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Een recent VN-rapport (1) stelt dat het huidige drugsbeleid op wereldniveau faalt.  
De kosten van de ‘war on drugs’ zijn overweldigend groot en de resultaten miniem. 
Naar aanleiding hiervan gaan er stemmen op om drugs te legaliseren. Laatst nog pleitte 
professor De Grauwe ervoor om de productie, de verkoop, het bezit en gebruik van can-
nabis, cocaïne, XTC, … toe te laten. Ik begrijp de bezorgdheid van prof. De Grauwe maar 
blijf met een aantal vragen zitten. 

Repressie lijkt te falen, maar weten we ook waarom? Worden de middelen voorzien in 
de strijd tegen drugs efficiënt ingezet? Is er voldoende coördinatie in de strijd tegen 
drugshandel? Recente cijfers geven aan dat er steeds meer inbeslagnames zijn van il-
legale drugs. Ook worden elk jaar meer cannabisplantages opgerold. Dan lijkt men toch 
op goede weg? Dringt zich geen stevige evaluatie van de drugsrepressie op vooraleer 
te pleiten voor legalisering? Is legalisering trouwens dé oplossing die ervoor zal zorgen 
dat het ultieme doel, nl. geen drugsgebruik, wordt gehaald? 

We hebben het hier over gevaarlijke producten met een aanzienlijk verslavingspoten-
tieel die het leven van gebruikers en hun omgeving verstoort en ruïneert. Het debat 
wordt dus best grondig gevoerd vanuit een economisch én een gezondheidsperspectief. 

Het huidige drugsbeleid stoelt op 3 soorten aanpak die best geïntegreerd verlopen: 
preventie , hulpverlening en repressie. Momenteel investeert de overheid het meest 
in repressie. Nu deze investering niet lijkt te lonen bestaat de economische reflex erin 
om de investering stop te zetten en niet langer te vervolgen. De redenering is: we laten 
drugs toe, iedereen kan produceren, verkopen, en de concurrentie gaat zijn gang. De 
prijzen dalen en het gewin is dermate klein dat drugsbaronnen niet meer meedoen. 
Doen ze het toch, dan gebeurt het niet langer illegaal. Een grotere beschikbaarheid van 
drugs wordt gecounterd door het voorstel van regulerende ‘staatswinkels’(vb controles 
op leeftijd). Iedereen vaart er wel bij, ook de drugsverslaafde, die niet langer als crimi-
neel beschouwd wordt. Probleem opgelost, zo lijkt het wel. 

Vooreerst ga ik ervan uit dat de belangen van malafide organisaties dermate groot zijn 
dat de misdadige bedrijvigheid zich zal verleggen. Staatswinkels zullen de zwarte markt 
niet uitsluiten. Misschien wel in het goed georganiseerde Westen, maar zeker niet daar-
buiten. Een degelijk controle-apparaat zal heel duur zijn. Voeg daarbij de meerkost als 
gevolg van de toegenomen hulpvraag en de bovenvermelde besparing verdwijnt snel. 

Immers, de toegenomen beschikbaarheid van drugs zal leiden tot meer drugsgebruik 
en verslaving. De slachtoffers van de legalisering zijn de vele kwetsbare mensen, waar-
onder jongeren, die onvoldoende de gevaren van drugs kunnen inschatten en toch 
heel makkelijk en op een maatschappelijk aanvaarde wijze aan drugs raken. Er zijn de 
ouders die een belangrijk argument ontberen om het experimenteren van hun kind te 
ontraden. Er is de problematische gebruiker die ongehinderd aan zijn spul raakt en 
geen last meer heeft van justitie. 

De rol van justitie is van groot belang. Heel wat mensen willen zélf niet van hun versla-
ving af. Voor hen is de justitiële stok achter de deur een belangrijke hefboom naar hulp. 
Het inzicht dat gebruikers van illegale drugs niet gestraft maar geholpen moeten wor-
den, is intussen verworven binnen justitie. Bepaalde gerechtelijke arrondissementen 
bouwen nu reeds een strak net rond de gebruiker in samenspraak met de drughulpver-
lening. Dit is een terechte trend naar depenalisering. Een drugsverslaafde hoort thuis in 
de hulpverlening, niet in de gevangenis. 

Tot slot verbieden een aantal internationale verdragen het legaliseren van drugs. Voor-
aleer een internationale consensus te zoeken om deze verdragen aan te passen is het 
aangewezen het drugprobleem bij de wortel aan te pakken. Laat ons als internationale 
gemeenschap de armoede in het zuidelijk halfrond aanpakken. Laat ons investeren in 
het ‘empoweren’ van de lokale gemeenschappen. Zo kunnen die zich losmaken van de 
machtige drugskartels. Laat ons de steun stopzetten aan regimes die garen spinnen uit 
de verdrukking van het eigen volk en grof geld verdienen aan de productie en export 
van drugs. Dáár ligt het echte werk. 

In eigen land moet de preventie structureel verankerd, de hulpverlening verder uitge-
bouwd en de drugsbestrijding beter georganiseerd worden. Welk signaal geef je als 
overheid indien je een fenomeen dat je als ongezond en gevaarlijk kwalificeert toch 
toelaat omdat je het niet kan bestrijden? 

Laat ons het debat voeren.

(1)  Rapport van de Global Commission on Drugs Policy in de schoot van de Verenigde Naties

Damien Versele,
Algemeen directeur De Sleutel
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Loont beLonen?  
ResuLtaten uit een impLementatie-
studie in mecheLen
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in de praktijk van ons dagcen-
trum te mechelen testten we 
de voorbije 3 jaar de toepas-
singsmogelijkheden uit van 
een beloningsmethodiek die 
elders reeds haar effectiviteit 
heeft bewezen. het project ‘op 
abstinentie gerichte behande-
ling voor drugverslaafde ado-
lescenten op basis van contin-
gency management (cm)’ was 
mogelijk dankzij het federaal 
fonds ter bestrijding van ver-
slavingen.

Waarom voerden we dit project uit en 
wat leren we eruit? We zijn steeds op 
zoek naar methoden die ons toelaten 
om betere resultaten te bekomen in 
de behandeling van drugverslaafde 
personen. Tijdens deze zoektocht 
laten we ons inspireren door de re-
sultaten van wetenschappelijk uitge-
voerde experimenten. Zij leveren evi-
dentie dat een bepaalde handelwijze 
resultaten oplevert. Maar er is altijd 
een lange weg af te leggen tussen 
het wetenschappelijk laboratorium 
en de dagelijkse klinische praktijk. 
Contingency Management, of het op 
systematische wijze belonen wanneer 
gewenst gedrag bereikt wordt, is een 
voorbeeld van een interventie geba-
seerd op wetenschappelijk onderzoek. 
Dit onderzoek gebeurde vooral bij 
volwassenen verslaafd aan cocaïne.

In het Dagcentrum De Sleutel te 
Mechelen vroeg men zich af wat de 
CM-methodiek kon betekenen voor 
een andere doelgroep: -21 jarigen die 
hoofdzakelijk verslaafd zijn aan can-
nabis. Dit project verschilt dus met 
het oorspronkelijke model op gebied 
van gebruikte drug (cannabis i.p.v. 
cocaïne) en doelgroep (adolescenten 
i.p.v. volwassenen). Met het project 
wilden we nagaan of een belonings-
traject met adolescenten uitvoerbaar 
is in een ambulant drughulpcentrum. 

Wat zijn de consequenties voor de 
hulpverleners en hoe ervaren zij dit? 
En uiteraard wilden we vooral weten 
of het cannabisgebruik van de deelne-
mende adolescenten verminderd was 
op het einde van het beloningstra-
ject? Want het gaat om de zoektocht 
naar een nieuwe methodiek die ons 
toelaat om bij een moeilijke doel-
groep toch tot abstinentie te komen.

hoe werd de interventie uitgevoerd?

We maken een onderscheid tussen 
het voortraject en het beloningstra-
ject. Tijdens het voortraject wordt 
nagegaan of de jongere in aanmer-
king komt om een beloningstraject 
te volgen en of deze hiertoe bereid 
is. Indicatiestelling en onderzoek 
van de motivatie zijn de 2 dominante 
thema’s. 
Om in aanmerking te komen voor het 
beloningstraject moet de jongere af-
hankelijk zijn van cannabis en bereid 
zijn om te streven naar abstinentie. 
Een beloningstraject is een meer ge-
structureerde behandelwijze die meer 
inzet vraagt. Het motivatieaspect is 
dan ook héél belangrijk. Vermits het 
gaat om adolescenten is het boven-
dien essentieel dat ze toelaten dat 
hun omgeving bij de behandeling 
betrokken wordt en dat hun omgeving 
toestemt.

Het eigenlijke beloningstraject duurt 
12 weken en bestaat uit het geven van 
een beloning na een negatieve urine-
test. Elke week worden er 2 urinesnel-
tests afgenomen. Bij elke negatieve 

urinetest (= er werd geen cannabis 
gebruikt) verdient de deelnemer on-
middellijk een waardebon met een 
bepaalde financiële waarde. Door een 
beloning te geven voor een vooraf af-
gesproken gewenst gedrag creëren we 
ambivalentie tussen oud, ongewenst 
gedrag (cannabisgebruik) en nieuw, 
gewenst gedrag (zich onthouden van 
cannabisconsumptie).  
In de standaardtherapie ligt de na-
druk dikwijls op het ongewenste ge-
drag: hoe komt het dat men hervallen 
is? Door aan abstinentie een beloning 
te koppelen, krijgt het zich onthouden 
van drugs ook op korte termijn een 
aantrekkelijk aspect. Want in samen-
spraak met zijn begeleider kan de 
deelnemer met deze waardebonnen 
iets aantrekkelijks kopen of iets leuks 
doen dat past in een drugvrije levens-
stijl. Het gewenste gedrag, namelijk 
geen cannabis gebruiken, wordt op 
korte termijn beloond, met de bedoe-
ling dat abstinentie een prettige toe-
stand wordt in plaats van een lastige 
ervaring.
Het belonen is echter geen geïsoleer-
de interventie en wordt altijd gecom-
bineerd met een individuele, weke-
lijkse therapiesessie. Tijdens deze 
sessies worden de resultaten van alle 
urinetests besproken, wordt de alge-
mene vooruitgang geëvalueerd, maar 
worden ook thema’s uit de standaard-
behandeling aangesneden: evolutie 
gebruik, motivationele ontwikkeling, 
community reinforcement approach 
(CRA) en familiebegeleiding. Op basis 
van de verschillende levensdomeinen 
die aan bod komen in de ADAD (1) 
kunnen de cliënt en de hulpverlener 
samen zoeken naar doelen die men 
wil bereiken op het einde van de be-
handeling. Tijdens de individuele con-
sultaties kan de hulpverlener aldus 
toewerken naar een cleane levensstijl 
op lange termijn en bouwt de jongere 
intrinsieke motivatie op om ook later 
niet meer te gebruiken. Deze moti-
vatie wordt opgevolgd via de afname 
van een RCQ (2). 

//  Wetenschappelijk onderzoek   //  
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Met een sneltest wordt getest of  
de jongere heeft gebruikt.
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hoe ervaren uitvoerders de klinische 
waarde van cm?

Om de CM-methodiek te implemen-
teren in een bestaande werking was 
een degelijke voorbereiding noodza-
kelijk. Zo was het noodzakelijk om 
een handelprotocol te schrijven om-
trent de toepassing van CM, om het 
cliëntendossier aan te passen, en om 
een aantal therapeuten op te leiden 
in de toepassing van het protocol. 
Bovendien moest de organisatie van 
het centrum aangepast worden om 
urinecontroles volgens het protocol 
af te nemen en om beloningen toe te 
kennen. Daarnaast moesten de ande-
re hulpverleners, die niet rechtstreeks 
betrokken waren bij het project, niet 
alleen geïnformeerd, maar ook gemo-
tiveerd worden om het proefproject 
met een open attitude te benaderen.

De ervaringen van de betrokken hulp-
verleners van het dagcentrum werden 
via een kwalitatieve methodiek in 
kaart gebracht. CM kan, naast andere 
methodieken, een hulpmiddel zijn 
om een afhankelijkheid te doorbre-
ken die nog niet lang geïnstalleerd 
is. Sommige therapeuten zagen de 
methodiek als een hulpmiddel in het 
ontwikkelen van een motivationeel 

proces. De therapeut kan immers 
afstand nemen van de bestraffende 
consequenties die vaak volgen op 
druggebruik en biedt een alternatief 
aan, dat de weerstand van de cliënt 
voor verandering doet verminderen. 
Omwille van de sociale waardering bij 
een goed resultaat was het ontvangen 
van een beloning na een negatieve 
urinecontrole nog belangrijker voor de 
jongeren dan het verkrijgen van een 
materiële beloning op het einde van 
het traject. 
De methodiek hielp ook om de veran-
derdoelen duidelijker te formuleren. 
Concrete doelen hebben een moti-
verend effect. Zeker bij jongeren die 
nog geen last ervaren van hun drug-
gebruik, kan CM helpen om op korte 
termijn abstinentie na te streven. In 
plaats van een ver en vaag doel om 
ooit te stoppen met gebruik, wordt 
het doel concreter geformuleerd: vol-
gende week tonen dat ik geen canna-
bis gebruikt heb. Dit doel vormt voor 
de jongere een uitdaging waar hij of 
zij wil voor gaan. Jongeren die na het 
beëindigen van een behandelepisode 
terugvallen, hebben intussen ook een 
band opgebouwd met hun begeleider 
zodat ze sneller terugkomen naar het 
dagcentrum vooraleer hun drugge-
bruik escaleert. 

uitvoering van het voortraject?

De doelgroep bestaat uit schoolgaan-
de jongeren die minder dan 21 jaar 
zijn. Analyse van de registratiegege-
vens leert ons dat in een periode van 
3 jaar 179 jongeren tot deze doelgroep 
behoren en een oriëntatie starten in 
het dagcentrum. Dit betekent dat –in 
een middelgrote stad als Mechelen- 
toch een behoorlijk grote groep in 
aanmerking komt. Het is dus relevant 
om een aangepaste werking op te 
zetten.

We spreken pas over een voortraject 
indien een volledige ADAD afgeno-
men kan worden. Dit is het geval 
voor 122 jongeren. Bovendien is een 
voortraject pas volledig indien naast 
de ADAD-afname ook een urinecon-
trole, een doktersconsult, het ADAD-
feedbackgesprek en een gesprek met 
de ouders plaatsvindt. Het volledige 
voortraject werd afgemaakt door 89 
jongeren. De onvolledigheid is voor-
namelijk te wijten aan het niet door-
gaan van het feedbackgesprek (19 
maal) en/of een doktersconsult (24 
maal). In 7 gevallen kon geen urine-
staal worden geleverd.
Op 89 volledige voortrajecten voldoen 
er 56 aan de inclusiecriteria. Dit bete-

4

//  Wetenschappelijk onderzoek  // 

122 CM-voortrajecten

33 onvolledig 13 starten begeleiding

TAU

89 volledige voortrajecten

33 voldoen niet aan inclusiecriteria voor het beloningstraject 31 starten begeleiding

56 voldoen aan inclusiecriteria voor het beloningstraject

9 niet gevraagd

Vraag tot deelname

23 weigeringen 20 starten begeleiding

24 starten begeleiding24 beloningstrajecten opgestart
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kent dat ze in aanmerking komen voor 
een beloningstraject. De overige 33 
komen niet in aanmerking omdat er 
geen positieve urinecontrole is  
(28 maal), en/of de dokter conclu-
deert dat er geen sprake is van afhan-
kelijkheid of misbruik (13 maal). 
Van de 56 jongeren die in aanmerking 
komen, startten er 24 effectief een 
beloningstraject op. Tweeëndertig 
cliënten die voldeden aan de criteria, 
startten geen beloningstraject op. Aan 
9 cliënten werd de vraag tot deelname 
niet gesteld: omdat de begeleider het 
klinisch niet zinvol achtte of omdat 
de cliënt afhaakte na het feedbackge-
sprek of niet bereid was een behande-
ling te volgen. Voorts zijn 23 cliënten 
niet ingegaan op het voorgestelde 
aanbod omdat een halfwekelijkse 
urinecontrole in het centrum onhaal-
baar bleek of omdat men niet wenste 
te stoppen met het gebruik.

Uiteindelijk stellen we vast dat slechts 
20 % van de voortrajecten geleid heb-
ben tot participatie aan het eigenlijke 
beloningstraject. Daarnaast hebben  
64 voortrajecten wel geleid tot een 
“treatment as usual (TAU)”. Dit bete-
kent dat in totaal 72 % van de voortra-
jecten uitmonden in een behandeling, 
wat wel een zeer goed resultaat is. 
Maar het is duidelijk dat er naast het 
overwinnen van enkele technische en 
organisatorische obstakels eigen aan 
nieuwe behandelprotocollen, er toch 
een duidelijk engagement noodzake-
lijk is van de jongeren en hun omge-
ving om in dit nieuwe beloningstraject 
in te stappen.

eigenlijke behandelperiode

Het beloningstraject werd vooral door 
jongens gevolgd: slechts één meisje 
participeerde. Ongeveer 2/3 van de 
starters maken hun beloningstraject 
volledig af. 81 % van de sneltesten 
kon worden uitgevoerd en dit op 92 % 
van de voorziene tijd. Bovendien evo-
lueerde het druggebruik gunstig en 

kon bij 71 % van de testresultaten een 
beloning gegeven worden. Er is een 
verband tussen abstinent blijven na 6 
maanden en het aantal urinestalen dat 
men afleverde tijdens het belonings-
traject. De jongeren die clean bleven 
na 6 maanden, realiseerden  
gemiddeld 22 stalen (op een maxi-
mum van 24). Dit is significant meer 
dan de jongeren die niet vrij bleven 
van druggebruik. De gemiddelde duur 
van het beloningstraject was 11 weken. 

Bij aflevering van een eerste negatief 
urinestaal kreeg de jongere een waar-
debon van 3,5 euro. Naargelang er 
meer negatieve urinestalen afgeleverd 
werden, steeg de waarde van de bon. 
Er konden maximaal 24 negatieve 
stalen afgeleverd worden en 262 euro 
verdiend worden. Twee jongeren heb-
ben dit maximum gehaald. Gemid-
deld werd 135,4 euro aan waardebon-
nen verdiend.

Het beloningstraject loopt samen met 
een begeleidingstraject dat doorgaans 
langer duurt. Gemiddeld duurde het 
begeleidingstraject 5,5 maanden, en 
omvatte het 19,2 consultaties.

Eéns het beloningstraject kan starten, 
wordt het gevolgd door een bijzonder 
goede uitvoering. Weliswaar is dit 
resultaat vastgesteld bij een kleine 
groep in 1 centrum.

Er zijn een aantal bevorderende en 
belemmerende vaststellingen te rap-
porteren:
•  De verplaatsingstijd naar het cen-

trum bedraagt voor de meesten 15 
minuten met de auto. Veel jongeren 
zijn hiervoor afhankelijk van ouders 
of openbaar vervoer. 

•  78% vindt de hoogte van de belo-
ning hoog en slechts één iemand 
vindt ze laag. 

•  Het traject kon zowel met als zonder 
justitiële druk worden uitgevoerd.

•  De duur van het behandeltraject 
wordt als kritisch ervaren maar kon 

toch goed worden gehaald.
•  De ondersteuning vanuit het thuis-

milieu is een belangrijke factor in 
het welslagen van de begeleiding en 
het bereiken van abstinentie.

tot slot

De resultaten van dit project geven aan 
dat de CM-methodiek toepasbaar en 
implementeerbaar is voor adolescen-
ten maar voor verbeteringen vatbaar 
is. In het bijzonder is het belangrijk 
om de ouders op een nog meer actieve 
wijze te betrekken. Wetenschappelijke 
literatuur leert ons dat de resultaten 
van behandeling verbeteren wanneer 
de familie of context een actieve rol 
kan spelen. Door op actieve wijze be-
trokkenheid te tonen, door duidelijke 
regels te stellen en op te volgen, en 
door op constructieve wijze met elkaar 
te communiceren, kunnen ouders de 
jongere helpen om het volgen van hun 
beloningstraject vol te houden.
De methodiek helpt de ouders ener-
zijds om hun aandacht te richten op ge-
wenst of gewaardeerd gedrag in plaats 
van het bestraffen van ongewenst 
gedrag, terwijl sommige jongeren het 
anderzijds aanvoelen als een uitdaging 
om zich via deze methodiek te bewij-
zen tegenover hun ouders of andere 
opvoedingsverantwoordelijken.
In het kader van dit pilootproject werd 
de bestaande familiebegeleiding 
gecombineerd met de afname van de 
gezinsklimatenschaal. Het is echter 
een must om nog meer gezinsgericht 
te werken. De literatuur kan ons onder-
steunen bij het vinden van nog betere 
handvatten in het werken met ouders.

(1)  Adolescent Drug Abuse Diagnosis(ADAD):  
een instrument gebruikt bij de screening 
van jongeren (bevraging over de diverse 
leefgebieden) om te komen tot een indica-
tiestelling 

(2)  RCQ: Een instrument dat de motivatie meet 
tot het veranderen van het druggebruik. 
Het is gebaseerd op de veranderingscirkel 
van Prochaska & DiClemente. 

//  Wetenschappelijk onderzoek   //  
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Per negatieve urinecontrole krijgen  
de jongeren onmiddellijk een waardebon.



deze visietekst rond substitutiebehandeling is het resultaat van de werkzaamheden binnen een 
speciale werkgroep, onder leiding van dr. anne Van duyse, medisch directeur de sleutel. 
heroïne is de drug met het grootste verslavingspotentieel en heroïneverslaving is wereldwijd en 
ook in belgië een ernstig gezondheidsprobleem. het treft voornamelijk jonge mensen en kent 
een hoge mortaliteit en andere gezondheidsrisico’s. de sleutel biedt voornamelijk veranderge-
richte behandelprogramma’s voor verslaving aan. deze focus is ook expliciet aanwezig in onze 
module opiaatonderhoudsbehandeling. 
het opstarten van een vervangmedicatie zoals methadon of buprenorfine in het kader van sub-
stitutiebehandeling kan binnen ons netwerk enkel onder strikte voorwaarden. deze optie is ook 
niet zonder risico. Zonder goede begeleiding en opvolging riskeert men immers een nieuwe af-
hankelijkheid te installeren. 
het is voor de hulpverlener ook niet altijd eenvoudig om te weten welke vorm van substitutiebe-
handeling op welk moment aangewezen is voor de cliënt die hulp zoekt. deze visietekst biedt 
een stevige houvast bij de behandeling van cliënten die worstelen met een heroïneverslaving. 
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Visie De Sleutel op Substitutiebehandeling (focus op opiaatonderhoudsbehandeling):

Behandeling van heroïneverslaving   

//  Visie   // 

Heroïneverslaving is wereldwijd en ook in België een be-
langrijk gezondheidsprobleem. Deze verslaving treft voor-
namelijk jonge mensen en kent een hoge mortaliteit en 
andere belangrijke gezondheidsrisico’s.

De behandeling van heroïneafhankelijkheid kan via diverse 
behandelmodules gebeuren: gaande van detoxificatie resi-
dentieel, gevolgd door een residentieel behandelprogram-
ma (bv in een therapeutische gemeenschap) tot psychoso-
ciale programma’s met substitutietherapie in de ambulante 
verslavingszorg. 

De substitutie van heroïne met het oog op de behande-
ling van afhankelijkheid dateert uit 1965 toen het eerste 
programma voor opiaatonderhoudsbehandeling uitgewerkt 
werd. Ondertussen kregen duizenden personen met een 
heroïneverslaving wereldwijd een dergelijke opiaatonder-
houdsbehandeling.

In België worden sinds 1994 twee middelen als substitutie 
voor opiaatafhankelijkheid erkend, met name methadon en 
buprenorfine. Enkel deze medicijnen werden weerhouden 
als effectieve substitutiemedicatie.

Een opiaatonderhoudsprogramma kan een re-integratie 
naar een drugsvrij leven tot doel hebben maar kan zich 
eveneens beperken tot harm reduction. Deze invalshoeken 
hoeven niet tegenovergesteld te zijn. Soms vloeien ze in 
elkaar over, soms hebben ze verschillende indicaties. 

substitutietherapie
We definiëren substitutiebehandeling als het onder medi-
sche supervisie toedienen van een medicijn dat verwant 
is aan de drug die aanvankelijk de afhankelijkheid veroor-
zaakt heeft bij de drugverslaafde.

Opioïde substitutiemiddelen hebben opioïde eigenschap-
pen waardoor ze het optreden van onthoudingssymptomen 
verminderen en de craving (die een erg cruciale rol bij her-
val speelt) naar heroïne onderdrukken. 

De doelstelling van de substitutietherapie is in eerste in-
stantie de persoon met een heroïneverslaving te helpen 
om hun heroïnegebruik te stoppen of te verminderen. Een 
tweede doelstelling is schadebeperkend te werken. 
Deze harm reduction beoogt een afname van criminele 
activiteiten en overlast, preventie tegen besmetting met 
HIV, hepatitis C en B, het voorkomen van mortaliteit, de 
verbetering van de algemene gezondheidstoestand en het 
sociaal functioneren.
De contactname met de geïsoleerde persoon die kampt 
met een heroïneverslaving is op zich al een doelstelling om 
zo een vertrouwensrelatie op te bouwen die kan evolueren 
naar een intensiever therapeutisch contact. Vanuit deze 
vertrouwensrelatie kan de patiënt gemotiveerd worden tot 
een persoonlijke groei, loskomend van zijn verslavingsge-
drag met een geleidelijke reïntegratie in de maatschappij 
(Minjon, 1994). 
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Toch blijft het belangrijk dat de behandelaar de drugvrije 
re-integratie van de verslaafde in de maatschappij als 
ideale doelstelling voor ogen blijft houden, met name het 
doorbreken van de vicieuze cirkel van afhankelijkheid, 
rekening houdend met de complexiteit en chroniciteit van 
opiaatverslaving (Soetaert, 1997). 

Klassiek wordt de behandeling met substitutiemedicatie in 
drie modules beschreven:

Vooreerst zijn er kortdurende detoxificatie programma’s die 
de patiënt helpen om de ontwenningsverschijnselen op te 
vangen.

Verder is er ook het ambulante maintenance to abstinence-
programma waarbij men tijdelijk een onderhoudsbehande-
ling met methadon of buprenorfine geeft om na stabilisatie 
de medicatie erg geleidelijk af te bouwen. Dit programma 
kan gemakkelijk één tot twee jaren duren.

En dan zijn er nog de klassieke onderhoudsprogramma’s 
waarbij de afhankelijkheid aan heroïne vervangen wordt 
door een afhankelijkheid aan methadon of buprenorfine. 
Hierbij mag men niet uit het oog verliezen dat het vaak 
niet haalbaar is om na een jarenlang substitutieprogramma 
met methadon of buprenorfine deze medicatie definitief af 
te bouwen. Deze levenslange afhankelijkheid aan het sub-
stitutieproduct dient men mee in rekening te brengen en 
uitvoerig te bespreken met de patiënt (Soetaert,1997).  
De onderhoudsbehandeling beoogt meer dan enkel een 
farmacologische behandeling met een substitutiemiddel.  

De outcome wordt sterk beïnvloed door de ruimere aan-
pak, gaande van minimale counseling of psychosociale 
begeleiding tot psychotherapeutische interventies. 

Ook de structuur van het behandelprogramma speelt hier-
bij een rol. Naarmate de structuur en de ondersteuning 
beter is, is ook de outcome beter (Mc Lellan, 269). 

Begeleiding en behandelingen bij het onderhoudsprogram-
ma kunnen volgende modules omvatten:

•	 Contact houden met de verslaafde in functie van de 
vertrouwensrelatie.

•	 Psychosociale begeleiding gericht op het oplossen van 
praktische problemen met het oog op een verbetering 
van de gehele leefsituatie van de patiënt.

•	 Psychotherapeutische begeleiding, hetzij individueel, 
hetzij in groep, inclusief motivationeel werk en herval-
preventie. Doelstelling hierbij is de verbetering van de 
psychische toestand van de patiënt en de beïnvloeding 
van het verslavingsgedrag met het oog op volledige 
abstinentie van het druggebruik.

•	 Psychiatrische behandeling voor co-morbide stoornis-
sen zoals depressie, psychose, angststoornissen en 
andere.

•	 Resocialisatie waarbij de re-integratie in het arbeidcir-
cuit, de woonsituatie en het uitbouwen van een clean 
sociaal netwerk op de voorgrond staan (Minjon, 1994). 

motivatie
Patiënten met een opiaatverslaving zullen vaak naar een 
behandelcentrum stappen met een specifieke verwachting. 

De behandelingdoelstellingen van de patiënt en de behan-
delaar kunnen echter grondig van elkaar verschillen. Als 
de behandeldoelstelling van de patiënt op dat ogenblik 
weinig zinvol of niet haalbaar geacht wordt, dient de be-
handelaar de patiënt te motiveren voor een andere, meer 
gepaste doelstelling. Bij motivationele gesprekstechnieken 
gaat men vanuit een samenwerking inzichten en innerlijke 
motivatie voor verandering bij de patiënt uitlokken, de 
voor- en nadelen van de ene behandeldoelstelling worden 
afgewogen tegenover de voor- en nadelen van een andere 
behandeldoelstelling.

Veranderingsgericht werken bij opiaatverslaafden vraagt 
vaak veel tijd en veel motivationeel werk. De focus mag 
niet enkel op het middel of medicatiegebruik liggen. Het 
werken rond de verschillende levensdomeinen, daarin ver-
anderingen en groei bereiken, is fundamenteel voor het 
succes van de therapie.

//  Visie   //  

De onderhoudsbehandeling beoogt meer dan enkel een farmacologi-
sche behandeling met een substitutiemiddel.
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Patiënten doen in belangrijke mate een beroep op hulp-
verlening omdat hun druggebruik ongewenste effecten 
heeft op andere levensterreinen zoals gezondheid, finan-
ciële moeilijkheden en familiale problemen. Community 
Reinforcement Approach (CRA) tracht op structurele wijze 
te interveniëren op die verschillende levensterreinen. 

Community Reinforcement Approach vertrekt van de hy-
pothese dat druggebruik een aangeleerd gedrag is met 
heel wat belonende effecten. De behandelaar zal trachten 
om de consequenties van het druggebruik te veranderen: 
druggebruik zal verminderen wanneer het meer gerela-
teerd wordt met negatieve consequenties en wanneer er 
een bevredigend alternatief kan gevonden worden voor 
druggebruik.

CRA tracht de sociale levensstijl van de patiënt te beïn-
vloeden: de sociale omgeving van de patiënt wordt zoda-
nig ge(re)organiseerd dat deze nieuwe levensstijl voldoe-
ning geeft, belonend werkt en in concurrentie gaat met 
het druggebruik. Het doel is dus dat het sociaal netwerk, 
de tewerkstelling, de familiale relaties en de vrije tijd vol-
doende bekrachtigende elementen gaan inhouden zodat 
een cleane levensstijl intrinsiek motiverend wordt.

bijzondere doelgroepen

Bij het begeleiden en behandelen van elke individu 
met een heroïneverslaving is het belangrijk rekening te 
houden met specifieke noden en kenmerken van de ver-
scheidene subgroepen waartoe de verslaafde behoort. 
Concreet denken we aan mensen met een geassocieerde 
medische pathologie zoals HIV, Hepatitis B/C, mensen 
met gebruik van andere psychoactieve stoffen, mensen 
met psychische/psychiatrische comorbiditeit,vrouwen met 
kinderen, zwangere vrouwen, prostituees, jongeren,  
ouderen en allochtonen.

minderjarigen en methadon

Het ontstaan van een heroïneverslaving vindt vaak zijn 
oorsprong in de adolescentieperiode. De drughulpverle-
ning wordt dan ook regelmatig geconsulteerd door min-
derjarigen met een heroïneverslaving. Ook hier stelt zich 
de vraag of men al dan niet een substitutiebehandeling 
kan opstarten bij deze minderjarigen.

De minimum leeftijd voor het instellen van een opiaaton-
derhoudsbehandeling in België is 18 jaar, maar de behan-
delend arts kan uitzonderlijk hiervan afwijken.  
Het lijkt ons ethisch niet evident om bij de minderjarige 
te opteren voor een onderhoudsbehandeling die toch een 
nieuwe afhankelijkheid installeert. Andere vormen van 
behandeling moeten primeren (zoals detoxificatie,  
psychotherapie, motivationeel werk, psycho-educatie). 
Indien dit toch gebeurt, lijkt in eerste instantie enkel 
de maintenance to abstinence module een optie te zijn. 
Soms kan een jonge drugverslaafde via de substitutie-
behandeling toch de weg vinden naar drughulpverlening.

dubbeldiagnose patiënten
Bij dubbeldiagnose patiënten kan een opiaatonder-
houdsbehandeling een zinvolle behandelstrategie zijn; 
een valkuil bestaat echter hierin dat de comorbiditeit 
gecamoufleerd wordt door de medicatie en de behande-
laar de pathologie niet herkent en niet behandelt, met 
nefaste gevolgen. Een geïntegreerde behandeling door 
één team dat zowel de verslaving als de psychiatrische 
comorbiditeit aanpakt, geeft de beste resultaten.

Het opstarten van een methadonbehandeling kan binnen De Sleutel 
enkel onder strikte voorwaarden.



//  Visie   //  

Goede praktijkvoering in de sleutel
De Sleutel biedt opiaatonderhoudsbehandeling aan bij 
opiaatverslaafden in het kader van een veranderingsge-
richt groeimodel. De onderhoudsbehandeling is ingebed 
in een multidisciplinaire aanpak. De arts draagt hier de 
eindverantwoordelijkheid. Goede medische zorg, registra-
tie, counseling en sociaal administratieve ondersteuning 
zijn basiselementen van deze behandeling. De behande-
laars hanteren een ‘nauwkeurige empathie’ met belange-
loze warmte en echtheid ten aanzien van de patiënt maar 
hebben tegelijkertijd voldoende vaardigheden in het 
begrenzen van verslaving- en ander eisend gedrag van 
de patiënt. Er bestaat duidelijkheid over de regels en de 
uitsluitingmodaliteiten. 

Aangezien substitutiemedicatie gevaarlijke bijwerkingen 
heeft, is het belangrijk om een grote zorgvuldigheid ten 
aanzien van het voorschrijven, stockeren, fractioneren en 
toedienen van de medicatie aan de dag te leggen.

bijgebruik
Bijgebruik van drugs is een regelmatig voorkomend feno-
meen bij opiaatonderhoudsbehandeling. Het wijst op het 
blijven gebruiken van heroïne of een andere drug naast 
de substitutiemedicatie tijdens een opiaatonderhoudsbe-
handeling. Bijgebruik van andere drugs zal in de opstart-
fase vaak niet te vermijden zijn omdat de opstartdosis 
van methadon nog laag is om overdosering te vermijden. 
In de eerste fase van de behandeling wordt het gezien 
als een leermoment. Indien de cliënt tijdens een ambu-
lante behandeling blijft bijgebruiken, zal een opname in 
een residentieel programma geadviseerd worden.

conclusie
Een opiaatonderhoudsbehandeling heeft een aantal voor-
delen voor de persoon die kampt met een heroïneversla-
ving. De behandeling met substitutiemedicatie kan plaats 
vinden in de diverse fasen waarbinnen het verslavings-
probleem zich ontwikkelt. Voor de aan heroïne verslaafde 
jongere kan het de drempel naar de hulpverlening toe 
verlagen. De substitutiemedicatie helpt de verslaafde om 
de ontwenningsymptomen (psychisch en fysiek) van de 
heroïne op te vangen en werkt hierdoor stabiliserend. Dit 
is een belangrijke ingangspoort naar de hulpverlening. 
Onderhoudsbehandeling blijkt zo een efficiënt middel in 
het leggen van contact en de opbouw van een vertrou-
wensrelatie met de hulpverlening.

Ook de oudere, chronisch verslaafde kan baat hebben 
bij deze opiaatonderhoudsbehandeling. Bij hen werkt de 
substitutiemedicatie stabiliserend en schadebeperkend. 
Onderhoudsbehandeling kan hun lijden en de pijn ver-
zachten.

Het is voor de hulpverlener niet altijd eenvoudig om te 
weten welke vorm van behandeling op welk moment het 
beste is voor de verslaafde die hem/haar consulteert. 
Multidisciplinair overleg, intern en overleg met de betrok-
ken externe behandelpartners zijn hierbij een grote hulp. 
Het is hierbij van fundamenteel belang dat de behande-
ling regelmatig geëvalueerd en aangepast wordt aan de 
fase en hulpvraag van de cliënt. 

Dit is de samenvatting van ons standpunt rond substitu-
tiemedicatie. Voor referenties verwijzen we naar  
www.desleutel.be. De volledig onderbouwde visietekst, 
is op eenvoudig verzoek op te vragen via  
redactie@desleutel.be.
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Een goede begeleiding en opvolging moet voorkomen dat er een 
nieuwe afhankelijkheid bij de methadoncliënt wordt geïnstalleerd
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Hoe omgaan met het toedienen van vervangmedicatie aan ex-heroïneverslaafden? 

Onze visie en praktijk inzake substitutie door  
een externe bril bekeken
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binnen de visie van de sleutel neemt het verandergericht 
werken een prominente plaats in. een substitutiebehandeling 
wordt binnen de sleutel in principe enkel opgestart als er 
tegelijk bij de cliënt een engagement is om in een psychoso-
ciale begeleiding te stappen. We wilden nagaan in hoeverre 
onze praktijk verschilt met die van andere organisaties en 
klopten aan bij het msoc. een gesprek met dr Rita Verrando, 
sinds 1997 medisch directeur binnen het msoc Limburg. 

Dr Verrando werkt reeds 30 jaar in een groepspraktijk 
in Genk met vier huisartsen die deels ook verbonden 
zijn aan het MSOC Limburg. Veel druggerelateerde zaken 
komen automatisch bij hen terecht, ook van jonge nog 
experimentele druggebruikers. Ze kent dan ook de vragen 
waarmee huisartsen  kampen. Dr Verrando is een auto-
riteit inzake substitutiebehandeling en opiaatverslaving. 
Ze werkt reeds sinds 1987 samen met het CAD (Centrum 
voor Alcohol- en andere Drugproblemen). Ze is in die 
job gerold als verantwoordelijke voor de gemandateerde 
huisartsen. Na heel wat studiewerk ging ze ook in Neder-
land kijken hoe substitutieprogramma’s er werden geor-
ganiseerd en heeft zo geleerd uit andere buitenlandse 
goede praktijken. Op die manier had men in Limburg al 
een richtlijn klaar toen de wetgeving een kader creëerde 
voor de opstart van de MSOC’s in 1997. 

msoc: wat?
Een Medisch-Sociaal Opvangcentrum voor drug-
gebruikers (MSOC) biedt medische en sociale bege-
leiding aan drugverslaafden die niet of onvoldoende 
bereikt worden. Het MSOC is meer laagdrempelig in 
vergelijking met het aanbod van De Sleutel en stelt 
geen voorwaarden voor een contactname. Het MSOC 
is ontstaan in 1997 vanuit een politieke reactie op 
het groeiende onveiligheidsgevoel. Zoals in alle grote 
steden was het de bedoeling via deze centra de over-
last die druggebruikers op straat veroorzaakten te 
verminderen.

dr. Rita Verrando: Ik heb jullie visietekst grondig beke-
ken - ook de uitgebreide versie – en ik vind het een zeer 
werkbare basistekst. Moest ik op basis van de visie van 
De Sleutel een eigen visietekst voor het MSOC moeten 
uitwerken, dan zou ik daar heel goed kunnen mee wer-
ken. Natuurlijk zijn er hier en daar wel nuanceverschil-
len. Ook spreek ik liever over verslaafdenzorg dan over 
verslavingszorg. Misschien  zou ik ook wel pogen om de 
cliënten meer zelf een eigen stem te geven in het proces 
dat jullie zijn gegaan.
Limburg is eigenlijk een buitenbeentje binnen de MSOC’s, 
met 40 % opiaatverslaafden en 60% niet-opiaatverslaaf-
den. Wij worden hier niet echt geconfronteerd met de 
grootstedelijke problemen. Strikt gezien kunnen we de 
situatie hier nog goed aan. Ik kan me voorstellen dat dit 
in Antwerpen of Brussel wel eens anders is. We werken 
hier ook met een centraal elektronisch dossier voor elke 
cliënt. Als iemand uit Beringen bij mij langskomt, kan 
ik dat dossier raadplegen, verder aanvullen en zo is die 
arts meteen op de hoogte. We werken ook al heel lang 
met gemandateerde huisartsen. Dit houdt in dat we via 
een getekend contract door de lokale huisartsenkring 
gemandateerd worden om voor hun patiënten te zorgen 
wat betreft drugproblemen. We sturen de cliënten dan 
terug naar de eigen huisarts voor niet-druggerelateerde 
zaken. Zo hebben we heel snel het shopping-gedrag van 
onze cliënten kunnen tegengaan. Vandaag zijn er in gans  
Limburg 34 huisartsen gemandateerd.
We hebben hier ook een heel goede samenwerking met 
de provinciale Apothekersbond en de Provinciale Genees-
kundige Commissie. De helft van de substitutiecliënten 
zit in de centrale verstrekking bij het MSOC, de helft gaat 
langs bij de apotheker. 

nood aan hoogdrempelig programma
dr. Rita Verrando: Vandaag hebben we hier in Limburg 
voor sommige van onze cliënten nood aan een dagwer-
king met een meer hoogdrempelig programma met een 
uitgebreider en geïntegreerd behandelaanbod zoals in 
De Sleutel. Ik mis die doorverwijsmogelijkheid. Voorlopig 
halen we die mensen weg uit het MSOC - behalve voor 
hun psychosociale hulpverlening – en we halen ze binnen 
in de algemene huisartsenpraktijk.
Binnen MSOC Limburg zien we echt alle types van cliën-
ten. Onze organisatie over de provincie heen is daar dan 
ook op afgestemd.  Onze hulpverleners zien hier mensen 
met uitgesproken psychiatrische comorbidideit die ze al 
jaren opvolgen. Vele  zijn gestabiliseerd  en zullen bij 
wijze van spreken tot aan mijn pensioen een methadon-
onderhoudsbehandeling  nodig hebben. Maar we hebben 
evengoed patiënten die nood hebben aan een korte in-

//  Visie   // 

Dr Rita Verrando is een autoriteit 

inzake substitutiebehandeling en 
opiaatverslaving en werkt sinds 
1987 samen met het Centrum 
voor Alcohol- en andere Drug-
problemen.
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tensieve begeleiding (1) die een goede opvolging vragen, 
of anderen die we ‘onder detox zetten’ (2). Naargelang 
het cliënttype passen we ons programma aan. 

is dat niet moeilijk werken?
Voor ons als arts is dit heel interessant. Bij sommige 
cliënten zien we op korte tijd echt een evolutie. Bij 
andere zouden we ons soms de haren uit het hoofd 
trekken...  
We hebben hier in Limburg het hoogste percentage 
patiënten in substitutieprogramma dat tegelijk aan het 
werk is, vooral ook vrouwen... Zoiets als organisatie 
‘managen’ is niet zo eenvoudig. We trachten de ver-
schillende doelgroepen te scheiden door hen op 
verschillende uren raadpleging te geven. Maar vaak 
zitten de mensen die overdag werken  hier ’s avonds 
in de wachtzaal samen met mensen die nog aan het 
gebruiken zijn en eigenlijk overdag verwacht werden. We 
zoeken hiervoor betere oplossingen. Wie het goed doet 
en ingebed is in een sociaal netwerk zou eigenlijk strikt 
gezien voor een methadonvoorschrift gewoon bij de 
huisarts moeten kunnen langsgaan.

dit gebeurt ook binnen de sleutel als de behandeling echt 
goed op de rails staat.  Zien jullie ook veel jongere opiaatver-
slaafden?
Heel regelmatig. Principieel zetten we mensen die pas 22 
of 23 jaar oud zijn niet op onderhoudsbehandeling. Ten-
zij we al weten dat een detoxificatie niet gewerkt heeft, 
bieden we maximale kansen op ontwenning.  Veelal  bie-
den we een contract aan om in detox  gaan. En als dat 
niet lukt dan komen we een opname overeen. 
Naar jongeren toe die nog thuiswonen, werken we met 
speciale teams waarbij we de ouders maximaal bij de 
behandeling betrekken. We streven dus duidelijk naar 
kwaliteitsverbetering niet alleen voor de cliënt maar ook 
voor de omgeving. Dat is niet los van elkaar te zien. Bij 
diegene die geen communicatie meer heeft met de ou-
ders, zullen we trachten dit contact te herstellen.   
Bij ons heeft al wie in het methadon-programma zit,  het 
recht om een detox te vragen. 

Wat adviseert msoc aan iemand die al 15 jaar op methadon 
staat en die vraagt om het zonder te proberen?
We gaan dan na wat hun bedoeling is. Vaak komt het 
erop neer dat ze het beu zijn om die methadon wekelijks 
te komen ophalen of bij de apotheker te passeren. Als ik 
zoiets voorheb - ook in mijn thuispraktijk - dan bekijken 
we dit samen heel grondig en volg ik het ook heel strikt 
op. Een cliënt die volledig afbouwt moet immers vooraf 
weten dat er op emotioneel vlak heel wat kan verande-
 

ren als de methadon op nul komt. Vaak komt de reden 
waarom ze ooit met heroïne zijn begonnen weer naar 
boven. Eigenlijk worden ze opnieuw zichzelf.  Ze worden 
veel receptiever, sensitiever, maar ook met alle risico’s 
vandien. Je moet dit erkennen en bespreken.

als dit ambulant gebeurt, koppelen we daar binnen de sleutel 
de voorwaarde aan om zich psychosociaal te laten begeleiden...
Ik pleit er daar ook voor. Je kan dat als arts zelf doen, 
maar je moet daar heel bewust mee omgaan. Het is ook 
behoorlijk intensief. Als arts gaan we die wens om hele-
maal af te bouwen echter altijd inwilligen. Methadon is 
een drug. En voor elke persoon geldt het recht op drug-
vrij leven. Maar zeer strak op te volgen. Bij elke gezette 
stap samen bekijken: hoe voelt u zich nu?  

hoe pak je de echt chronische groep methadon-cliënten aan?
Na een aantal jaren zijn we tot het besef gekomen dat 
‘praten’ bij deze groep met mentaal vaak minder moge-
lijkheden, eigenlijk weinig uithaalt. We willen nu vooral 
samen dingen ‘doen’. We zijn terug gestart met kookac-
tiviteiten, stapactiveiten. Zoals onze tocht naar Compos-
tela. Met dat CRA-motivatieproject (3) zijn een twintigtal 
van onze ‘zwaarste’ cliënten meegegaan. We zijn echt van 
plan om dat meer te doen. We motiveren die mensen 
om deel te nemen aan onze activiteiten en dan kunnen 
ze als beloning bv mee op weekend of op uitstap. Deze 
mensen hebben weinig of geen succesverhalen gekend 
in hun leven. We willen hen zaken tot een goed einde 
leren brengen. Die positieve ervaring geeft hen veelal 
een wow-gevoel. Zoiets doet heel veel met hun zelfbeeld.  
Veelal geloven ze dan dat ook andere doelstellingen 
haalbaar zullen worden. Als ik dat kan, dan...

die motivationele aanpak werkt ook op kleinere doelstellin-
gen zoals wekelijks op consultatie langkomen?
Zeker en vast.  Koppel het niet alleen aan positieve 
urinecontroles maar ook aan het participeren aan acti-
viteiten edm. Zo hebben we via vele kleine stapjes ter 
voorbereiding van onze staptocht naar Compostela onze 
cliënten uiteindelijk beloond met een eigen paar stap-
schoenen. Ervaringsleren bij mensen met minder mentale 
mogelijkheden werkt. Samen dingen ondernemen – zoals 
op weekend gaan en dit goed afronden. Het op die ma-
nier opkrikken van hun zelfwaarde werkt. Hierdoor kun-
nen ze ook met andere problemen beter aan de slag.

1 Maintenance to abstinence.
2  Detox(ificatie) is de ontwenning aan illegale drugs en aan psycho-

trope medicatie waar nodig met behulp van een medicamenteuze 
behandeling. 

3  Community Reinforcement Approach (CRA) is een cognitief-gedrags-
matige benadering die vertrekt vanuit de hypothese dat druggebruik 
een aangeleerd gedrag is.

//  Visie   //  

Ook binnen De Sleutel worden regelmatig 
echte doe-activiteiten (zoals een staptocht), 
opgezet in het kader van ervaringsleren.
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in ons dagcentrum te antwerpen kampte men al 
een hele tijd met volgende vraag: “in een aantal 
gevallen wordt aan cliënten een residentiële op-
name geadviseerd na een volledige oriëntatie, 
waarop deze cliënten niet altijd wensen in te gaan 
of niet kunnen op ingaan. Vaak worden deze cliën-
ten dan toch in individuele begeleiding genomen, 
maar volgt daarop een lage behandelingstrouw 
en/of vroegtijdig afhaken. men vroeg zich af of 
men niet op één of andere manier beter zou kun-
nen anticiperen op dat vroegtijdig afhaken in indi-
viduele begeleiding”. Vanuit het standpunt van de 
begeleider is instappen in een individuele begelei-
ding immers niet vrijblijvend. 

Evidence-based richtlijnen
Vooraleer nieuwe initiatieven te nemen, gingen we kij-
ken of er mogelijk evidence-based richtlijnen bestaan 
die zouden kunnen helpen om dat probleem aan te 
pakken (1). De meeste richtlijnen zijn immers middel-
specifiek. Maar er zijn ook algemene richtlijnen en/of 
richtlijnen die verwijzen naar specifieke interventies. 

Module oriëntatie onder de loep
Op de algemene richtlijn tot screening, diagnosestelling 
en verwijzing (Michigan Quality Improvement Consortium, 
2007), scoren we in De Sleutel al behoorlijk gunstig. 
Dankzij onze geprotocoliseerde oriëntatiemodule (eerste 
verkennend gesprek, EuropASI-afname en adviesgesprek) 
beantwoordt onze standaard praktijk aan deze algemene 
richtlijn:
-  risicofactoren vaststellen en de cliënt zijn/haar begrip 

voor het probleem, doorvragen over het misbruik,  
informeren naar de noden op meerdere terreinen  
(afname EuropASI)

- bespreken van de relatie tussen druggebruik en me-
dische en/of psychosociale problemen (feedback op 
EuropASI)

- onderhandeling over doelstellingen en strategieën om 
gebruik te verminderen en/of andere veranderingen, 
volledige toegang voorzien tot een brede waaier aan 
voorzieningen (adviesgesprek)

- betrekken van familie (indien van toepassing familie-
gesprek, oudergroep)

Deze algemene richtlijn integreert ook een aantal aan-
bevelingen, opgenomen in de NICE-51 richtlijn (National 
Institute for Health and Clinical Excellence, 2007) voor 
specifieke interventies in de verslavingszorg.

Identificeren verbeterpunten
Ook al scoren we gunstig, we stelden toch enkele hiaten 
vast in de toepassing van de volledige aanbeveling uit 
laatstgenoemde richtlijn voor identificatie en assessment. 
Daarin wordt immers ook opgeroepen tot
-  het vaststellen van de bereidheid (readiness) tot  

veranderen al dan niet via behandeling
-  het onderhouden van een ondersteunende relatie, 

het helpen van de persoon om zélf risico-situaties of 
risico’s te identificeren, waar hij/zij meer kwetsbaar is 
om te gebruiken, en het helpen bij het verkennen van 
alternatieve manieren tot omgaan met het probleem 

-  de zorg voor het behoud van engagement/motivatie als 
belangrijke focus van het behandelplan

Mogelijk geven praktijkwerkers aan dat zij ook deze aan-
bevelingen toepassen, maar we kunnen dat niet aantonen 
of hard maken. We kunnen ook niets zeggen over een 
eventuele systematiek waarmee we dat wel of niet doen. 

Deze aanbevelingen lijken goed aan te sluiten op de 
nood te kunnen anticiperen op vroeg afhaken. De vraag 
van ons dagcentrum verschoof dus naar een instrument 
dat een bestaande en/of een nieuw in te voeren inter-
ventie kon bekrachtigen. De voorkeur ging uit naar een 
instrument dat tegelijk kon helpen het handelen in over-
eenstemming met de aanbeveling aan te tonen, én de 
behandelingsbereidheid eenduidig en transparant vast 
te stellen. Het instrument moest zich ook lenen tot het 
geven van bruikbare feedback aan de cliënt over risico’s, 
haalbaarheid van bepaalde verwachtingen, en zijn/haar 
kansen op slagen. 

Handelen en de resultaten ervan zichtbaar maken
In de zoektocht naar een meetinstrument, stelt de web-
site van VAD een aantal mogelijkheden ter beschikking. 
Elk van de meetinstrumenten past binnen één van vier 
kwadranten voor uitkomstmeting. Voor uitkomstmeting 
moet een instrument wel verandering tussen twee meet-
momenten kunnen vastleggen. Uitkomstmeting kan gaan 
over cliëntkenmerken, motivatie, het functioneren van de 
cliënt en de tevredenheid. Alle opgenomen instrumenten 
in de verkorte lijst werden gecontroleerd op het vlak van 
betrouwbaarheid en validiteit via publicaties, de capaci-
teit tot het meten van verandering, de afnameduur, prijs 
en beschikbaarheid van het instrument in het Nederlands.

Motivation for Treatment
Er dienden zich in de verkorte lijst meetinstrumenten 
twee (drie) instrumenten aan in het uitkomstenkwadrant 
die verwijzen naar motivatie. Het zijn de Readiness for 
Change Questionnaire (RCQ) en de Motivation for Treat-
ment (MfT) vragenlijst, die tweeledig is. Dezelfde vragen 
worden ingevuld door de cliënt (MfT) en door de begelei-

Kwaliteitszorgproject in dagcentrum Antwerpen 

Evidence-based richtlijnen invoeren  
in experience-based praktijkN
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der (MfTO). Na een introductie van zowel RCQ als MfT(O), 
werd door het team gekozen voor de MfT en MfTO om te 
kunnen anticiperen op dat vroegtijdig afhaken in indivi-
duele begeleiding.

Clinical audits met bijhorende criteria
Een clinical audit is een interne tussentijdse doorlichting 
van de realisatie van een nieuwe interventie. Na overleg 
binnen het team werden de doelstellingen voor clinical 
audits beperkt tot: 
1. Systematisch vaststellen door de begeleider van de 

risicofactoren, en van het probleeminzicht en de be-
reidheid van de cliënt tot veranderen via behandeling. 
De criteria die ze daarvoor zouden opvolgen, waren:

 -  cliënten in individuele begeleiding vullen naar aan-
leiding van het adviesgesprek een MfT in

 -  individuele begeleiders vullen naar aanleiding van het 
adviesgesprek een MfTO in

 - individuele begeleiders scoren MfT en MfTO
2. Nagaan of de onderhandeling over doelstellingen en 

strategieën voor verandering wordt ondersteund door 
de resultaten van het meetinstrument. Het criterium 
hiervoor was:

 -  individuele begeleiders geven feedback aan cliënten 
op de resultaten van MfT en MfTO naar aanleiding 
van de eerste sessie in individuele begeleiding.

Meten, terugkoppelen en bijsturen
Na twee, zes en negen maanden werd telkens een meting 
gedaan van het aantal afgenomen MfT, MfTO en feed-
backgesprekken ten opzichte van het aantal verwachte.
Tussentijds waren er teambesprekingen waarop knelpun-
ten werden besproken en waarop bijkomende interven-
ties werden overeengekomen om de realisatie van de 
afname van MfT, MfTO en het voeren van de feedbackge-
sprekken te verbeteren. De uiteindelijke doelstelling van 
het initiatief was een groter engagement in individuele 
begeleiding kunnen realiseren en dat ook kunnen aan-
tonen.

Resultaten
Ondanks diverse interventies om het aantal cliënten met 
een MfT te vermeerderen, slaagden we er niet in om dat 
aantal op zo korte tijd omhoog te trekken, integendeel. 
Onmiddellijk na de invoering haalden we een afnameratio 
van bijna 70 %, die na 9 maanden gedaald was tot nog 
geen 20 %. Voor het criterium ‘feedback’ werd wel een 
verbetering waargenomen: telkens er een MfT(O) werd 
afgenomen, werd er ook feedback op gegeven.

Bij de bespreking van de knelpunten, verschoof het aan-
vankelijk belangrijkste knelpunt van ‘de ambachtelijke 
invulling en scoring van de MfT(O)’, naar de moeilijke 
opvolging en het tekort aan ‘reminders’ om zich deze 
nieuwe interventie als ‘gewoonte’ in een bestaande  
begeleiding eigen te maken. Een elektronische versie  
(na 6 maanden) kon die aanvankelijke klacht opvangen, 
maar veroorzaakte op haar beurt dan weer een nog 
moeilijkere opvolging vanwege de klinische coördinator.

Besluit
Het enthousiasme bij nieuwe initiatieven is vaak groot, 
maar de verwachtingen op korte termijn resultaten zijn 
– ook bij veranderingen in handelen en in beleid – vaak 
onaangepast groot en niet realistisch.
We leerden via dit gestructureerde initiatief van kwali-
teitsbevordering, dat we bij het doorvoeren van nieuw 
gedrag, naast een gestructureerde aanpak:
 1) voldoende tijd moeten nemen, 
 2)  de opvolging vóór de invoering maximaal moeten 

uitwerken, én 
 3)  het “nieuwe” continu onder de aandacht moeten 

brengen en houden, zowel binnen als buiten be-
staande overlegmomenten en -structuren.

Evidence-based praktijk is een werkwoord.

(1)  Dagcentrum De Sleutel in Antwerpen participeerde hiervoor 
aan een kwaliteitszorgproject onder coördinatie van de 
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD)
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14 het motiveren van cliënten zodat ze lang genoeg 
in behandeling blijven, is een belangrijk werkpunt 
binnen de verslavingszorg. binnen de sleutel werken 
we hieraan door de cliënt als evenwaardige partner 
te beschouwen. onderzoek toont aan dat het vooraf  
informeren van de cliënt over te verwachten inter-
venties en daarna  feedback geven op resultaten, 
werkt. het aandeel cliënten dat hierdoor een ‘kri-
tisch’ aantal keer op gesprek blijft komen, kan 60 % 
tot 70 % toenemen. 
meten en daarop feedback geven, bevordert dus 
behandelingstrouw. het relaas van het voeren van 
onderzoek in een reële praktijksituatie gevoerd tus-
sen maart 2007 en maart 2009. en hoe het nu verder 
moet om die goede praktijk vandaag en morgen te 
blijven vasthouden.

Wat was de aanleiding om dit onderzoek in onze ambu-
lante centra op te starten?
Veerle Raes: In de praktijk kampt onze sector met het 
probleem van de therapietrouw. Hoe komt het dat de 
cliënten die van hun verslaving af willen zo weinig be-
handelingstrouw zijn? De Sleutel is in de beginjaren heel 
erg gefocust geweest op residentiële zorg. Het pakket 
van die behandeling is goed beschreven. Voor het am-
bulante is dit niet zo: de mensen in onze dagcentra zijn 
van nul moeten starten. Het was (opnieuw) pionierswerk 
en – niet onbelangrijk – ditmaal werden onze begeleiders 
op prestatiebasis beoordeeld. Die mensen waren ook niet 
opgeleid om specifiek met de doelgroep van verslaafden 
te werken. Het moest dus gebeuren op basis van bagage 
uit studies en ervaring. Dat wilden we steviger onderbou-
wen. En als je wil nagaan of er op termijn iets verbetert, 
dan moet je dit ook vastleggen en meten... We waren 
binnen De Sleutel natuurlijk al langer gestart met meten 
en registreren, maar niet op een gestandaardiseerde ma-
nier.

Kwaliteitsbevordering, registreren, meten... is de core 
business van de dienst Wetenschappelijk Onderzoek bin-
nen De Sleutel
Veerle Raes: Inderdaad. Toen ik bij De Sleutel van start 
ging, had ik al heel wat geleerd uit de opstart van de 
minimale medische en psychiatrische registratie in het 
Universitair Ziekenhuis Gent. Ik was toen al heel enthou-
siast over wat je allemaal met die gegevens kon doen. 
Nu ik hierop terugblik is dit een beetje een rode draad 
gebleven in de opdracht van onze dienst. 
Als je kwaliteitsbevorderend wil werken, ga je automa-
tisch op een wetenschappelijke manier te werk. Van zo-
dra je een bepaald handelen op een meer gestructureer-
de manier uitvoert, dit ook vastlegt en lang genoeg vol-
houdt, kan je beginnen vergelijken. Vroeger registreerde 
men van alles. Maar die bereidheid tot registreren stond 
in schril contrast met het aannemen van systematiek en 
standaarden op dat vlak. Gegevens vragen en bijhouden 
gebeurde niet altijd, vaak enkel geïnspireerd vanuit de  
eigen achtergrond en het gebeurde niet overal op de-
zelfde manier. 
Vandaar die eerste stap in kwaliteitszorg: de invoering 
van de EuropASI in 1998. Zo konden we de praktijk 
verbinden met wat wetenschap aan kennis aanbrengt. 
Op dat moment hebben we alle andere registraties af-
geschaft. Ik gebruik trouwens niet graag het woord re-
gistratie. Het heeft een negatieve bijklank: het houdt in 
dat je iets op papier zet voor anderen. Ons werken, wat 
we doen, vastleggen, “noteren” moet echter eerst ten 
voordele van de cliënt zijn, dan pas in het voordeel van 
de begeleider. Als het dan ook nog eens gebeurt op een 
manier die nuttig is voor derden – beleidsmakers of we-
tenschappers – is dit meegenomen. 

Zijn er parallellen tussen kwaliteitsbewaking en het voe-
ren van onderzoek in een reële praktijksituatie?
Veerle Raes: Mijn grootste uitdaging voor het onderzoek 
was erin slagen om in een bestaande praktijk te voldoen 
aan de eisen van een Randomised Controlled Trial (RCT), 

Therapietrouw bevorderen dankzij implementatie goede praktijken 

Over het integreren van kwaliteiten van weten-
schap en praktijk in de verslavingszorg

Veerle Raes is licentiaat in de psychologische en pedagogische 
wetenschappen (1978) én licentiaat in de gezondheidsweten-
schappen (1990). Tussen 1978 en 1995 was zij werkzaam als 
wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit Gent en aan 
de Vrije Universiteit Brussel. De focus van haar onderzoek lag 
steevast binnen de maatschappelijke gezondheidszorg. In 1995 
startte zij in De Sleutel. Als diensthoofd van de dienst weten-
schappelijk onderzoek stelt zij zich tot doel het onderzoek inzake 
verslavingszorg te bevorderen, te ontwikkelen en te voeren en dit 
in maximale verbinding met de praktijk.
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beter gekend als een wetenschappelijk experiment met 
een controlegroep en een onderzoeksgroep. En inder-
daad: ik zie heel wat gemeenschappelijke elementen. 
Fundamenteel is dat je een goede beschrijving moet 
hebben van wat je vandaag reeds doet. Anders is het 
niet mogelijk om resultaten van iets wat je toevoegt of 
vervangt (de onderzoeksinterventie) te vergelijken met 
die van een bestaande praktijk (controlegroep). 
Bij een ambulante behandeling binnen De Sleutel - en 
dit hangt samen met financiering – gaan we na de aan-
melding heel snel met de cliënt aan de slag. Vooraf ligt 
er eigenlijk niet zo veel vast, behalve voor wat betreft 
de module oriëntatie. Deze module hebben we wel heel 
sterk omschreven – o.m. eerste gesprek, afname Europa-
si, feedbackgesprek. Deze praktijk is organisch gegroeid 
op basis van ervaring en kennisuitwisseling en is dus 
niet het resultaat van gericht onderzoek. Het geven van 
feedback was het meest doorslaggevende bij de door-
braak van de EuropASI in de oriëntatie. We zijn de cliënt 
als evenwaardige partner gaan beschouwen. De impact 
daarvan op de retentie was mijn onderzoekshypothese. 

Evolueren in de zorg
Die relatie met de cliënt is door de jaren veranderd. Ook 
dat is organisch gegroeid. Vandaag onderhandelen be-
geleiders eerder dan te behandelen. Scherp gesteld zien 
we een evolutie van een meer paternalistisch naar een 
interactief relationeel model van begeleiding. De cliënt 
is ook veel mondiger geworden. Maar er blijft wel een 
verschil in kennis. Een cliënt in begeleiding verwacht wel 
iets terug van de begeleider, iets dat hij of zij alleen niet 
kan. Dat we vandaag consequent feedback geven maakt 
deel uit van onze visie op begeleiding. 
Als we enkel zouden meten om het inzicht van de bege-
leider te vergroten dan is er geen prikkel voor de cliënt 
om naar de gesprekssessies te blijven komen.
We voelden dat dit werkte: vooraf kunnen zeggen: zolang 
gaat dit duren, dit gaan we daarom doen, dan mag u een 
advies verwachten, motiveert de cliënt om naar de bege-
leiding te blijven komen. Cliënten werken dan actief mee. 

Ze vullen een vragenlijst in, of beantwoorden vragen en 
weten dat er daar een volgende keer feedback op volgt. 
Zij leren er zelf ook iets uit.
Uiteindelijk hebben we hier onze onderzoekshypothese 
op geënt. We hebben iets toegevoegd aan de bestaande 
praktijk dat nog niet zo goed beschreven was.
 
Had het uitvoeren van dit onderzoek een grote impact 
op de werking? Moesten er nieuwe instrumenten worden 
geïntroduceerd?
Veerle Raes: Toch wel. De afname van de EuropASI is 
verworven en bleef noodzakelijk maar bleek toch onvol-
doende in functie van verdere interactie met de cliënt. Zo 
was het moeilijk om over het begrip motivatie te com-
municeren, zowel in team (hebben we het over hetzelfde) 
als voor de feedback aan de cliënt (hoe bouwen we aan 
motivatie, hoe kijken we daar naar). We hadden dus 
nood aan een hulpmiddel om over hetzelfde te kunnen 
spreken. Daarvoor introduceerden we de Readiness-to-
Change-Questionnaire (RCQ) (1). Tevens was er nood aan 
een positieve focus. De EuropASI werkt te veel rond pro-
bleemgebieden. Door de PREDI (2) in te voeren, konden 
we ook aan de slag met dingen die wel goed gaan, waar 
cliënten wel sterk in zijn (zie ook Meten en feedback 
geven werkt, De Sleutelmagazine 22 en 6).

Welke moeilijkheden ondervond u zoal tijdens het onder-
zoek?
Veerle Raes: Om mijn protocol uit te schrijven moest ik 
me baseren op wat de begeleiders me vertelden over de 
actuele praktijk. Maar er bleek toch een groot verschil 
tussen hun theoretische ideaal en de werkelijke praktijk. 
We moesten ook- zoals bij elk veranderproces - intern 
weerstand overwinnen. Het betekende extra werk en 
vooral aandacht, alsook de bereidheid om stil te staan 
bij bestaande attitudes. De opvolging was dan ook heel 
intensief. Veel zaken worden immers niet standaard mee-
genomen, er komt veel ambachtelijk werk bij kijken, het 
cliëntendossier werkt nog niet elektronisch,...

Achtergrond onderzoek (zie ook Meten en feedback geven werkt, De Sleutelmagazine 22)
Uitval is een belangrijk probleem in de behandeling van personen met een verslaving. Met dit onderzoek wilden we de effecti-
viteit toetsen van het werken met meetinstrumenten waarop dan feedback wordt gegeven aan de cliënten, op de behandelings-
trouw van cliënten in individuele begeleiding.

Resultaat 
Het onderzoek toont aan dat het werken met meetinstrumenten waarop dan feedback wordt gegeven, werkt. Meer cliënten  
bleven in behandeling. Het aandeel cliënten met 8 individuele gesprekssessies konden we doen toenemen met 60 %.  
Het aandeel cliënten met 12 en meer sessies nam toe met 70 %. 

Conclusie: Meten en feedback geven, bevordert behandelingstrouw. In het ambulante aanbod is er nood aan interventies -daar-
bij gebruik makend van objectieve maten- die helpen vooruitgang te evalueren in het sociaal functioneren van cliënten en in 
hun veranderingsbereidheid.

//  Wetenschappelijk onderzoek   //  

Meten en feedback geven werkt



//  Visie   // 

 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

Het was een hele uitdaging voor mij om met al die facetten van de dage-
lijkse realiteit rekening te houden in de uitbouw van de interventie (expe-
riment), zonder de bestaande praktijk (controle) te beïnvloeden. Aan alle 
wetenschappelijke normen voldoen was geen sinecure. 
Onderzoek is doorgaans beperkt in de tijd. Kwaliteitsbevorderende initiatie-
ven zijn een continu gebeuren. Iedereen weet wat we gaan doen. We staan 
bv elke 3 maand stil bij gegevens, bespreken resultaten en knelpunten in 
team. Daarna bekijken we de interventies naar de begeleiders toe, die er 
moeten voor zorgen dat een bepaalde manier van handelen ook geïnstal-
leerd geraakt. Bij onderzoek, valt de druk om zo te handelen vaak weg 
eenmaal de cijfers binnen zijn. Dat is jammer. Het duurt immers lang vooral-
eer men zich nieuwe attitudes eigen maakt. 

Was dit proces leerzaam voor de toekomst? 
Veerle Raes: Als we de beste praktijken in onze ervaringsgestuurde prak-
tijk willen bevorderen, moeten we meer systematisch gaan kijken: zijn er 
al richtlijnen beschikbaar? Kunnen we deze naar onze situatie vertalen? Zo 
ja, dan moeten we monitoring voorzien. Hoe gaan we dat doen? Enkel zo 
kan je evidence based werken. Vaak voelen mensen zich hierdoor bedreigd. 
Dit hoeft niet: wat we goed doen moeten we durven aantonen. Dat is fun-
damenteel. We hebben al evidentie voor onze praktijk binnen de module 
oriëntatie kunnen aantonen. We hebben dit nu ook kunnen doen voor de 
eerste sessies in individuele begeleiding, mits er instrumenten worden ge-
bruikt waarop feedback kan gegeven worden. Onze ambitie is om daar nu 
verder mee aan de slag te gaan. Als we ook de huidige module individuele 
begeleiding beter kunnen structureren, dan zal dit uiteindelijk invloed heb-
ben op cliëntentrouw. 
Maar het werk is nooit af, het proces blijft verderlopen. Je moet blijven 
toetsen en bijsturen. Iets installeren volstaat niet. Je moet het ook volhou-
den, er de aandacht op blijven vestigen. 

De wetenschappelijke publicatie van dit onderzoek kadert in uw doctoraat. 
Het artikel is ook vlot te raadplegen door niet-academici (3). 
Veerle Raes: Ik koos hier bewust voor. Hoe kan je immers de beste praktijk 
vlotte ingang laten vinden als het enkel gepubliceerd wordt in dure tijd-
schriften/abonnementen, waar praktijkwerkers meestal niet echt toegang 
toe hebben? 
Niet te verwonderen dat de vertaalslag van wetenschappelijke bevindingen 
naar de dagelijkse praktijk vaak een probleem vormt.

Wat is de grootste meerwaarde van dit onderzoek?
We zijn er met zijn allen in geslaagd een mooi bewijs te leveren van een 
aanpak die de effectiviteit van onze cliëntenbegeleiding verbetert. Het feit 
dat we de resultaten in een A1-tijdschrift konden publiceren, is daar de 
bevestiging van. De kracht van dit onderzoek ligt precies in het feit dat 
onze begeleiders zelf de interventies doorvoerden in de reële omstandig-
heden van elke dag. Heel veel evidentie wordt immers alleen aangetoond 
in ‘kunstmatige situaties’. Dat was in dit onderzoek dus duidelijk niet het 
geval, wat de bewijskracht ervan stevig verhoogt. 

(1)  De RCQ is een instrument dat de motivatie meet tot het veranderen van het drug-
gebruik. Het is gebaseerd op de veranderingscirkel van Prochaska & Diclemente (De 
Sleutel magazine, 2006, 6). 

(2)  Predi : de Personal Resources Diagnostic System. Het 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).

(3)  De wetenschappelijke publicatie van dit onderzoek is vrij beschikbaar:  
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/123). 
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