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Beste lezer,

In dit nummer laten we onze dienst wetenschappelijk onderzoek uitgebreid aan het woord. Deze 
dienst waarborgt een stevige cliëntenregistratie en bevordert het kwaliteitsvol werken binnen De 
Sleutel.  Dankzij dat werk kunnen we het hulpverleningsproces in De Sleutel ontleden, door als het 
ware binnen te kijken in de therapieruimte. Vandaar de titel van dit nummer: de werkvloer als labo. 
Het aangereikte materiaal helpt ons op basis van cijfers het eigen beleid bij te sturen, het aanbod 
inzake preventie, hulpverlening en werkgelegenheid uit te diepen.  

De resultaten van deze dienst gebruiken we evenzeer om naar de overheid toe adviezen te 
formuleren. Een mooi voorbeeld daarvan is ons recent afgerond onderzoek rond middelengebruik 
bij middelbare scholieren in Brugge. Deze bevraging bij 1500 scholieren wordt nu reeds voor 
de 5de maal uitgevoerd en vormt meteen de onderbouw voor het constant bijschaven van onze 
preventiemethodieken.  De resultaten van dit onderzoek (lees vanaf blz 3) zijn overwegend 
positief maar leggen toch diverse pijnpunten bloot. Het onderzoek bevestigt hoe belangrijk het 
voorbeeldgedrag van ouders is. Het geeft ook opnieuw aan dat onze jongeren, die het gebruik bij 
andere tieners vaak sterk overschatten, zich sterk conformeren. Een andere op te volgen trend is de 
kloof die we bij cannabisgebruik zien tussen jongeren uit de 2de en 3de graad. 

In dit nummer bundelen we verder een reeks bijdragen rond goede praktijken in de 
verslavingszorg. Door te reflecteren over het dagelijkse werk en de  interventies in de praktijk, 
maakt De Sleutel immers werk van het voordurend versterken van het hulpverleningsproces. 

Dankzij het integreren van een degelijke wetenschappelijke onderbouw (lees “Werken met de 
veranderingscirkel”) kunnen onze hulpverleners het veranderingsproces van onze cliënten beter 
opvolgen en  in een gemeenschappelijk jargon in team bespreken en terugkoppelen naar de 
betrokkene. We weten ook dat de doeltreffendheid van onze behandeling wordt versterkt als we 
a.h.v. meetinstrumenten feedback geven aan onze cliënten. De Sleutel streeft ernaar een lerende 
organisatie te worden. Onze clïenten helpen ons hier bij. We streven er daarom naar cliënten 
systematisch te bevragen over de tevredenheid  over de hulpverlening. 
Binnen De Sleutel bestaat een lange traditie om op systematische basis gegevens te verzamelen 
en te analyseren. Dit werk werd steeds verfijnd, gevoed vanuit de overtuiging dat dit nodig is voor 
een beleid van kwaliteitszorg. Recent introduceerden we daarom het “werken met indicatoren”. 
Dankzij deze indicatoren kunnen we de resultaten van bepaalde ingrepen sneller zichtbaar maken. 
Het worden handvatten voor het beleid (lees blz 14). 

De Sleutel rondt momenteel een 1ste luik van een project rond medewerkerszorg af. Werken met 
drugsverslaafden vergt immers heel veel van onze hulpverleners. Interne bevragingen bevestigden 
ons dat dit werk een niet te onderschatten impact heeft. Daarom zijn we ons de voorbije jaren 
bewust anders gaan organiseren om overbelaste jobs te vermijden. Ook hier fungeert de werkvloer 
dus als labo voor innovatie. Dankzij dit ESF-project bestaat er nu meer duidelijkheid over 
functieverantwoordelijkheden binnen De Sleutel. Mede als gevolg van de participatieve aanpak 
kunnen onze medewerk(st)ers zich nu comfortabeler voelen in hun functie.

Onze organisatie is sterk afhankelijk van het beleid en  de politiek. We hopen dan ook op een 
snelle regeringsvorming en  een stabiel beleid inzake drughulpverlening. We zullen niet nalaten bij 
de nieuwe minister van Volksgezondheid en van Justitie aan te kloppen. De werkzaamheden van 
de Algemene Cel Drugs en de Interministeriële Conferentie Drugs volgen we op de voet.  Het verder 
uitbouwen van ons hulpverlenings-, tewerkstellings- en preventiewerk is de inzet. 

We nodigen u als donateur graag opnieuw uit op onze Zeezeildag die we organiseren op zondag 
12 september in Nieuwpoort. Ook dit jaar is er een rivieraanbod in het kader van de Open 
Monumentendag (zie achterflap).

We wensen u veel leesgenot en binnenkort een deugddoend verlof. 

Damien Versele,
Algemeen directeur De Sleutel

//  Editoriaal   // 
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Brugse scholieren overschatten echter vaak druggebruik
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Hoe zijn we te werk gegaan ? 

Behalve de tweede en derde graad 
van het secundair onderwijs namen 
we deze keer ook de leerlingen uit de 
eerste graad op in het onderzoek. De 
bereidheid tot medewerking van de 
Brugse scholen was uitzonderlijk hoog 
(94%), zodat we een representatieve 
en betrouwbare steekproef konden 
samenstellen. De steekproef omvat 
1.500 leerlingen die een individuele, 
anonieme en schriftelijke vragenlijst 
invulden. Het invullen van de vragenlijst 
gebeurde onder begeleiding van een 
getrainde enquêteur en nam één lesuur 
in beslag. Alle afnames vonden plaats in 
november 2009.

Wat zijn de voornaamste cijfers ?

Om zich een adequaat beeld te vormen 
van het middelengebruik bij jongeren, 
focussen we voornamelijk op het re-
cente gebruik of het gebruik tijdens de 
laatste maand (zie grafiek). In tweede 
instantie nemen we ook het ooit-gebruik 
onder de loep.

Bij de 12- tot 18-jarige scholieren in 
Brugge stellen we vast dat het gebruik 
van alcoholische dranken het meest 
verspreid is. Tijdens de laatste maand 
dronk twee op drie (65%) alcohol, en 
was één op vier (25%) ook eens dron-
ken. Daarnaast rookte ruim één op vier 
(27%) gedurende de afgelopen maand 
sigaretten, en slikte één op twintig 
jongeren (5%) slaap- of kalmeringsmid-
delen. Binnen het gebruik van illegale 
middelen domineert het gebruik van 
cannabis: 12% gebruikte cannabis, ter-
wijl minder dan 1% van de jongeren ook 
XTC en amfetamines gebruikte tijdens 
de laatste maand.

Indien we kijken naar het ooit-gebruik, 
liggen de percentages uiteraard hoger. 
Zes op zeven jongeren (86%) heeft ooit 
in zijn/haar leven alcohol gedronken 
en bijna de helft (48%) was ook al eens 
dronken. Daarna volgt het gebruik van 
sigaretten: bijna de helft (48%) heeft 
ooit sigaretten gerookt. Eén op vier 
(25%) heeft al eens cannabis gepro-
beerd, terwijl amfetamines en XTC 4% 
scoren. Tot slot stellen we vast dat een 
vijfde ooit slaap- of kalmeringsmiddelen 
gebruikte.

Uit de vergelijking van het recente ge-
bruik en het ooit-gebruik kunnen we af-
leiden dat het gebruik van illegale mid-
delen veel meer van voorbijgaande aard 
is. Bij veel jongeren beperkt het zich tot 
experimenteren. Bij de legale middelen 
zet het gebruik zich daarentegen vaker 
door naar het recente verleden. 

Tussen de 4 meest gebruikte midde-
len – sigaretten, alcoholische dranken, 
slaap- of kalmeringsmiddelen en can-

nabis – is er een duidelijke samenhang. 
Leerlingen die één van deze middelen 
gebruikt hebben in de afgelopen 
maand, hebben ook meer kans om een 
ander middel recent gebruikt te hebben. 
Hetzelfde geldt voor ooit-gebruik: leer-
lingen die één van deze middelen ooit 
gebruikten, hebben ook meer kans om 
een ander middel te hebben gebruikt.

Is het middelengebruik gedaald  
of gestegen ? 

In het huidige onderzoek hanteerden 
we dezelfde methodiek en vragenlijst 
als in 2005. Dit impliceert dat we de 
cijfers – voor de leerlingen in de 2de  en 
3de graad– kunnen vergelijken om aldus 
evoluties in gebruik op het spoor te ko-
men. We focussen daarbij op het recent 
gebruik van de voornaamste producten: 
alcohol, sigaretten, cannabis en slaap- 
of kalmeringsmiddelen.

In opdracht van de Stad Brugge voerden we in het afgelopen schooljaar 2009-2010 een onderzoek uit naar het ge-

bruik van legale en illegale middelen bij schoolgaande jongeren te Brugge. Na eerdere bevragingen in 1994, 1997, 

1999 en 2005 zijn we hiermee bij een 5de bevraging beland. Dit terugkerend initiatief vanwege het Brugse stadsbe-

stuur is uniek in Vlaanderen. Zopas werden de resultaten van dit onderzoek voorgesteld te Brugge.  

Hieronder lees je alvast de voornaamste krachtlijnen.

//  Wetenschappelijk Onderzoek  z// 

Middelengebruik bij 12- à 18-jarigen (%) (Brugge, 2009)
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//  Wetenschappelijk Onderzoek    //  

Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek 
moet de vraag naar evolutie in recent 
middelengebruik genuanceerd beant-
woord worden. Voor de leerlingen in 
de 2de graad is over het algemeen een 
duidelijke daling van het middelenge-
bruik merkbaar. Het recent gebruik van 
zowel alcohol en sigaretten als cannabis 
is gevoelig gedaald bij de leerlingen 
in de 2de graad. Voor cannabis zien 
we bijvoorbeeld een daling van 17% in 
2005 naar 10% recent gebruik in 2009. 
Enkel voor slaap- of kalmeringsmidde-
len is geen daling van het recent gebruik 
merkbaar.

Het beeld voor de leerlingen in de 3de 
graad is echter fundamenteel anders. 
Het gebruik van alcohol, sigaretten 
en slaap- of kalmeringsmiddelen is 
status-quo gebleven. Opvallend is de 
stijging van het aandeel jongeren in de 
3de graad dat recent cannabis heeft 
gebruikt: van 15% in 2005 naar 22% in 
2009. In tegenstelling tot 2005 is aldus 
-anno 2009- een duidelijke kloof ont-
staan tussen de leerlingen in de 2de en 
3de graad met betrekking tot het recent 
cannabisgebruik.

Deze grafieken en cijfers illustreren dat 
het cruciaal is om de precieze leeftijds-
groep steeds goed voor ogen te houden 
bij het interpreteren en vergelijken van 
cijfers.

Wanneer starten jongeren met gebruik ? 

In het onderzoek werd ook gepeild naar 
de beginleeftijden of leeftijden waarop 
jongeren voor het eerst een product 
gebruiken. Specifieke aandacht gaat 
hierbij naar de ‘vroege starters’ per pro-
duct. ‘Vroege starters’ zijn jongeren die 
aangeven dat ze 13 jaar of jonger waren 
toen ze het voor het eerst het product in 
kwestie gebruikten.

In vergelijking met 2005 is het aandeel 
vroege starters zowel voor alcohol als 
sigaretten met meer dan 10% gedaald. 
Ook voor cannabis is er een duidelijke 
daling: gaande van 8% vroege starters 
in 2005 naar 4% in 2009. Enkel voor 
slaap- en kalmeringsmiddelen merken 
we dat de beginleeftijd niet gewijzigd is. 

Evolutie vroege starters (%, Brugge)
       2005 2009
Alcohol       66 55
Sigaretten       39 27
Cannabis       8 4
Slaap- en  
kalmeringsmiddelen        8 10

Opvallend is dat er ook in de 3de graad 
een significante daling is van het aantal 
vroege starters. Bovenstaande cijfers 
over het recent gebruik bij deze leef-
tijdsgroep nuanceren dat het uitstellen 
van de beginleeftijd niet perse leidt tot 
afstel.

Het opschuiven van de beginleeftijd is 
hoe dan ook hoopgevend en wijst erop 
dat de inspanningen op dit vlak vruch-
ten afwerpen.

Welke factoren dragen bij tot gebruik ? 

Het middelengebruik bij jongeren is 
geen geïsoleerd gegeven, maar een 
gedragspatroon dat samenhangt met 
kenmerken uit de leefwereld van jonge-
ren. Daarom concentreert het onderzoek 
zich niet louter op een beschrijving van 
het middelengebruik bij jongeren, maar 
proberen we dit middelengebruik ook te 
verklaren. Zowel het gebruik van legale 
middelen (sigaretten, alcohol, slaap- of 
kalmeringsmiddelen), als illegale mid-
delen (cannabis) proberen we aldus te 
verklaren. Door het uitvoeren van een 
specifieke statistische analyse komen 
we de essentiële factoren uit de leef-
wereld van jongeren op het spoor die 
de kans op gebruik doen toenemen of 
afnemen. We spreken respectievelijk 
van risico- en protectieve factoren. In 
onderstaande piramide geven we de 
meest doorslaggevende factoren weer. 

Schema: 
Voornaamste risico- en protectieve 

factoren naar belangrijkheid

Probleemgedrag
Uitgaansleven

Product-kenmerken
      Normerende invloed 
 
 
De voornaamste risico-factor voor legale 
èn illegale middelen kunnen we samen-
vatten onder de noemer ‘normerende 
invloed’. Onder de term ‘normerende 
invloed’ begrijpen we enerzijds het 
gebruik door vrienden en ouders (het 
zogenaamde voorbeeldgedrag), en 
anderzijds de mate waarin ouders en 
vrienden goed- of afkeurend reageren 
ten aanzien van middelengebruik. We 
stellen vast dat het gebruik van midde-
len bij 12- à 18-jarige jongeren zeer sterk 
samenhangt met de mate waarin vrien-
den en ouders middelen gebruiken, en 
goed- of afkeurend reageren op gebruik. 
Dit betekent niet dat de jongere door 
zijn ouders en vrienden aangezet wordt 
om te gebruiken, maar dat de jongere 
zich schijnbaar conformeert aan het 
gedrag of het veronderstelde gedrag in 
zijn directe omgeving. 
Ook de product-kenmerken zijn goede 
voorspellers voor het gebruik van diver-
se middelen. Enerzijds stijgt het risico 

Evolutie recent gebruik: 2005 versus 2009 (Brugge)
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Het middelengebruik bij jongeren is geen geïsoleerd gegeven, maar een gedragspatroon
dat samenhangt met kenmerken uit de leefwereld van jongeren. Daarom concentreert
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//  Wetenschappelijk Onderzoek    //  

op gebruik naarmate de jongere meent 
dat hij/zij gemakkelijk het betreffende 
product kan bekomen en er dus vlotter 
toegang toe heeft. Anderzijds daalt het 
gebruik van diverse middelen, naarmate 
de jongere meent dat het gebruik ervan 
lichamelijke of andere schade veroor-
zaakt.
Naarmate jongeren meer participeren 
aan uitgaansactiviteiten (fuif, café, 
dancing, jeugdhuis, optreden), stijgt het 
risico op gebruik van sigaretten, alcohol 
en cannabis. Enkel met betrekking tot 
het gebruik van slaap- of kalmerings-
middelen vormt het ‘uitgaan’ geen 
risico-factor. Participatie aan buitens-
huis activiteiten die eerder cultureel 
van aard zijn (film, toneel) vormt geen 
risico-factor.
De mate waarin een jongere probleem-
gedrag stelt, hangt voornamelijk samen 
met het gebruik van sigaretten, can-
nabis en overmatig alcoholgebruik. Met 
betrekking tot het gebruik van slaap- of 
kalmeringsmiddelen is deze factor min-
der cruciaal.

Uit de analyse blijkt duidelijk dat tal 
van andere factoren niets of nauwelijks 
iets toevoegen aan de verklaring van 
het middelengebruik. Met name blijken 
factoren die verwijzen naar de traditi-
onele risico-groepen (zoals bepaalde 
onderwijsvormen, onderwijsnetten, 
gebroken gezinnen, …) niet doorslagge-
vend te zijn. Indien men rekening houdt 
met de elementen in de piramide, stelt 
men vast dat het geen enkel verschil 
uitmaakt of de jongere uit een gebroken 
gezin komt of niet, in het vrij of gemeen-
schapsonderwijs zit, in het ASO of het 
BSO. Nochtans worden precies deze 
factoren gemakkelijk en clichématig 
naar voren geschoven in discussies over 
middelengebruik. 

Welke ‘sociale norm’ hanteren jongeren ? 

Bovenstaande top-4 van risico-factoren 
stemt grotendeels overeen met de fac-
toren die in het vorige onderzoek naar 
voren kwamen. Ook in 2005 vonden 
we de ‘normerende invloed’ bovenaan 
het lijstje terug. Het is echter onzeker 
of deze invloed berust op de realiteit 
dan wel op de perceptie ervan. Omwille 
van die vaststelling peilden we in 2009 
expliciet naar de perceptie die leeft 
bij jongeren, en voegden we volgende 
vraag toe in de vragenlijst.

Hoeveel Brugse jongeren (op 10) die in 
het 6de jaar van het middelbaar onder-
wijs zitten, hebben volgens jou in de 
afgelopen 30 dagen:

- minstens één sigaret gerookt ?
- minstens één keer alcopops of pre-mix          
  drankjes gedronken ?
- minstens één keer bier gedronken  ?
- minstens één keer dronken geweest ?
- minstens één keer slaap- of  
  kalmeringsmiddelen gebruikt ?
- minstens één keer cannabis gebruikt ?
- minstens één keer XTC gebruikt ?

Met deze vraag gaan we op zoek naar de 
‘sociale norm’ die jongeren eventueel 
hanteren en willen we de hypothese 
toetsen of jongeren de prevalentiecijfers 
van 18-jarigen overschatten. Klopt het 
met andere woorden dat jongeren ervan 
overtuigd zijn dat middelengebruik 
méér voorkomt dan in werkelijkheid het 
geval is ? 

Zoals blijkt uit bovenstaande figuur is 
het antwoord op deze vraag ondubbel-
zinnig ‘ja’. Voor elk van de producten is 
er een kloof tussen het werkelijk aantal 
recente gebruikers en de doorsnee-
perceptie bij jongeren. De gemiddelde 
inschatting ligt telkens 15 à 30% hoger. 
Voor sigaretten geldt bijvoorbeeld dat 
de jongeren ervan overtuigd zijn dat 7,5 
op 10 (of 75%) van de zesdejaars recent 
minstens één keer gerookt hebben. Het 
werkelijke prevalentiecijfer voor zesde-
jaars ligt met 45% gevoelig lager. Voor 
cannabis is er een overschatting met 
15% (22% in werkelijkheid versus een 
inschatting van 37%).

Deze overschatting komt voor bij elke 
leeftijdsgroep. Dit impliceert dat ook 
de leerlingen in de eerste graad van het 
secundair onderwijs het middelenge-
bruik bij zesdejaars duidelijk te hoog 
inschatten.
Tot slot geldt dat er een samenhang is 
tussen de ‘sociale norm’ die men han-
teert en het eigen gebruik. Bijvoorbeeld: 
jongeren die het rookgedrag hoger 
inschatten, blijken zelf ook vaker te 
hebben gerookt in de afgelopen maand. 
Niettegenstaande de ‘sociale norm’ bij 
‘gebruikers’ steeds hoger ligt dan bij 
‘niet-gebruikers’, vallen ook de niet-ge-
bruikers ten prooi aan de systematische 
neiging tot overschatting.

Een volledig overzicht van de resultaten 
kan u nalezen op onze website 
www.desleutel.be  (onder wetenschap-
pelijk onderzoek).
 
Reageer via redactie@desleutel.be
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De Sleutel wil zorg voor medewerkers  
in werking verankeren

//  Project in de kijker  // 

Het project Sociale Innovatie gesubsidieerd door het Euro-
pees Sociaal Fonds (ESF) dat begin april 2008 startte, kadert 
binnen de organisatieontwikkelingen van de laatste jaren in 
De Sleutel. In 2008 stroomlijnden we de beleidsvoering in 
duidelijke doelen waarbij de focus staat op het vinden van 
een gezonde balans tussen de professionele zorg voor de 
cliënt, het comfort van de medewerk(st)er en de structuur  
van de organisatie.

In ons beleidsprogramma van 2009 en 2010 schenken we 
bijzondere aandacht aan de organisatiestructuur en het com-
fort voor de medewerk(st)er. Werken met drugsverslaafden 
vergt immers veel van de hulpverleners en heeft een niet te 
onderschatten weerslag. Moeten we ons m.a.w. anders gaan 
organiseren om overbelaste jobs te vermijden? 
Stressrisico’s vloeien voort uit de aanwezigheid van storingen 
en onverwachte gebeurtenissen die een ingreep vereisen. 
Niet de problemen veroorzaken stress op het werk, wél het 
ontbreken van mogelijkheden om hier iets aan te doen. 
Medewerk(st)er  beschikken dan m.a.w. niet over voldoende 
regelmogelijkheden1. Daarom wilden we in dit project 
werk maken van een systeem dat toelaat de wederzijdse 
verwachtingen tussen medewerk(st)er en organisatie, op 
duurzame wijze, scherp te stellen. Meer duidelijkheid geeft 
medewerk(st)ers immers de kans optimaal te leren uit de 
confrontatie met problemen, want men is in staat in te grijpen 
waar nodig. We betrachtten dan ook dat elk individu beter 
weet wat van hem/haar verwacht wordt (d.m.v. structuur te 
brengen in de functie), zich zekerder mag voelen bij het uit-
voeren van zijn/haar functie (d.m.v. coaching) en iedereen 
zich ten slotte meer gewaardeerd voelt (d.m.v. evaluatie). 

Geen Innovatie, zonder acties…

Door het meer structureren van de personeelszorg d.m.v. deze 
acties wilden we actievere jobs creëren die bijdragen tot gro-
tere organisatiebetrokkenheid van de medewerk(st)ers.
Hoe pakten we dat aan? Om te beginnen studeerden we hard 
op enkele inzichten uit het resultaatsgericht denken en mana-
gen. We lieten ons in de uitvoering leiden door de cyclus van 
structureren, coachen en evalueren. 
Structureren deden we door 13 bestaande functies in onze 
organisatie te herdenken in het licht van functiedoelen en 
kernresultaatsgebieden: wat maakt een functie noodzakelijk 

1  Vanhootegem, G.; van Amelsvoort, P.; Van Beek, G. Huys, R. (2008). Anders organiseren 
en beter werken: Handboek sociale innovatie en verandermanagement: Handboek sociale in-
novatie en verandermanagement

en waarin ligt de essentie ervan? Ook de overlegstructuur werd 
onder de loep genomen: waar bespreken en beslissen we wat?
Medewerk(st)ers worden ondersteund en opgevolgd door het 
invoeren van een systeem van functioneringsgesprekken en 
het scherpstellen van principes omtrent de inwerkperiode in 
het kader van een vernieuwd onthaalbeleid. Dit is de basis 
waarop verdere coaching kan gebeuren.
Waardering voor het werk dat verricht wordt, gebeurt tijdens 
evaluatiegesprekken. Deze staan niet los van het voorgaande, 
wat vooraf wel dreigde te gebeuren. Evaluatiegesprekken zijn 
vanaf heden gebaseerd op de resultaatsgerichte afspraken, 
gemaakt in de functioneringsgesprekken i.f.v. een meer com-
petentiegericht personeelsbeleid.
Het achterliggend kader in deze acties was de ‘ontwikkelings-
cyclus’ (cruciaal  binnen onze visie op leren en het ontwik-
kelen van competenties). Elke medewerk(st)er moet maximaal 
kansen krijgen om te leren, weliswaar binnen de professione-
le grenzen. We vertrekken hiervoor van een resultaatgerichte 
functie-omschrijving die samen met de betrokken functiehou-
ders gemaakt werd. Functies zijn het resultaat van organiseren 
en werkverdeling2. Wanneer er duidelijkheid heerst over de 
verantwoordelijkheidsgebieden geeft dit een comfortabelere 
basis waardoor de gepaste ondersteuning (door meter, peter 
en/of leidinggevende) en evaluatie kan volgen. Dit leidt op 
zijn beurt tot een sterkere wederkerigheid tussen organisatie 
en medewerk(st)ers.

Modus operandi

De rode draad doorheen de projectrealisatie was een werkwi-
jze gesteund op sterke participatie. Betrokkenheid genereert 
immers meer slaagkansen. Functie-omschrijvingen werden 
opgesteld vanuit een eerste aanzet op basis van het besta-
ande materiaal. Dit voorstel doorliep een parcours van feed-
back (van alle functiehouders), herwerken tot en met de finale 
voorstellen en goedkeuring ervan op de BeleidsAdviesVerga-
dering (BAV). 3

Een specifieke projectgroep ’Medewerkerszorg’ werd opg-
ericht om het protocol en de sjablonen omtrent het systeem 
van functionerings- en evaluatiegesprekken op te stellen. De 
sjablonen werden i.s.m. afdelingshoofden uitgewerkt die de 
praktische uitvoerbaarheid mee bewaakten. Het uitgewerkte 
materiaal werd na een testfase herwerkt en geïmplementeerd 
in de hele organisatie.
In de vernieuwing van het onthaalbeleid werd gestreefd naar 
een geïntegreerd onthaalbeleid met een duidelijke visie, pro-
cedure en praktisch kader m.b.t. de implementering ervan. 
Ook bij het uitwerken van het nieuwe protocol en de onthaal-

2  Vanhootegem, G.; van Amelsvoort, P.; Van Beek, G. Huys, R. (2008).
3  De BeleidsAdviesVergadering is een forum waar het intern beleid van De Sleutel wordt 
gevormd en getoetst.El

in
e 

D
e 

C
le

er
m

ae
ck

er
 &

 K
oe

n 
D

ho
or

e 



 

7

N
u

m
m

e
r 

2
2

/2
0

1
0

map voor nieuwe medewerk(st)ers werd maximaal rekening 
gehouden met de bestaande goede praktijktvan de afdelingen 
en medewerk(st)ers. Zo werd een oplijsting gemaakt van de 
‘best practices’ vanuit interviews met zowel leidinggevenden 
als pas aangeworven medewerk(st)ers. Deze goede praktijken 
werden behouden en aangevuld met innovatieve inzichten om 
tot een gedragen onthaalbeleid te komen.

Effecten

Om de effecten van onze inspanningen nog diepgaander te 
bekijken, werden enkele interne bevragingen afgenomen, aan-
gevuld met individuele interviews. Zo geven medewerk(st)ers 
aan “echt gehoord” te worden en zich betrokken te voelen bij 
de organisatie door de participatieve aanpak van dit project. 
Verder blijkt uit de resultaten dat 57% van de medewerk(st)
ers meer affectief dan normatief4 (39%) of continue5 (5%) 
organisatiebetrokken is. Dit is een goed teken want affectieve6 
organisatiebetrokkenheid wordt beschouwd als de meest 
positieve organisatiebetrokkenheids-dimensie. Deze gaat 
uit van de emotionele verbintenis, de identificatie met en de 
betrokkenheid die een medewerk(st)er voelt t.o.v. de organi-
satie. Medewerk(st)ers zijn m.a.w. emotioneel gehecht aan de 
organisatie waar ze tewerkgesteld zijn en zullen bij een organ-
isatie blijven omdat ze dat graag willen. De medewerk(st)ers 
met dergelijke betrokkenheid zijn minder afwezig op het werk 
en zijn gemotiveerd om hun werk goed te verrichten. 
Affectieve betrokkenheid is positief gerelateerd aan de in-
tentie trouw te blijven aan een bepaalde organisatie en het 
werk volgens de verwachte taakomschrijving uit te voeren. 
Medewerk(st)ers uiten die betrokkenheid doordat o.a. 99% 
van de participanten aan de effectmetingen (n=80) aangeven 
dat ze het initiatief nemen de werkmethodes te verbeteren, 
91% van de ondervraagde medewerk(st)ers vindt dat hij/zij 
de kans krijgt om voorstellen tot verbetering van het werk aan 
anderen over te dragen en 91% kan zijn/haar vaardigheden 
gebruiken en ontwikkelen in zijn/haar functie. Dit cijfermate-
riaal werd uitgebreid bevestigd door o.a. de grote participa-
tiegraad in de verschillende projectgroepen en het grote aantal 
medewerk(st)ers (73%) die de commitmentvragenlijst invulde. 
Medewerk(st)ers weten nu beter wat van hen verwacht wordt 
doordat ze kunnen terugvallen op een gestructureerd systeem  
waarbinnen voldoende ruimte is voor afdelingsspecifieke 

4 Normatieve organisatiebetrokkenheid is er wanneer de medewerk(st)er zich volgens de 
(sociale) normen verplicht voelt om zijn/haar organisatie trouw te blijven. Medewerk(st)ers 
stellen zich betrokken op t.o.v. van de werkgever omdat ze geloven dat het moreel of juist is 
zich zo te gedragen. (Meyer & Hersovitch, 2002). 

5  Continue organisatiebetrokkenheid is het resultaat van een balans die de werknemer op-
maakt. Het personeelslid maakt een kosten-batenanalyse, en vergelijkt de kosten en baten van 
blijven met de kosten en baten indien het de organisatie zou verlaten (Meyer et al., 1993). 
De werknemer blijft trouw aan de organisatie wanneer hij de opgemaakte balans positief be-
oordeelt. 
6.  Werknemers met een sterke affectieve organisatiebetrokkenheid blijven omdat ze dat zelf 
willen. (Meyer et al., 1990; Meyer & Allen, 1997).

invullingen. “De functie-omschrijvingen zijn herkenbaar 
en vormen een dankbare start voor het persoonlijk ontwik-
kelingsplan”. Er is een structuur opgezet die medewerk(st)
ers begeleidt zowel in hun eerste stappen in hun carrière in 
De Sleutel als in hun verdere loopbaan in de organisatie. Dit 
voelt als een “verademing” waarbij men “niet meer hoeft te 
springen en te zwemmen, om niet te verdrinken in het diepe 
bad”. Doordat we in het vernieuw(en)de onthaalbeleid werken 
met een peter/meter creëert dit een grotere betrokkenheid, 
een band tussen twee personen. “Het gevoel van peter zijn 
van een collega blijft, ook al is de onthaaltermijn al lang ver-
streken.” 
Die wederzijdse betrokkenheid bleek bijvoorbeeld tijdens 
een recente teamdag waarop willekeurig groepen werden 
samengesteld. Hierbij verliep de onderverdeling automatisch 
op basis van het peter-/meterschap. Beide partijen bleken 
telkens  in dezelfde groep te willen zitten. Dit bevestigt dan 
ook het belang van een specifiek aanspreekpunt binnen het 
team voor nieuwe medewerk(st)ers . 
Hieruit blijkt dus dat medewerk(st)ers zich zich ook“meer 
gecoacht” voelen. Indien er een probleem is, is er een “open, 
ondersteunende communicatie” en “een prettige samenwerk-
ing”. 91% van de medewerk(st)ers geeft aan dat “een collega 
kan helpen bij het oplossen van een probleem”. 
Daarnaast voelen medewerk(st)ers zich ook meer gewaar-
deerd doordat een evaluatiegesprek wordt gezien als een 
schakel in het ontwikkelingsproces van het personeelslid 
van De Sleutel. De inhoud van een evaluatiegesprek wordt 
namelijk mee bepaald door de conclusies uit de voorgaande 
gesprekken. Het voortdurend afstemmen van de wederzijdse 
verwachtingen is hierbij van groot belang. Daaruit volgt dat 
het resultaat van zo’n gesprek “geen verrassing meer” is, 
medewerk(st)ers hebben “niet langer het gevoel naar de 
slachtbank te moeten”. Dit vormen belangrijke punten in het 
welbevinden van onze medewerk(st)ers. 
Dankzij dit project ontstond er een grotere duidelijkheid in 
functies en functieverantwoordelijkheden binnen De Sleutel. 
Dit is nu een sterk fundament om ook competentiegericht te 
coachen en te evalueren. Mede dankzij dit project kunnen we 
ons verder ontwikkelen,zodat we onze vlag met de woorden 
“Mensen kansen groeien” met fierheid kunnen laten wap-
peren, ook van alle medewerkers. 

Reageer via redactie@desleutel.be



//  Wetenschappelijk Onderzoek    // 

Werken met de veranderingscirkel

N
u

m
m

e
r 

2
2

/2
0

1
0

8 In de verslavingszorg wordt gedragsverandering vaak bekeken vanuit het “transtheoretisch 

model”. Dit model reikt een vereenvoudigd kader aan dat hulpverleners én cliënten helpt 

begrijpen hoé mensen hun gedrag veranderen. Concreet gebeurt dit door het verloop van 

gedragsverandering in fasen in te delen. 
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Het transtheoretisch model, oorspron-

kelijk van Prochaska en Diclemente, 

onderscheidt volgende fasen van 

gedragsverandering. 

	de fase van voorbeschouwing, 

gekenmerkt door probleemontken-

ning, 

	de fase van beschouwing, geken-

merkt door erkenning van een 

probleem maar niet van de nood 

tot verandering, 

	de beslissingsfase, gekenmerkt 

door het al dan niet overtuigd zijn 

van de nood tot gedragsverande-

ring. Hier wordt als dan niet beslist 

om te veranderen. 

	de actiefase, gekenmerkt door het 

nemen van stappen om het pro-

bleemgedrag te veranderen. 

	de fase van behoud, gekenmerkt 

door stappen of initiatieven, die 

erop gericht zijn om de bereikte 

gedragsverandering te behouden.

Voorts stelt het model ook, dat het 

doorlopen van deze fasen cyclisch 

verloopt. Dit betekent dat de ene fase 

niet altijd automatisch op de vorige 

aansluit en dat terugval naar een eer-

dere fase niet wordt uitgesloten.

Het model lokte in de sector in 2005 

een actief debat uit, omdat sommi-

gen – overigens terecht – twijfelden 

aan de evidentie dat cliënten in actie 

brengen automatisch zou leiden tot 

gedragsverandering. Anderen vonden 

onvoldoende evidentie voor dit model 

om het kiezen van interventies daarop 

te steunen. Bijna alle argumenten 

tegen het model hingen toen sterk sa-

men met een actieve zoektocht naar 

manieren om bepaalde niveaus van 

zorg te kunnen koppelen (matchen) 

aan bepaalde kenmerken van cliënten 

of omgekeerd. Echter, de pogingen tot 

matchen staan vandaag op een laag 

pitje. Er wordt weinig evidentie voor 

gevonden. 

Dit vooral theoretische debat ten spijt, 

voor de praktijk bleef het mooie, en 

ook meest bruikbare aan het fasen- 

model van veranderingsbereidheid, 

dat het gedragsverandering niet als 

een alles of niets verhaal benadert. 

Het biedt én aan de hulpverleners 

én aan personen die om hulp vragen 

een gemeenschappelijke taal om over 

gedragsverandering te spreken. Het 

laat toe over verdere begeleidingsmo-

gelijkheden en -beperkingen te onder-

handelen. Het model identificeerde 

immers ook een aantal processen, 

dat mensen helpt om van de ene fase 

naar een andere fase over te gaan. 

Men maakt daarbij onderscheid tus-

sen cognitieve – dus vooral op den-

ken gebaseerde – en gedragsmatige 

– dus vooral op gedrag gebaseerde 

– processen. Op denken gebaseerde 

processen zijn ondermeer: de bewust-

wording, de emotionele opluchting, 

het herbeoordelen van zichzelf en de 

omgeving, sociale bevrijding.  

Typische gedragsprocessen zijn:  

stimuluscontrole, tegen conditione-

ring, positieve bekrachtiging, zelfbe-

vrijding, helpende relaties.

Velasquez e.a. ontwikkelden een 

volledige handleiding voor groeps-

behandeling bij middelenmisbruik, 

gericht op het stap voor stap veran-

deren in overeenstemming met het 

transtheoretische model. Modellen 

bieden immers het voordeel dat ze 

een kader bieden om iets wat moeilijk 

tastbaar is – zoals de motivatie tot 

veranderen – op een of andere manier 

te vatten en/of meetbaar te maken. 

Het verwondert dan ook niet dat 

verschillende instrumenten werden 

ontwikkeld om motivatie en verande-

ringsbereidheid te meten, allemaal 

gebaseerd op dit model. Het meest 

gebruikte instrument in Europa is de 

“Readiness to Change Questionnaire 

(RCQ)”. Carey e.a. waardeerden deze 

RCQ wegens zijn heldere theoretische 

basis en betrouwbaarheid, ondermeer 

ook in medische settings, waar perso-

nen niet in de eerste plaats hulp ko-

men vragen voor een drugprobleem. 

Dergelijke setting is een typische 
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context voor kortdurende interventies, 

waar men op korte tijd het haalbare 

maximum voor verandering zou kun-

nen, willen en/of moeten realiseren. 

Het instrument is één van de weinige 

dat ook in het Nederlands gevalideerd 

werd, niet alleen voor alcohol, ook 

voor andere drugs. Het biedt heel 

wat kansen om écht met de verande-

ringscirkel aan de slag te gaan in de 

begeleidingspraktijk én verandering 

zichtbaar te maken in de eerste plaats 

voor de cliënt. 

Ingrediënten voor terugkoppeling

Wanneer de RCQ wordt gebruikt, 

vraagt de hulpverlener voorafgaan-

delijk best aan de persoon hoeveel 

dagen een middel gebruikt werd 

de voorbije periode. Dat kan een 

jaar, een maand of een week zijn, 

naargelang de omstandigheden. Bij 

herhaalde invulling moet wel telkens 

dezelfde periode worden aange-

houden. Daarnaast kan de persoon 

ook noteren hoeveel hij/zij van iets 

gebruikt, telkens wanneer het middel 

wordt gebruikt. Alleen al maar dit vra-

gen en/of bijhouden, kan iemand die 

gebruikt helpen: het geeft de persoon 

een meer realistische kijk op het ei-

gen gebruik. Het zet twee belangrijke 

denkprocessen in gang in het licht 

van verandering: bewustwording en 

het herbeoordelen van zichzelf.

Door op regelmatige basis te vragen 

naar het aantal dagen gebruik 

en/of de hoeveelheid gebruik per 

keer, wordt verandering ook zichtbaar 

ten aanzien van de cliënt. Wanneer 

er nog gebruikt wordt maar minder 

dagen, kleinere hoeveelheden en/of 

minder middelen is er al sprake van 

positief gedrag. Dit zichtbaar maken 

werkt als een positieve bekrachtiging. 

Bovendien laat het de cliënt ook toe 

toetsbare doelen te stellen voor zich-

zelf voor een volgende periode.

De RCQ-vragenlijst zelf bevat twaalf 

vragen, waarbij elke vraag verwijst 

naar de aard van de veranderingspro-

cessen die actief zijn bij een persoon 

op het vlak van gebruik. Op basis 

van de antwoorden op elk van die 

vragen, kan men theoretisch nagaan 

of iemand in voorbeschouwing of 

beschouwing versus in actie is. Maar 

het specifieke antwoord op elke vraag 

is minstens even belangrijk. Samen 

met een niet-beoordelende voorstel-

ling van de resultaten, wordt zichtbaar 

gemaakt of en in welke richting er een 

evolutie is ( zie figuur). De terugkop-

peling op een ingevulde vragenlijst 

ten aanzien van de cliënt wordt daar-

om niet beperkt tot het toekennen van 

een veranderingsfase. Dat zou teveel 

lijken op een alles of niets verhaal, 

waar de cliënt niet veel boodschap 

aan heeft. Immers, bij personen die 

niet in actie zijn, kunnen wel gunstige 

veranderingsprocessen gaande zijn. 

Het zichtbaar maken daarvan her-

stelt het geloof of vertrouwen van de 

persoon: verandering is wel degelijk 

mogelijk. Het kan mogelijk leiden 

tot emotionele opluchting, positieve 

bekrachtiging én meer vertrouwen in 

de hulpverleningsrelatie.

Tot slot, de doeltreffendheid van het 

werken met de veranderingscirkel en 

de terugkoppeling ten aanzien van 

de cliënt wordt nog versterkt, wan-

neer dit gebeurt in overeenstemming 

met de geest en de principes van de 

motiverende gespreksvoering. Ook 

het omgekeerde is waar: de doeltref-

fendheid van motiverende gespreks-

voering wordt versterkt door het 

gebruiken van zo’n meetinstrument 

met feedback. Dit werd aangetoond in 

het onderzoek dat wordt besproken in 

het artikel “meten en feedback geven 

werkt, ook in de verslavingszorg!

      

Zij die hier meer willen over lezen, 

verwijzen we graag naar het  

meer uitgebreide  artikel met alle 

referenties op www.desleutel.be.

Reageer via redactie@desleutel.be
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RCQ4 

V: voorbeschouwing, B: beschouwing, A: actie
RCQ1: eerste afname, RCQ2: tweede afname, enz ...

Zichtbaar maken van verandering van op het denken en 
gedrag gebaseerde processen tussen meerdere RCQ-afnames

Zichtbaar maken  

van verandering  

van op het denken 

en het gedrag geba-

seerde processen 

tussen meerdere 

RCQ afnamen  

V: voorbeschouwing
B: beschouwing
A: actie
RCQ 1: eerste afname 
RCQ 2: tweede afname, 
enz...
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Meten en feedback geven werkt,  
ook in de verslavingszorg!
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Ooit werd het geven van feedback aan patiënten of 
cliënten op de resultaten van medisch onderzoek of op 
psychologische testen ontmoedigd. Het waren vooral de 
artsen en clinici zelf die bezwaar maakten op grond van 
vermeende schade door hierover te communiceren met hun 
patiënt of cliënt. In die visie kwam gelukkig een duidelijke 
kentering sinds de jaren negentig. Vandaag bepleit  
De Sleutel sterk het belang van het samen bespreken en 
interpreteren van resultaten van behandeling. 

Het geven van test-feedback staat al langer in de ethische 
code voor psychologen (American Psychological Association). 
Wanneer testresultaten met de cliënten worden gedeeld, 
versterkt dit de cliënt-therapeut relatie. Dit delen verhoogt 
verder de medewerking van cliënten en het bevordert ook een 
positief gevoel t.a.v. vragenlijsten of psychologische testen in 
het algemeen. Bij personen die feedback kregen, vonden  
Finn & Tonsager tijdens het gebruiken van een persoonlijk-
heidstest 1 o.m. een betekenisvolle vermindering van het func-
tionele non-welbevinden, een toename van het zelfvertrouwen 
en een duidelijk hoopvollere kijk op een mogelijke oplossing 
voor hun problemen (in vergelijking met zij die geen feedback 
kregen). Bovendien waren de cliënten zélf uitermate positief 
over die feedbacksessies. Eenzelfde soort vaststellingen werd 
gedaan in de algemene gezondheidszorg, waar het communi-
ceren van een aantal gezondheidsparameters t.a.v. patiënten 
een duidelijke verbetering opleverde van het zorgproces en 
van de uitkomst van zorg (Greenhalgh & Meadows). 

Desondanks worden psychologische testen en/of 
vragenlijsten in de klinische praktijk slechts met mondjesmaat 
gebruikt. Dit hangt voor een deel samen met de soms 
hoge kostprijs die eraan verbonden is. Deze wordt immers 
niet, zoals voor de medisch technische prestaties in de 
gezondheidszorg, terugbetaald door de ziekteverzekering. 
Ook vrij op de markt te verkrijgen vragenlijsten worden echter 
slechts beperkt gebruikt...

Relatie van samenwerking
Het gebruik van instrumenten gebeurt nooit enkel om 
wetenschappelijk onderzoek te dienen. In de praktijk groeit 
trouwens het besef dat ze een hulpmiddel zijn om richting te 
geven aan de therapeutische sessies en om de therapeutische 
relatie te versterken. Ook Finn & Tonsager wezen er reeds op 
dat het gebruiken van psychologische testen én het geven 
van feedback op de resultaten, een vorm van therapeutische 
interventie op zich is, die model staat voor een relatie van 
samenwerking met de cliënt. En dat is precies waar we 
naartoe willen en moeten om resultaten te boeken.

1 de MMPI-2, voluit de Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 

Wederzijds vertrouwen opbouwen 
In De Sleutel wordt het meten en feedback geven over de 
resultaten aan de cliënt sinds eind jaren ‘90 toegepast met 
de EuropASI. Als we de behandelingstrouw van cliënten uit 
de ambulante centra vergelijken met die van de jaren na 
de invoering van de EuropASI met feedback, stellen we een 
toename van de behandelingstrouw vast. In vergelijking met 
vroeger zijn er nu heel wat meer cliënten die alle sessies 
binnen de oriëntatiefase volgen. Deze kennis en inzichten 
konden we halen uit het samenbrengen van enerzijds, de 
informatie uit de systematische opvolging van het aandeel 
“gedocumenteerde” begeleidingen2, en anderzijds, de 
informatie uit het totale aantal gerealiseerde sessies van 
cliënten binnen een afgeronde begeleiding. 

In 2007 startten we een onderzoek, waarbij we op een meer 
gecontroleerde en systematische wijze deze observaties 
wilden toetsen. We wilden nagaan of het gebruiken van 
meetinstrumenten (vragenlijsten en/of interview) mét 
feedback ook na de intake of oriëntatie een gunstige invloed 
kon (blijven) hebben op de behandelingstrouw van de 
cliënten. De inhoud en doelstellingen van het specifieke 
onderzoek kwamen al uitgebreid aan bod in een vorig nummer 
van dit magazine (Sleutelmagazine 2008, 13). In deze bijdrage 
willen we het hebben over de resultaten van ons onderzoek. 
Ze laten een vergelijking toe in behandelingstrouw tussen 
verdere begeleiding mét (experimentele groep) en zonder 
(controlegroep) bijkomende instrumenten. De verschillen in 
behandelingstrouw zijn toe te schrijven aan de interventie met 
instrumenten en feedback in de begeleiding.

Samen bespreken en interpreteren
In de ambulante individuele begeleiding werden twee 
bijkomende instrumenten/vragenlijsten ingezet, m.n. de 
Readiness-to-Change Questionnaire (RCQ) en de Personal 
Resources Diagnostic System (PREDI). De RCQ is een 
instrument dat de motivatie meet tot het veranderen van 
het druggebruik. Het is gebaseerd op de veranderingscirkel 
van Prochaska & Diclemente. De PREDI is een instrument 
dat peilt naar mogelijkheden en kansen van de cliënt in de 
verschillende leefgebieden. De eerste ervaringen met dit 
instrument in De Sleutel dateren al van 2006 (De Sleutel 
magazine, 2006, 6). Beide instrumenten laten toe om zowel 
een stand van zaken als vooruitgang in beeld te brengen, 
niet alleen ten aanzien van de begeleider of het team, maar 
vooral ten aanzien van de cliënten zelf. Na afname van elk 
instrument werd telkens voorzien in het geven van feedback 
op de resultaten. Met het geven van feedback wordt niet ‘het 

2 We spreken van een gedocumenteerde begeleiding, indien minstens een EuropASI 
werd afgenomen én een feedbackgesprek heeft plaatsgevonden tijdens de oriëntatie/ 
intake.
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meedelen van resultaten en klinische interpretatie’ bedoeld, 
wel het samen bespreken en interpreteren ervan, zodat het de 
cliënt helpt op een andere manier over zichzelf of anderen te 
denken of voelen. Dit laat toe een relatie van samenwerking 
te ontwikkelen tussen cliënt en clinicus, wat voor de cliënt het 
gevoel van therapeutische verbondenheid versterkt. 

In de experimentele groep waren er minstens vijf 
uitgeschreven sessies die men niet kreeg in de controlegroep. 
In een eerste sessie werd uitgelegd hoe de verdere 
begeleiding met instrumenten eruit zag (een duidelijk plan). 
Aansluitend of in een tweede sessie werd de RCQ uitgelegd 
en ingevuld. Daarna volgde een sessie waar feedback werd 
gegeven op de resultaten van de RCQ, aan de hand van een 
grafische voorstelling van de fasen van verandering en de 
evolutie van het gebruik. In de vijfde en/of zesde sessie werd 
het PREDI interview gehouden, dat peilde naar persoonlijke 
mogelijkheden en kansen. Daarna volgde een sessie waarop 
feedback werd gegeven op de bevindingen van dit laatste 
interview, en, waar de veranderingswensen en prioriteiten 
scherper werden gesteld.

Resultaten
Aanvankelijk werd op toevallige wijze een envelop getrokken 
voor 280 cliënten, waarvan er uiteindelijk 211 beantwoordden 
aan de criteria voor het onderzoek. 53 cliënten kwamen 
immers niet meer terug nadat er voor hen een envelop 
getrokken werd en 16 cliënten wensten niet deel te nemen 
aan het experiment.

Dezelfde cliëntprofielen 
De cliënt karakteristieken die we onderzochten komen 
allemaal uit de EuropASI. Er werden geen betekenisvolle 
verschillen vastgesteld tussen de onderzoeksgroep en de 
controlegroep. De ernst van de problemen op elk van de 
onderzochte leefgebieden was in elke groep even groot of 
klein. We vonden evenmin verschillen in de profielkenmerken 
geslacht, leeftijd, opleiding, arbeid, gebruik, justitiële 
situatie, familie en sociale relaties of psychisch emotionele 
problematiek. Ook de subjectieve last- en hulpbehoefte van 
de cliënten in de diverse leefgebieden bleek niet significant te 
verschillen tussen experimentele- en controlegroep. 

Een maat voor behandelingstrouw
De uitkomstmaat was de behandelingstrouw, uitgedrukt in het 
aantal individuele begeleidingssessies welke de cliënt bleef 
nakomen. Daarbij hebben we ons gefocust op twee cruciale 
momenten, namelijk 8 en 12 individuele gesprekssessies. 
De eerste hypothese was dus dat we, door cliënten verder 
te begeleiden met instrumenten en feedback, het aandeel 
cliënten met 8 en meer sessies zouden kunnen verdubbelen. 
In realiteit zagen we dat 90% van de experimentele sessies 

binnen een totaal van 11 sessies plaatsvonden. Daarom werd 
het aandeel cliënten dat minder dan 12 versus 12 of meer 
sessies heeft gehad, de tweede uitkomstmaat. De tweede 
hypothese was dat we, door cliënten verder te begeleiden met 
instrumenten en feedback, het aandeel cliënten met 12 en 
meer sessies betekenisvol zouden kunnen doen toenemen.

Verschillen in behandelingstrouw
Uit de resultaten blijkt dat we door het gebruiken van 
instrumenten mét feedback, het aandeel cliënten met 
8 en meer sessies met 60% konden doen toenemen en 
het aandeel cliënten met 12 en meer sessies met 70%. 
Aangezien er geen verschillen werden gevonden in de 
cliëntkarakteristieken, kunnen we deze uitkomsten wel 
degelijk toeschrijven aan het experiment: “het gebruiken van 
instrumenten met feedback in de sessies”.

Besluit
Uit dit onderzoek blijkt dat het werken met meetinstrumenten 
waarop dan feedback wordt gegeven, werkt. Meer cliënten 
bleven in behandeling wanneer in de sessies instrumenten 
werden gebruikt waarop dan feedback werd gegeven. Het 
verschil met cliënten die begeleid werden zoals gewoonlijk 
kan niet worden toegeschreven aan de cliëntprofielen en 
ook niet aan de gangbare praktijk van de hulpverleners. De 
cliëntprofielen waren immers gelijk in beide groepen en het 
waren dezelfde hulpverleners die cliënten in beide groepen 
begeleidden.

De resultaten komen overeen met wat gevonden wordt 
in de psychotherapeutische literatuur. Het gebruik van 
meetinstrumenten en feedback bieden een stevige 
ondersteuning om een relatie van samenwerking met een 
cliëntgerichte focus op te bouwen. Als therapeutische 
methode integreert het de sleutelkenmerken van 
therapeutische verbondenheid in de sessies. Het biedt iets 
tastbaars om samen rond te werken, voor dialoog en het 
beleven van empathie in de therapeutische relatie. Het nodigt 
de cliënt uit tot nieuwe manieren van denken en voelen 
over zichzelf en anderen, te vergelijken met het creëren van 
ambivalentie bij motiverende gespreksvoering, en dat is 
precies wat we moeten bereiken.

Meer onderzoek is nodig om uitspraken te doen over de 
samenhang met het resultaat van de begeleiding.

Voor de referenties verwijzen we graag naar het  
meer uitgebreide artikel op www.desleutel.be.

Reageer via redactie@desleutel.be
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TevredeN clieNTeN?

//  Wetenschappelijk Onderzoek   // 

12 Aan cliënten wordt slechts zelden gevraagd naar hun 
tevredenheid met de hulpverlening. Als er al naar wordt 
gevraagd, gebeurt dat zeker niet op systematische wijze, 
laat staan met behulp van een gevalideerd instrument.
Nochtans kan de informatie uit zulke instrumenten echt 
wel helpen om aanpassingen ten goede door te voeren. 

De Trimbos-thermometer wordt in ons taalgebied frequent ge-

bruikt om de tevredenheid over een begeleiding op te volgen 

(meestal op het einde). De cliënt kan via deze vragenlijst een 

waardering uitspreken over vier onderwerpen. Zo zijn er vra-

gen die peilen naar de informatie die hij of zij gekregen heeft, 

vragen die peilen naar het voorgestelde begeleidingsplan en 

de inspraak, maar ook vragen die peilen naar de hulpverlener 

of het resultaat van de begeleiding zelf. Aanvullend kan de 

cliënt over elk onderwerp een rapportcijfer geven van 0 tot 10. 

We stuurden deze vragenlijst naar een steekproef van 227 

cliënten die in de loop van 2007-2008 een individuele 

begeleiding volgden in een van de 5 ambulante centra. Ze 

participeerden aan het onderzoek – in de experimentele of 

controlegroep – over meten en feedback geven. De respons-

rate (n=81) van 36% lijkt wat aan de lage kant, maar blijkt 

helemaal niet slecht voor een schriftelijke bevraging. Het mag 

volgens Van Wijngaarden e.a. (2001) de behandelaars zeker 

niet weerhouden van het structureel invoeren van het meten 

van cliëntwaarderingen. In onze studie, werd 46% van de vra-

genlijsten ingevuld binnen de zes maand na de start van een 

begeleiding. Drie kwart van de vragenlijsten werd ingevuld 

binnen de acht maanden. Geen enkele vragenlijst werd later 

dan 15 maand na de start van een behandeling ingevuld. 38% 

van wie de vragenlijst invulde, beschouwde dit invullen als 

een tussentijdse evaluatie van zijn of haar behandeling.  

De andere vragenlijsten werden ingevuld na afronding.

De resultaten

Algemeen bekeken, zijn de resultaten eerder positief. Van de 

vier onderwerpen haalt de waardering voor de persoon van 

de hulpverlener de hoogste score, gevolgd door deze voor de 

informatie die men kreeg over de instelling. Minst goed scoren 

we voor begeleiding en inspraak die men kreeg in de behan-

deling, het behandelplan.

De hulpverlener

Het gemiddelde cijfer voor de hulpverlener is 8,8 op 10 en 

meteen ook het hoogste van de vier aspecten die beoordeeld 

werden. 96% vond de hulpverlener voldoende deskundig. 

97% geeft aan dat hij/zij de hulpverlener kon vertrouwen en 

een even hoog percentage vond dat de hulpverlener voldoen-

de respect voor hem/haar toonde. Een iets lager percentage 

- 94% - vindt dat de hulpverlener geïnteresseerd was in  

hem/haarzelf als persoon en in zijn/haar mening. Hoewel de 

hulpverlener van alle aspecten de hoogste rapportcijfers kreeg 

van de cliënten, was er toch 4% die hem/haar een buis gaf.

Informatie

Het gemiddelde rapportcijfer voor informatie is 8 op 10. 90% 

is positief over de gekregen informatie over de instelling. 88% 

is positief over de gekregen informatie over de aanpak van de 

begeleiding. 86% is positief over de gekregen informatie met 

betrekking tot het te verwachten resultaat van een behande-

ling. 8% beoordeelde de gekregen informatie ronduit slecht 

en buisde de instelling hiervoor.

Kennis en inspraak 

Het gemiddelde cijfer over het begeleidingsplan was 7,9 op 10. 

82% geeft aan dat hij/zij kon meebeslissen over de behande-

ling die hij/zij zou krijgen. 59% geeft aan te weten dat er een 

behandel- of begeleidingsplan gemaakt werd en 75% zegt dat 

hij/zij heeft ingestemd met dit plan. Hoewel er hiervoor meer 

personen waren die 7 of minder op 10 gaven, beoordeelden 

enkel 4% de kennis van en inspraak in het behandelplan 

slecht en gaf de instelling hiervoor een onvoldoende.

Resultaat van de behandeling

Het gemiddelde cijfer voor het resultaat van de behandeling is 

met 7,9 op 10 het laagste. 84% gaat akkoord dat de behande-

ling naar wens werd uitgevoerd. 79% vond de behandeling 

de juiste aanpak voor zijn/haar klachten. 84% zegt door de 

behandeling meer greep gekregen te hebben op problemen of 

klachten. 79% oordeelt voldoende vooruit te zijn gegaan. 84% 

denkt door de behandeling beter in staat te zijn de dingen te 

doen die zij belangrijk vinden en 75% geeft aan door de be-

handeling beter te kunnen omgaan met mensen en situaties 

waar hij/zij vroeger problemen mee had. Hoewel deze cijfers 

toch zeer positief zijn, vonden we hier wel 16% die het resul-

taat van de behandeling niet zo denderend vond en de instel-

ling daarom buisde.
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Twee open vragen 

Op het einde van deze vragenlijst worden nog twee open 

vragen gesteld: 

1. Wat moet de instelling volgens u verbeteren om het  

“resultaat van de behandeling” te verbeteren?

2. Hebt u nog opmerkingen over de behandeling of  

begeleiding?

Doorgaans zeggen de cliënten dat er niks moet veranderen, 

dat De Sleutel een goede instelling is, dat de hulpverlener  

en de verleende hulp uitstekend zijn. Met andere woorden:  

de cliënten zijn heel tevreden. Kwaliteiten die sterk gewaar-

deerd worden, zijn de professionele aanpak, het geduld,  

het begripvol zijn, het leerrijke en het toegenomen inzicht 

dankzij de begeleiding. 

We noteren enkele frappante uitspraken:

“ Ik voelde me voor de allereerste keer begrepen”

“ Van een zeer zware heroïneverslaving uit een diep dal gekro-

pen met héél veel steun van de begeleiding”

Sommigen geven duidelijk blijk van het verworven inzicht door 

de begeleiding:

“ Er is nog veel werk aan mezelf”. 

“ Het inzicht is er nu wel, maar verandering bij mezelf is hele-

maal niet zeker”

“ Het komt er nu op aan de kracht te behouden om alles te 

verwezenlijken.”

 “ De Sleutel geeft de voorzet, wij moeten daarna zélf beslissen 

wat we ermee doen”

“ De basis wordt gelegd waarop je dan zelf kan verder bou-

wen, maar uiteindelijk ben je het toch zelf die het moet oplos-

sen of die moet verbeteren”

“ Ik heb een trigger nodig om eens aan mijn leven te begin-

nen. Daar ben alleen ik toe in staat. Het ligt niet aan de instel-

ling dat dit nog niet gebeurd is”

... en één keer wordt uitdrukkelijk een resultaat verwoord:

“ Ik heb nu meer zelfvertrouwen, ik sta sterker en bekijk de 

dingen nu helemaal anders”

De antwoorden bevatten tevens bruikbare tips  

voor verbetering. 

 

Er zijn vragen naar meer ...

“ ... gesprekken, wanneer daarom gevraagd wordt”,

“ ... begeleidingssessies op één week”,

“ ... seminars! De betrokkene kreeg er één in 35 dagen en 

suggereert meteen een thema voor nog een seminar: Wat voor 

slechts doet drugs met je lichaam?” met als suggestie om dit 

uit te leggen d.m.v. filmpjes of om dat in groepjes te laten 

uitzoeken op het internet

En vragen naar minder...

“... privé problemen in de groep bespreken! Dat hoort in een 

individueel gesprek. De cliënt verwacht een meer volwassen 

aanpak”

 “ ... twee drie keer veranderen van hulpverlener” 

“ Ik vond het niet OK dat ik na het intakegesprek een andere 

begeleider kreeg”

We vonden geen grote verschillen in de resultaten van de 

experimentele groep en de cliënten die zoals altijd begeleid 

werden. Er was enkel een significant verschil bij de inspraak 

in het behandel/begeleidingsplan. Cliënten die behoorden tot 

de experimentele groep waren significant meer tevreden op 

dat vlak dan cliënten in de controlegroep. Veel van de gegeven 

tips waren immers standaard al voorzien in het experiment 

met instrumenten. De meeste tips zijn dan ook afkomstig van 

cliënten uit de controlegroep.  

Ze vragen:

“ Beter gidsen doorheen het fasen-proces (inzicht, actie,  

gedrag). Meer begeleiden in de wijze van aanpak behandeling 

en ook vorderingen aanhalen en plaatsen in dat proces”

 “ Inzage in het persoonlijke dossier”

“ Meer informatie over de behandel- en begeleidingsmogelijk-

heden, meer informatie over de aanpak van de behandeling, 

een concreet behandel- of begeleidingsplan”

“ Doelstellingen beter afspreken, evenals de manier  

waarop ze kunnen bereikt worden zou beter moeten worden 

afgesproken”

“ De begeleiding meer aanpassen aan de behoeften en doel-

stellingen van de cliënt. Ik had meer structuur nodig”

“ Betere communicatie over de gesprekken met de ouders”

Een beperkt aantal personen vond dat men niet streng genoeg 

was: “het is beter om personen met een drugprobleem vast te 

zetten, dus geen dagcentrum”. Men zou ook strenger moeten 

zijn in verband met het (drug)milieu. Ten slotte waren er nog 

praktische wensen: het gebouw moderniseren, meer bedden 

op crisis, soms moeilijk iemand aan de telefoon te krijgen, 

thuisbegeleiding ...

Twee uitspraken stemmen tot nadenken:

“ Na mijn laatste ziekenhuisopname miste ik de moed terug 

een afspraak te maken … Ik ben hervallen!  De begeleiding is 

OK als je gemotiveerd bent om het probleem op te lossen.  

Wat als de motivatie eventjes zoek is?”

“ Ik zou wel iets willen wat onmogelijk is:  

een hulpverlener kunnen contacteren als het nodig is ...  

op de moeilijke momenten”

... en wat we zeker mogen besluiten:

Naar de waardering van cliënten vragen  

op een meer systematische wijze loont!

Reageer via redactie@desleutel.be
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Binnen De Sleutel bestaat een jaren-
lange traditie om op systematische 
én continue basis gegevens te verza-
melen en te analyseren. Deze gege-
vensverzameling en –analyse werden 
steeds verder verfijnd, gevoed vanuit 
de overtuiging dat dit nodig is voor 
een beleid van kwaliteitszorg. Recent 
introduceerden we het “werken met 
indicatoren” in De Sleutel. Dankzij 
deze indicatoren kunnen we de resul-
taten van bepaalde ingrepen sneller 
zichtbaar maken. Het worden hand-
vatten voor het beleid. 

Indicatoren zijn meetbare aspecten 
van zorg die een aanwijzing kunnen 
geven, ondermeer over de kwaliteit, 
de doelmatigheid en de toegankelijk-
heid van de zorg. Een indicator heeft 
een signalerende functie en doet geen 
uitspraken over wat goed of fout is. Hij 
krijgt maar betekenis wanneer er een 
norm is bepaald. Die norm is het resul-
taat van wetenschappelijk onderzoek, 
of van consensus onder experten (Spits 
& Schippers, 2008). Binnen De Sleutel 
willen we indicatoren introduceren die 
leidinggevenden uitnodigen tot het 
stellen van vragen en tot het doorvoeren 
van aanpassingen met het oog op het 
verbeteren van de gevoerde praktijk. 
We maken daarbij onderscheid tus-
sen uitkomst- en  procesindicatoren. 
Uitkomstindicatoren geven informatie 
over de uitkomst van de zorg of hulp. 
Procesindicatoren verwijzen naar het 
verloop van de (zorg)processen binnen 
de organisatie. Hieronder gaan we in op 
vijf van de zeven weerhouden indicato-
ren op basis van de informatie hierover 
voor 2009.

Uitkomstindicatoren

Binnen de verslavingszorg wordt behan-
deling of begeleiding verzorgd via een 
veelheid aan programma’s. Om daar vat 
op te krijgen werd in het verleden het 
volledige zorgaanbod onderverdeeld in 
modules, naargelang de voornaamste 
zorgfunctie en de doelstelling op het 

niveau van de cliënt. IJkpunten om de 
begeleiding binnen het kader van een 
module af te ronden zijn er echter niet. 
Enkel de module aanmelding – het ge-
heel van activiteiten in samenhang met 
het eerste contact tot en met het eerste 
gesprek in een centrum -, en de module 
oriëntatie (zie verder) zijn op dat vlak 
duidelijk gedefinieerd. 

Afronding ambulante modules
Een eerste uitkomstindicator verwijst 
naar de wijze waarop cliënten de mo-
dules in de ambulante centra verlaten. 
Onderstaande grafiek illustreert de 
verscheidenheid waarmee ambulante 
modules worden afgerond. 85% van de 
modules aanmelding wordt afgerond 
met een advies voor verdere behande-
ling in dezelfde afdeling. 

Verdere begeleiding na de aanmelding 
begint doorgaans met de module ori-
entatie. Deze bestaat uit minstens 3 
gesprekssessies, met inbegrip van het 
EuropASI-interview – follow-up ASI of 
ADAD ingeval van minderjarigen –, én 
het feedback- en/of adviesgesprek, bin-
nen de eerste dertig dagen na de start 
van deze module. 60% van de modules 

oriëntatie wordt afgerond met advies 
voor verdere begeleiding. 

Daartegenover staat dat het aandeel 
cliënten dat een module voortijdig 
stopt, toeneemt naarmate men verder 
de aangeboden modules doorloopt. 
Waar nauwelijks 6% de module aanmel-
ding voortijdig verlaat, stijgt dit aandeel 
tot 45% voor de begeleidingsmodules 
(voornamelijk individuele behandeling 
en groepswerking) die doorgaans volgen 
op de module oriëntatie. Maar, het aan-
deel cliënten dat positief wordt afgerond 
– dit is met een verwijzing terug naar de 
eigen omgeving – neemt dan weer toe. 
Immers, 20% van de begeleidingsmodu-
les wordt positief afgerond.

Retentie
Een tweede uitkomstindicator verwijst 
naar de retentie. Retentie definiëren we 
als het aantal dagen dat een cliënt in 
behandeling is. Retentie wordt afzon-
derlijk berekend per module (ambulant) 
of per fase (residentieel). We berekenen 
daarvoor het aantal dagen tussen de 
start- en de einddatum van de module 
of fase waarin de cliënt begeleid werd.

afrondingen ambulante modules 2009

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Terug naar huis

Vervolgbehandeling in eigen

afdeling

Vervolgbehandeling in

andere afdeling DS

Vervolgbehandeling buiten

DS

Afgebroken door cliënt

Afgebroken door begeleider

%

Alle begeleidingsmodules samen (n=1120)

Module oriëntatie (n=1613)

Module aanmelding (n=2194)

Retentie

Een tweede uitkomstindicator verwijst naar de retentie. Retentie definiëren we als het
aantal dagen dat een cliënt in behandeling is. Retentie wordt afzonderlijk berekend per
module (ambulant) of per fase (residentieel). We berekenen daarvoor het aantal dagen
tussen de start- en de einddatum van de module of fase waarin de cliënt begeleid werd.

Binnen de ambulante centra stellen we vast dat cliënten in de module individuele
behandeling en motivatie doorgaans langer in begeleiding blijven dan in de module
groepswerking. Ook in de therapeutische gemeenschappen zijn er aanzienlijke verschillen
naargelang de fase waarin de cliënt verblijft.
Op basis van verschillen in retentie kunnen we niet concluderen dat de uitkomst van de
ene of andere module/fase goed of fout is. Deze indicator helpt wel, bij herhaalde
meting, een zicht te krijgen op de evolutie. Ook kan vergeleken worden met een
vooropgestelde ideale retentie of norm op basis van consensus of wetenschappelijk
onderzoek.

ambulant residentieel

 Individuele
behandeling
/motivatie

Groeps-
werking

startfase 1ste fase 2de fase 3de fase

Aantal cliënten 832 88 33 26 12 11

Gemiddelde retentie (in dagen) 145 78 11 84 118 179

Mediaan retentie (in dagen) 92 48 9 95 135,5 189

Procesindicatoren

Bereikte aanmeldingen
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Binnen de ambulante centra stellen we 
vast dat cliënten in de module individu-
ele behandeling en motivatie doorgaans 
langer in begeleiding blijven dan in de 
module groepswerking. Ook in de the-
rapeutische gemeenschappen zijn er 
aanzienlijke verschillen naargelang de 
fase waarin de cliënt verblijft.
Op basis van verschillen in retentie 
kunnen we niet concluderen dat de 
uitkomst van de ene of andere module/
fase goed of fout is. Deze indicator helpt 
wel, bij herhaalde meting, een zicht te 
krijgen op de evolutie. Ook kan verge-
leken worden met een vooropgestelde 
ideale retentie of norm op basis van 
consensus of wetenschappelijk onder-
zoek.

Procesindicatoren

Bereikte aanmeldingen
Een eerste procesindicator is het aan-
deel bereikte aanmeldingen. Dit is de 
verhouding tussen het aantal eerste 
gesprekken dat werkelijk is doorge-
gaan in de module aanmelding (teller), 
ten opzichte van het aantal geplande 
afspraken voor een eerste gesprek (noe-
mer). Deze verhouding drukken we uit in 
een percentage.

Voor het volledige jaar 2009 is het 
aandeel bereikte aanmeldingen 83,2%. 
Echter, het is interessanter deze indi-
cator maandelijks op te volgen. Uit de 
figuur hiernaast blijkt dat de maande-
lijkse schommelingen vrij aanzienlijk 
zijn. Door deze indicator van maand tot 
maand op te volgen kunnen ongewone 
afwijkingen sneller aan het licht komen 
en kan tijdig worden bijgestuurd, waar 
nodig.

Richtlijn module oriëntatie (ambulant)
De indicator ‘richtlijn module oriënta-
tie’ is een tweede procesindicator. Hij 
drukt uit welk aandeel van de gestarte 
modules oriëntatie verliep volgens de 
richtlijn, die ondermeer verwijst naar 
de EuropASI (follow-up ASI of ADAD) én 
naar de termijn waarbinnen we deze 
module willen afronden (30 dagen). 
Op basis van deze indicator kunnen we 
meteen een aantal vaststellingen doen, 
die leiden tot een aantal interessante 
vragen.

We stellen de gegevens van 2009 voor 
in nevenstaand vendiagram. Voor 76% 
van alle cliënten die een module oriën-
tatie startten in 2009, werd deze ook 
afgerond binnen een periode van 30 

 

 
 
dagen. Bij 46% werd de EuropASI af-
genomen binnen de 30 dagen. Bij 30% 
ontbreekt de EuropASI, follow-up ASI 
of ADAD. Bij nadere analyse blijkt dat 
het hier heel vaak gaat om kortlopende 
oriëntaties van maximaal 14 dagen.
Omgekeerd stellen we vast, dat voor 
een aantal personen wel een EuropASI, 
follow-up ASI of ADAD werd afgenomen 
tijdens de module oriëntatie, maar niet 
binnen een termijn van 30 dagen. Voor 
15,5% van de modules oriëntatie, wordt 
de EuropASI pas later afgenomen. 80% 
van de EuropASI-interviews vindt plaats 
binnen een termijn van 60 dagen. Ten 
slotte, 9,5% van de modules oriëntatie 
beantwoordt aan geen van beide richt-
lijnen.

 
 
 
 

 
 

Intensiteit van behandeling
Hoger beschreven we de uitkomstin-
dicator ‘retentie’. Behalve het aantal 
dagen dat een cliënt binnen een module 
geregistreerd staat, is het uiteraard ook 
belangrijk om op te volgen in welke 
mate en met welke frequentie de cliënt 
effectief contact heeft met het centrum. 

Daarom ontwikkelden we de procesindi-
cator ‘intensiteit van behandeling’. Hier-
onder begrijpen we het aantal dagen 
waarop een cliënt binnen een bepaalde 
tijdsperiode gesprekken of consulten 
heeft gehad in het centrum of gepartici-
peerd heeft aan een groepsbegeleiding.

Een eerste procesindicator is het aandeel bereikte aanmeldingen. Dit is de verhouding
tussen het aantal eerste gesprekken dat werkelijk is doorgegaan in de module
aanmelding (teller), ten opzichte van het aantal geplande afspraken voor een eerste
gesprek (noemer). Deze verhouding drukken we uit in een percentage.

Voor het volledige jaar 2009 is het aandeel bereikte aanmeldingen 83,2%. Echter, het is
interessanter deze indicator maandelijks op te volgen. Uit de figuur blijkt dat de
maandelijkse schommelingen vrij aanzienlijk zijn. Door deze indicator van maand tot
maand op te volgen kunnen ongewone afwijkingen sneller aan het licht komen en kan
tijdig worden bijgestuurd, waar nodig.

Bereikte aanmeldingen 2009
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Richtlijn module oriëntatie (ambulant)

De indicator ‘richtlijn module oriëntatie’ is een tweede procesindicator. Hij drukt uit welk
aandeel van de gestarte modules oriëntatie verliep volgens de richtlijn, die ondermeer
verwijst naar de EuropASI (follow-up ASI of ADAD) én naar de termijn waarbinnen we
deze module willen afronden (30 dagen). Op basis van deze indicator kunnen we meteen
een aantal vaststellingen doen, die leiden tot een aantal interessante vragen.

We stellen de gegevens van 2009 voor in onderstaand vendiagram. Voor 76% van alle
cliënten die een module oriëntatie startten in 2009, werd deze ook afgerond binnen een
periode van 30 dagen. Bij 46% werd de EuropASI afgenomen binnen de 30 dagen. Bij
30% ontbreekt de EuropASI, follow-up ASI of ADAD. Bij nadere analyse blijkt dat het hier
heel vaak gaat om kortlopende oriëntaties van maximaal 14 dagen.

Omgekeerd stellen we vast, dat voor een aantal personen wel een EuropASI, follow-up
ASI of ADAD werd afgenomen tijdens de module oriëntatie, maar niet binnen een termijn
van 30 dagen. Voor 15,5% van de modules oriëntatie, wordt de EuropASI pas later

Aantal cliënten    832  88  33  26    12    11

Gemiddelde retentie (in dagen)   145  78  11  84  118  179

Mediaan retentie ( in dagen)     92 48   9  95  135,5  189

INDIVIDUELE  
BEHANDELING 

/MOTIVATIE

GROEPS 
WERKING

STARTFASE 1STE FASE 2e FASE 3de FASE

A M B U L A N T R E S I D E N T I E E L

Retentie

afgenomen. 80% van de EuropASI-interviews vindt plaats binnen een termijn van 60
dagen. Ten slotte, 9,5% van de modules oriëntatie beantwoordt aan geen van beide
richtlijnen.

Richtlijn module oriëntatie

Intensiteit van behandeling

Hoger beschreven we de uitkomstindicator ‘retentie’. Behalve het aantal dagen dat een
cliënt binnen een module geregistreerd staat, is het uiteraard ook belangrijk om op te
volgen in welke mate en met welke frequentie de cliënt effectief contact heeft met het
centrum. Daarom ontwikkelden we de procesindicator ‘intensiteit van behandeling’.
Hieronder begrijpen we het aantal dagen waarop een cliënt binnen een bepaalde
tijdsperiode gesprekken of consulten heeft gehad in het centrum of geparticipeerd heeft
aan een groepsbegeleiding.

In onderstaande grafiek geven we afzonderlijk voor de modules individuele behandeling
en groepswerking de maandelijkse evolutie van de intensiteit weer.
Voor de module individuele behandeling is zowel de gemiddelde als de mediaan
intensiteit 2 dagen per maand. Dit betekent dat een cliënt in deze module tweewekelijks
op gesprek komt in het centrum. Voor de module groepswerking varieert het aantal
contactdagen per maand tussen 8 en 12 dagen. Dit houdt dus 2 tot 3 consulten of
groepsbegeleidingen in per week.

76% afronding binnen 
maximaal 30 dagen

30% 46% 15,5% 

61,5% met EuropASI, 
follow-up ASI of ADAD

9,5% geen ASI én niet afgerond binnen de 30 dagen9,5 % geen ASI én niet afgerond binnen de 30 dagen



//  Wetenschappelijk Onderzoek   // 

In bovenstaande grafiek geven we af-
zonderlijk voor de modules individuele 
behandeling en groepswerking  
de maandelijkse evolutie van de inten-
siteit weer. 

Voor de module individuele behande-
ling is zowel de gemiddelde als de me-
diaan intensiteit 2 dagen per maand. Dit 
betekent dat een cliënt in deze module 
tweewekelijks op gesprek komt in het 
centrum. Voor de module groepswerking 
varieert het aantal contactdagen per 
maand tussen 8 en 12 dagen. Dit houdt 
dus 2 tot 3 consulten of groepsbegelei-
dingen in per week.

Besluit

Bovenstaande exemplarische bespre-
king van indicatoren stelt ons voor een 
viertal belangrijke uitdagingen.
Ten eerste is het cruciaal om te groeien 
naar een goede mix van indicatoren. 
Het volstaat niet om –hoe belangrijk 
ook– te focussen op de uitkomst van de 
verleende zorg en hulp. Voor het stel-
len van de gepaste vragen en het actief 
voeren van een beleid zal de korf ook 
indicatoren moeten bevatten over het 
proces en de randvoorwaarden binnen 
de organisatie. In de nabije toekomst 
wordt dit verder uitgewerkt en zullen on-

der andere ook indicatoren ontwikkeld 
worden die niet rechtstreeks te maken 
hebben met de cliëntenzorg.
Ten tweede, het draaiboek waarin de 
indicatoren beschreven worden, zal blij-
vend aandacht moeten hebben voor een 
goede definiëring van de indicatoren. 
Indicatoren moeten de leidinggevenden 
immers in staat stellen om in gesprek 
te gaan met elkaar en de medewerkers. 
Het spreken van eenzelfde taal op basis 
van eenduidige en transparante defini-
ties is in dit verband onontbeerlijk.
Ten derde, in bovenstaande bespreking 
werd een aantal indicatoren toegelicht 
voor het geheel van De Sleutel. Het 
spreekt voor zich dat elk van deze in-
dicatoren ook berekend kan worden 
per afdeling afzonderlijk. Dit moet het 
mogelijk maken om –waar mogelijk- af-
delingen onderling te vergelijken en aan 
zogenaamde ‘benchmarking’ te doen. 
Dergelijke benchmarking moet er voor-
namelijk toe bijdragen dat afdelingen 
van elkaar kunnen leren en de gevoerde 
praktijk aldus kunnen optimaliseren.
Tot slot: in bovenstaande toelichting 
behoeden we ons met opzet voor uit-
spraken over wat goed en slecht is. 
Een indicator op zich heeft slechts een 
signalerende functie en dient in eerste 
instantie om inzicht te verwerven. Om te 
evalueren of een bepaalde praktijk goed 
of slecht is, zijn bijkomende normen 
nodig waartegen de indicatoren kunnen 
worden afgewogen.

Intensiteit van behandeling 2009
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Besluit

Bovenstaande exemplarische bespreking van indicatoren stelt ons voor een viertal
belangrijke uitdagingen.
Ten eerste is het cruciaal om te groeien naar een goede mix van indicatoren. Het volstaat
niet om –hoe belangrijk ook- te focussen op de uitkomst van de verleende zorg en hulp.
Voor het stellen van de gepaste vragen en het actief voeren van een beleid zal de korf
ook indicatoren moeten bevatten over het proces en de randvoorwaarden binnen de
organisatie. In de nabije toekomst wordt dit verder uitgewerkt en zullen onder andere
ook indicatoren ontwikkeld worden die niet rechtstreeks te maken hebben met de
cliëntenzorg.
Ten tweede, het draaiboek waarin de indicatoren beschreven worden, zal blijvend
aandacht moeten hebben voor een goede definiëring van de indicatoren. Indicatoren
moeten de leidinggevenden immers in staat stellen om in gesprek te gaan met elkaar en
de medewerkers. Het spreken van eenzelfde taal op basis van eenduidige en
transparante definities is in dit verband onontbeerlijk.
Ten derde, in bovenstaande bespreking werd een aantal indicatoren toegelicht voor het
geheel van De Sleutel. Het spreekt voor zich dat elk van deze indicatoren ook berekend
kan worden per afdeling afzonderlijk. Dit moet het mogelijk maken om –waar mogelijk-
afdelingen onderling te vergelijken en aan zogenaamde ‘benchmarking’ te doen.
Dergelijke benchmarking moet er voornamelijk toe bijdragen dat afdelingen van elkaar
kunnen leren en de gevoerde praktijk aldus kunnen optimaliseren.
Tot slot: in bovenstaande toelichting behoeden we ons met opzet voor uitspraken over
wat goed en slecht is. Een indicator op zich heeft slechts een signalerende functie en
dient in eerste instantie om inzicht te verwerven. Om te evalueren of een bepaalde
praktijk goed of slecht is, zijn bijkomende normen nodig waartegen de indicatoren
kunnen worden afgewogen.

Geert Lombaert & Veerle Raes
Ook riviertocht gekoppeld aan aanbod 
Open Monumentdag

Zesde Zeezeildag ten 
voordele van De Sleutel
Wil je eens lekker uitwaaien tijdens een leuke zeiltocht op 
zee? Of bent u eerder liefhebber van een boottocht op de Ijzer 
in combinatie met een bezoek aan Diksmuide in het kader 
van de Open Monumentendag? Op zondag 12 september 
2010 kan u deelnemen aan de Zee-Zeildag ten voordele van 
De Sleutel. Inschrijven kan via de speciale website. Bij slecht 
weer, betalen wij het inschrijvingsgeld integraal terug.
 
Voor de zesde maal organiseert de Nieuwpoortse jachthaven 
samen met de Fifty-One club van Nieuwpoort een familiale 
zeiltocht ten voordele van De Sleutel. Omdat wij de zee-
zeildag echt familiaal en gezellig willen houden,beperken wij 

het aantal deelnemers. U heeft er dus alle belang bij om heel 
vroeg in te schrijven. Dit houdt geen enkel risico in. Indien wij 
de zee-zeildag moeten afgelasten wegens weersomstandighe-
den betalen wij uw bijdrage integraal terug. 

Schrijf vandaag nog in via onze speciale website  
(www.zee-zeildag.be)

Meer info bij Rita Brauwers 
(Externe Relaties De Sleutel): 0474 55 36 52

  zondag 12 september 2010 


