine	wordt	ons	gratis	aangeboden	door		
drukkerij	Die	Keure,	dit	uit	sympathie	voor	de	vele	donateurs.		
Per	zending	betalen	we	echter	nog	steeds	e	0,18.	Help	ons	ook	hier	
te	besparen	door	ons	uw	e-mailadres	te	bezorgen,	zodat	we	u	dit		
magazine	voortaan	digitaal	kunnen	toesturen.	Met	dank	om		
uw	gegevens	te	willen	doorgeven	(onze	databank	wordt	beheerd		
overeenkomstig	de	privacywetgeving).	U	kan	u	later	op		
elk	moment	weer	probleemloos	uitschrijven.

 Vul onderstaand formulier in	en	help	ons	onze	kosten	te	drukken	en	
daardoor	nog	beter	uw	gift	te	investeren	in	onze	werking.	

 Ik wens het De Sleutelmagazine voortaan digitaal te ontvangen:

 Naam  ____________________________________________________________________________

 Voornaam  ______________________________________________________________________

 Adres (waar u dit magazine ontvangen heeft)  ___________________________

  

 Straat  _____________________________________________________ nr  __________________

 Postcode  _______________________________________________________________________

Gemeente  ______________________________________________________________________

 E-mail  ___________________________________________________________________________

 Overmaken naar De Sleutel 
 Dienst Externe Relaties
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 GENT
 fax 09 272 86 11
 de.sleutel.info@fracarita.org

Geef ons je mening!

Eind maart lanceert De Sleutel in samenwerking met de Universiteit Ant-
werpen een lezersbevraging. We weten graag wat je als lezer vindt van dit 
De Sleutelmagazine. 

Met een goede foto van onze lezers in de hand (wie zijn ze, wat verwach-
ten ze,...),  willen we in de toekomst een magazine samenstellen dat nog 
beter inspeelt op de noden die er bij onze doelgroep leven. 

Ga naar www.desleutel.be en vul er aub de (volledige anonieme) enquête 
in.  Wie het magazine als ezine ontvangt, krijgt automatisch via email een 
verzoek om de enquête in te vullen.  We hebben uw mening nodig. 


