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Editoriaal

Het nummer dat u in handen heeft, focust op kwaliteitszorg en kwaliteitsbevor-
dering. Welke meetinstrumenten hanteer je om evidence based te werken? Hoe 
tevreden zijn de cliënten? 

We laten in dit kader graag Veerle Raes aan het woord. Onder haar impuls is 
De Sleutel steeds op zoek blijven gaan naar methoden die toelaten om betere 
resultaten te bekomen in de behandeling van drugverslaafde personen. Op het 
einde van haar loopbaan blikken we terug op het kwaliteitsbeleid dat ze zelf  
grotendeels vormgaf. Dankzij een recent afgewerkt kwaliteitshandboek zal Veerle 
haar stempel blijven zetten op de verdere ontwikkeling van onze organisatie.  
We zijn haar hiervoor veel dank verschuldigd. 

Van alle cliënten die bij De Sleutel aankloppen met een vraag naar behande-
ling houden we een aantal geanonimiseerde gegevens bij. Deze gegevens helpen 
ons in de eerste plaats om een aangepaste behandeling, op maat van het profiel 
en de hulpvraag van de cliënt aan te bieden. Er zijn echter ook epidemiologische 
doeleinden om het profiel van de cliënt in De Sleutel goed bij te houden. We 
staan even stil bij relevante verschillen tussen types centra waartoe de cliënt zich 
wendt, én evoluties doorheen de tijd (lees blz 8).

In het voorjaar organiseerde De Sleutel een tevredenheidsbevraging bij de 
cliënten om te peilen naar hun waardering van de aangeboden hulpverlening. 
Daarmee sluit De Sleutel zich aan bij de Vlaamse Patiënten Peiling die de ervarin-
gen van patiënten en cliënten inventariseert met betrekking tot de kwaliteit van 
de geestelijke gezondheidszorg. We zijn intussen aan de slag met de resultaten. 

Proef zeker ook van de sfeer van onze eerste “Let’s go PillLow” activiteit die 
we op zaterdag 20 mei organiseerden. Meer dan 120 deelnemers – verdeeld over 
veertien teams van verschillend pluimage – hadden zich ingeschreven voor dit 
hindernissenparcours ten voordele van Xtra Time, de omnisportwerking van De 
Sleutel. Deze sportclub ondersteunt mensen met een verslaving in hun poging 
om opnieuw aansluiting te vinden bij de maatschappij, met een aanbod van 
recreatieve en laagdrempelige sport en bewegen. Drugs en verslaving vormen 
een probleem in de maatschappij, maar er zijn vele mogelijkheden om te groeien 
naar een gezonde en cleane levensstijl. Sport is leuk en brengt mensen dichter bij 
elkaar. Dat is de boodschap die we willen uitdragen met dit evenement.

Maak tevens kennis met het activeringstraject van Karel. Verneem hoe Karel 
zijn toekomstplan scherp stelt, samen met zijn jobcoach binnen de werkplaats. 
Zijn initiële droom om torenkraanbestuurder te worden is nu veranderd in een 
realistische ambitie om een attest te behalen van hoogtewerker. Een reconstructie 
door de bril van zowel cliënt als begeleider.

Verder is er belangrijk nieuws vanwege de vzw Sociale Werkplaats De Sleutel/
Weerwerk. Recent werd immers besloten om samen met de West-Vlaamse vzw 
Werkspoor, de vzw Buurt&Co en de vzw Tot Uw Dienst te groeien naar één orga-
nisatie. De drie vzw’s waar we mee samengaan hebben een vergelijkbare werking 
als onze organisatie. Het zijn ook vzw’s verbonden met de groep Broeders van 
Liefde wat de versmelting zal vergemakkelijken. 

We zetten tot slot het preventiepakket “Unplugged” in de kijker. Dit materiaal, 
op maat van leerkrachten die werken met jongeren van 12 à 17 jaar, kreeg recent 
een update. Hoe ga je als leerkracht om met adolescenten die experimenteren? 
Is het drankgebruik van 14-jarigen echt dramatisch of juist onbestaand? Zijn de 
rokers veranderd in gamers? En wat met gokken? Energydrinks en smartphones? 
Het antwoord van De Sleutel is: Unplugged!

Veel leesgenot!

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Let’s go PillLow: een sfeerverslag

Omnisportclub Xtra Time ondersteunt mensen met een 
verslaving in hun poging om opnieuw aansluiting te vinden 
bij de maatschappij. Met een aanbod van recreatieve en 
laagdrempelige sport brengt de club mensen aan het sporten 
en maakt hen warm om aan te sluiten bij een reguliere sport-
club. Sport is leuk, sport is uitdagend, sport brengt mensen 
dichter bij elkaar…Om dit te illustreren organiseerden we op 
zaterdag 20 mei voor het eerst een sensationeel hindernissen- 
parcours!

Met dit evenement willen we een positieve boodschap 
uitdragen naar het grote publiek: drugs en verslaving vormen 
weliswaar een probleem in de maatschappij, maar er zijn vele 
mogelijkheden om te groeien naar een gezonde en cleane 
levensstijl. Het (samen) beoefenen van sport is er één van. 
Sport kán een leuke alternatieve tijdsbesteding zijn en is de 
moeite waard! 

Om half tien konden we starten met de eerste sessie. Elke 
sessie duurde tweeëneenhalf uur. Via een doorschuifsys-
teem kon elk team zijn krachten en vaardigheden inzetten 
op een devil’s run, een battlezone, een weeper, een flip-it en 
een kinball ! Wat dit inhoudt wordt best geïllustreerd met 
enkele foto’s.

De teams vlogen er direct in, de intensiteit was hoog, de 
spanning was op vele gezichten te lezen. Applaus en gelach 
waren voortdurend te horen, kortom we ondervonden 
onmiddellijk dat iedereen genoot! Soms werd de strijd zelfs 
vrij hevig. Gelukkig moest het Rode Kruis slechts een paar 
slachtoffers van kleine incidenten bijstaan. 

Zo was de toon gezet voor de rest van de dag. Eenzelfde 
engagement, eenzelfde spelplezier konden we meemaken in 
de twee namiddagsessies!  
 
We mogen besluiten dat elke deelnemende ploeg zich 
uitstekend vermaakt heeft en dat Let’s go pillLow een zinvol 
evenement is. Elk deelnemer kreeg na afloop van de sessie 
nog een T-shirt cadeau, als herinnering aan een leuke, uitda-
gende, grensverleggende dag!
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Op zaterdag 20 mei 2017 organiseerden we 
het 1-ste Let’s go PillLow, een hindernissen-
parcours ten voordele van Xtra Time,  
de omnisportwerking van De Sleutel.

Iedereen was uitgenodigd om een ploegje samen te stel-
len en om als team samen een avontuurlijk parcours af te 
leggen. Dit hindernissenparcours bestaat uit opblaasbare 
attracties waar je allerhande proeven moet op uitvoeren. Je 
treedt weliswaar in competitie met een ander team, maar de 
ervaring van het avontuur is veel belangrijker dan het winnen!

Veertien teams, van verschillend pluimage, hadden zich inge-
schreven. We bereikten een heterogeen gezelschap: gaande 
van onze bewoners en cliënten van andere instellingen, 
over vluchtelingen en Ocmw-cliënten tot een singlesclub en 
gewone vriendengroepen.
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Hoe tevreden bent u? 
Het antwoord van de cliënt

Situering
De tevredenheidsbevraging is een eerste indicator van pati-

entenparticipatie die de Vlaamse overheid wil opnemen in een 
vaste set van indicatoren om kwaliteit te meten (het Vlaams 
Indicatoren Project GGZ). De eerste doelstelling van het werken 
met kwaliteitsindicatoren is het stimuleren, het continue verbe-
teren en monitoren van de kwaliteit van zorg. Ook De Sleutel wil 
in het kader van haar kwaliteitsbeleid een aantal kwaliteitsindica-
toren met betrekking tot de cliëntzorg systematisch opvolgen.

Organisatie en respons
In samenwerking met patiëntenvertegenwoordigers en 

professionals ontwikkelde en valideerde het Vlaams Patiën-
tenplatform (VPP) een vragenlijst om patiënten-ervaringen 
te bevragen (zie kader p. 5). Het VPP-protocol legt ook vast 
welke cliënten in aanmerking komen: alle meerderjarige cliën-
ten in behandeling die minstens 4 gesprekken hebben gehad 
(ambulant) of minstens 4 dagen in opname zijn (residenti-
eel). De bevraging diende te gebeuren gedurende een welbe-
paalde periode van 6 weken (van 6/3/17 tot en met 15/4/17).

Omdat de bevraging zich niet richt tot minderjarigen wer-
den de jongeren uit het residentieel kortdurend jongerenpro-
gramma (RKJ) van De Sleutel niet betrokken. In de ambulante 
centra, het crisisinterventiecentrum (CIC) en de therapeuti-
sche gemeenschappen (TG’s) daarentegen werden àlle cliën-
ten die voldeden aan de vooropgestelde criteria uitgenodigd 
om deel te nemen aan de bevraging. Het is niet de begeleider, 
maar de onthaalmedewerker of een medewerker van de 
centrale diensten van De Sleutel, die de cliënt informeert en 
uitnodigt tot participatie aan de bevraging. Deze bevraging 
is volledig anoniem en cliënten zijn uiteraard vrij om deel te 
nemen en kunnen zonder enig gevolg voor hun verdere be-
handeling ook weigeren.

Niettegenstaande de mogelijkheid tot weigering bleek de 
respons redelijk hoog te zijn. Vier op vijf cliënten die uitge-
nodigd waren om te participeren, vulden de vragenlijst ook 
effectief in. In totaal waren er 418 respondenten. 83 % van de 
respondenten is cliënt in de ambulante centra.

Algemene score
Als algemene beoordeling geven de ondervraagde cliën-

ten een score voor de behandeling tussen 0 (slechtst moge-
lijke centrum) en 10 (best mogelijke centrum). Zoals blijkt 
uit onderstaande grafiek scoort de algemene beoordeling 
vrij hoog. De respondenten geven een gemiddelde score 
van 8,4 op 10 op de vraag: “Welk cijfer zou u dit centrum 
geven voor deze behandeling, als 0 gelijk is aan het slechtst 
mogelijke en 10 gelijk is aan het best mogelijke centrum?”. 
Liefst 85% geeft een score van 8 of meer en slechts 4% 
geeft een 6 of minder als score. Niettegenstaande de ge-
middelde score in alle centra hoog ligt, tekenen zich toch 
wat verschillen af tussen de types centra. De gemiddelde 
beoordeling bij de CIC- en TG-respondenten is met res-
pectievelijk 7,8 en 8,1 namelijk lager dan bij de ambulante 
cliënten (8,5).

Deze hoge score vertaalt zich ook in het antwoord op de 
vraag of men het centrum zou aanbevelen aan vrienden en 
familie. Liefst 96% van de respondenten antwoordt positief 
op deze vraag, waarvan 68% zeer positief.

Scores per domein
Naast deze globale score is het interessant om te kijken 

naar de concrete items die peilen naar de ervaringen van 
cliënten. Deze items bieden immers welomschreven aan-
grijpingspunten om aan de slag te gaan bij verbeterprojec-
ten. Zoals aangegeven zijn deze opgedeeld in 9 domeinen.

De hoogste scores worden behaald voor de 4 domeinen: 
‘therapeutische relatie’, ‘veilige zorg’, ‘deskundigheid’ en 
‘zorg op maat’. Bij de betreffende stellingen geeft telkens 

In het voorjaar organiseerde De Sleutel een 
tevredenheidsbevraging bij de cliënten om te 
peilen naar hun waardering. Daarmee sluit De 
Sleutel zich aan bij de Vlaamse Patiënten Peiling 
GGZ, een peiling die de ervaringen van patiënten 
en cliënten inventariseert met betrekking tot de 
kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg.

aantal %

Ambulante centra 348 83,3

CIC 34 8,1

Therapeutische  
gemeenschappen 36 8,6

Totaal 418 100,0
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90 tot 95% van de respondenten aan dat ze meestal of altijd 
van toepassing zijn. Dit betekent dat cliënten de hulpverle-
ning als veilig, deskundig en op maat beoordelen en de the-
rapeutische relatie met hun begeleider positief ervaren.

Ook de 3 domeinen ‘organisatie van zorg en samenwer-
king tussen hulpverleners’, ‘resultaat en evaluatie van zorg’ 
en ‘inspraak’ scoren met 80 tot 90% positieve antwoorden 
zeer hoog. Op één stelling na geldt dit ook voor het domein 
‘patiëntenrechten’.

Voor het domein ‘informatie over verslavingsproblemen 
en behandeling’ en de stelling ‘informatie over het recht 
op een tweede mening‘ worden de ‘laagste’ scores behaald 
(met weliswaar meer dan 70% positieve antwoorden). Er is 
dus nog werk te doen om de informatieverstrekking aan de 
cliënten te verbeteren.

Net zoals bij de algemene beoordeling geldt dat de do-
meinscores in de ambulante centra doorgaans hoger zijn 
dan in het CIC en de TG’s.

Conclusie
De scores van de tevredenheidsmeting zijn globaal ge-

nomen positief. De respondenten lijken over het algemeen 
tevreden tot zeer tevreden.

Uiteraard is dit een mooi rapport dat tot tevredenheid 
stemt. We blijven echter alert. In deze VPP-peiling zitten 2 
elementen die we ook in rekening moeten brengen. Ten eer-

ste dient men voor ogen te houden dat cliënten enkel geïn-
cludeerd werden indien ze minstens 4 dagen in opname of 
behandeling zijn geweest. Men mag aannemen dat  
cliënten die deze termijn niet halen minder tevreden zijn 
over de gekregen behandeling. Ten tweede is het belangrijk 
om het risico op selectie van respondenten goed te  
bewaken. 

In het kader van de keuze voor een kwaliteitsbeleid wil 
De Sleutel graag - en in de toekomst systematischer - de 
feedback van cliënten benutten. Daarom zal deze peiling 
voortaan jaarlijks doorgaan. Deze metingen leveren im-
mers nuttige informatie op voor zowel de voorziening en 
de hulpverleners, als voor de cliënten en de familieleden.

In de nabije toekomst zal het bovendien mogelijk zijn 
om de vergelijking te maken met andere centra. Hoe posi-
tioneert De Sleutel zich ten opzichte van GGZ-voorzienin-
gen in het algemeen en revalidatiecentra in het bijzonder? 
Mede door het toenemend belang van transparantie zullen 
meer en meer voorzieningen deze resultaten overigens ook 
publiceren via hun eigen kanalen (o.a. websites). 

Analyses van de resultaten van deze kwaliteitsmetingen 
vormen – ook in De Sleutel – de basis voor het opstarten 
van verbetertrajecten. Het is immers cruciaal dat er daad-
werkelijk aan de slag wordt gegaan met deze gegevens en 
dat hierover goed gecommuniceerd wordt met de cliënten 
zelf, de collega’s in de sector en de overheden.

De bevraging gebeurt aan de hand van een schriftelijke vragenlijst, die 9 verschillende domeinen bestrijkt:

- Informatie over verslavingsproblemen en behandeling
- Inspraak
- Therapeutische relatie
- Zorg op maat
- Organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners

Binnen elk domein worden enkele stellingen voorgelegd, waarbij de respondenten dienen aan te geven of de stelling ‘nooit’,  
‘soms’, ‘meestal’ of ‘altijd’ van toepassing is. Bij 2 stellingen is de keuze beperkt tot ‘ja’ of ‘nee’. De vragenlijst sluit af met  
2 vragen die peilen naar een algemene beoordeling van de behandeling en met enkele vragen over de respondent (voornamelijk 
demografische kenmerken).

Voorbeelden van te beoordelen stellingen:
-  In het domein ‘inspraak’: “Ik kan meebeslissen over de inhoud van mijn behandeling”.
-  In het domein ‘therapeutische relatie’: “Mijn hulpverleners respecteren mij”.
-  In het domein ‘resultaat en evaluatie van zorg’: “Ik voel me geholpen door mijn behandeling”.

- Veilige zorg
- Deskundigheid
- Patiëntenrechten
- Resultaat en evaluatie van zorg



6

[Medewerker aan het woord]

Bij het afscheid van Veerle Raes… 
Terugblik op het kwaliteitsbeleid  
van De Sleutel

Kwaliteitsbevordering, registratie en wetenschappelijk onderzoek: het 
zijn de domeinen waarbinnen Veerle Raes haar stempel heeft gedrukt. 
Binnen De Sleutel zijn we onder haar impuls steeds op zoek blijven 
gaan naar methoden die ons toelaten om betere resultaten te bekomen 
in de behandeling van drugverslaafde personen. Wat zijn inspirerende 
goede praktijken. Welke meetinstrumenten hanteer je om evidence 
based te werken? Hoe tevreden zijn de cliënten? Hoe motiveer je cliën-
ten zodat ze lang genoeg in behandeling blijven? Hoe slaag je erin om 
de de cliënt als evenwaardige partner te beschouwen …

Het kwaliteitsverhaal geschreven door Veerle Raes zal de verdere loop  
van onze organisatie mee blijven bepalen. Leidraad hiervoor is het 
recent afgewerkte kwaliteitshandboek dat Veerle op meesterlijke wijze 
redigeerde.

In wat volgt laten we Veerle zelf aan het woord.

Veerle Raes: “In de beginjaren had ik het geluk om samen 
met Eric Broekaert de wereld van de drugvrije therapeuti-
sche gemeenschappen (TG’s) in Europa te leren kennen. 
Dit bracht mij in Thessalonike, Oslo, Athene, Modena... 
Dat was in het kader van het Europese Biomed-project, 
waar ook de grondvesten werden gelegd voor het gebruiken 
van instrumenten om verslavingsproblematiek beter te 
diagnosticeren en zo de behandeling ervan te verbeteren. 
Het veralgemeend gebruik van de EuropASI in De Sleutel is 
hiervan het gevolg. De invoering van de EuropASI was een 
succesverhaal voor De Sleutel dat me op zijn beurt naar 
andere Europese oorden bracht: Stockholm en Venetië. Ik 
kreeg hiermee de smaak van het reizen te pakken. Ook al 
was het ter plekke doorgaans hard werken en lange dagen 
kloppen, de internationale uitwisselingen betekenden voor 
mij altijd weer een rustpunt in de dagelijkse sleur van een 
huishouden combineren met een full-time job.

Maar de echte hoogtepunten kwamen pas later, na het 
PRIMO-onderzoek (WIV) en na het sociale determinanten-
onderzoek (UG), toen ik verschillende keren werd uitgeno-
digd om een bijdrage te leveren op de EMCDDA-experten-
bijeenkomsten in Lissabon. Daar werden de grondvesten 
gelegd voor de huidige (Belgische) TDI.

In diezelfde jaren raakte ik ook erg gebeten door alles 
wat samenhangt met het beleid van een organisatie als De 
Sleutel. Ik had daar in 1990 immers een aparte master (zie 
kaderstuk) voor gehaald en ik wilde die kennis en inzich-
ten graag met directie en afdelingshoofden delen. Die 
gebetenheid kreeg een eerste keer vorm met de invoering 

van het EFQM-model in De Sleutel en de uitvoering van 
een zelfevaluatie over alle organisatiegebieden. Groot was 
de verbazing toen bleek dat we voor vrijwel alle organi-
satiegebieden ergens tussen fase 1 en 2 bleven hangen, 
wat behoorlijk laag is. Binnen de toenmalige stuurgroep 
Kwaliteitszorg werden doelen, prioriteiten en acties ge-
formuleerd en in actiefiches gegoten voor het beleidsplan 
2001-2005. Ik kijk met plezier terug naar de tijd waarin we 
de rondgang maakten in de afdelingen en we de realisaties 
van cliënten in modules aan de hand van transparante 
aanbodbeschrijvingen konden toetsen. Wat de cliëntzorg- 
processen en/of de technologie en het bijhorende kennis- 
management betreft, staan we vandaag vele stappen ver-
der en blijkt heel wat gerealiseerd. Echter op het vlak van 
leiderschap, financiën en personeel zie ik – jawel, zoveel 
jaar later – veel dezelfde doelstellingen, prioriteiten en 
acties terug opduiken ...

Door het ná 2005 langzaam wegdeemsteren van een 
beleidsmatige aandacht voor EFQM in precies die laatstge-
noemde beleidsdomeinen waar ik geen vat op had of kreeg, 
had ik een nieuwe uitdaging nodig.

Terwijl anderen steeds vaker aasden op de cliëntgege-
vens van De Sleutel, broedde bij mij de idee om zelf vanuit 
De Sleutel met die gegevens zinvol werk te gaan doen. De 
waargenomen toename van het aantal cliëntcontacten in 
de ambulante centra sedert de standaard invoering van de 
EuropASI en het feedbackgesprek, bleef me intrigeren. Ik 
veronderstelde dat als dit te maken heeft met het gebruiken 
van een standaard tool om het gesprek te voeren, dan is 

Op het einde van haar 23-jarige loopbaan 
werd Veerle Raes als kwaliteitscoördinator 
extra in de bloemetjes gezet. Als afsluiter 
overhandigde ze het nieuwe “kwaliteits-
handboek” aan de directie.
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Van basisopleiding is Veerle Raes sociaal agoge (1978). 

In 1990 haalt ze met grote onderscheiding de licentie 

in biomedische wetenschappen richting gezondheids-

wetenschappen. Na een wetenschappelijke loopbaan van 

17 jaar aan de UGent en aan de VU Brussel en een korte 

tussenstap in de VAD start Veerle haar loopbaan in De 

Sleutel op 01 januari 1995. Ze werkt als kwaliteitscoördi-

nator en beleidsmedewerker kwaliteit. In deze hoedanig-

heid is ze verantwoordelijk voor het wetenschappelijk 

onderbouwen en documenteren van de cliëntzorg en het 

vergroten van de transparantie en de objectiveerbaarheid 

van het handelen ten aanzien van de cliënt. Daarenboven, 

op 26 januari 2012, promoveert Veerle tot doctor in de 

Medische Wetenschappen op het proefschrift “Assess and 

give feedback”. Veerle toont hierin aan dat de therapie-

trouw van cliënten in de verslavingszorg verhoogt dankzij 

het gebruik van gestandaardiseerde instrumenten en het 

geven van feedback aan de cliënt. 

De wetenschappelijke attitude is haar handelsmerk. 

Diepgang en precisie kleuren alles wat ze doet. Zij brengt 

deze wetenschappelijke insteek ook over op anderen om 

haar heen en is zo de verpersoonlijking van het kwaliteits-
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beleid. Haar motto’s zijn : ‘blijf vragen stellen bij alles 

wat je doet’ en ‘zeg wat je doet, doe wat je zegt en toon 

aan dat je doet wat je zegt’. Als je de kwaliteit van je 

werk niet kan aantonen, objectiveren, heeft dat weinig te 

betekenen in een tijdsgeest waarin patiënt en overheid 

(terecht) vragen om verantwoording’. Veerle is zonder 

meer de architecte van het kwaliteitsbeleid van De Sleu-

tel. Dankzij haar heeft De Sleutel professioneel en sys-

tematisch leren omspringen met patiëntgegevens, lang 

vóórdat informatieveiligheid een issue werd. Aan het 

standaardiseren van belangrijke cliëntmodules (onthaal, 

indicatiestelling …) leverde ze een belangrijke bijdrage. 

Bewaken van (liefst op evidentie gebaseerde) standaar-

den in het behandelaanbod en bij de gegevensverza-

meling is zonder meer belangrijk. Haar opmerkelijke 

interesse in management van de gezondheidszorg heeft 

ze in vele gesprekken met directieleden, ook steeds bin-

nengebracht in De Sleutel, als een soort ‘opjutter’ naar 

goed leiderschap. Zo werd ze deelgenoot in een constant 

zoeken tussen centraliseren en decentraliseren van de 

werking over de 8 verschillende locaties. Deze zoektocht 

naar één centrale missie gaat nog steeds verder.

het wellicht een goed idee om ook andere invalshoeken 
van behandeling met een instrument te stofferen en er 
feedback op te geven. Deze hypothese kreeg vorm en werd 
bevestigd in een doctoraat. Ik kijk met plezier terug naar 
de samenwerking met Jan De Maeseneer, Eric Broekaert en 
Cor De Jong en ik houd alleen maar goede herinneringen 
over aan de intensieve contacten die ik toén had met de cli-
entwerkers in de ambulante afdelingen. Ik kan alleen maar 
hopen dat iets van die handelingspraktijk is blijven hangen. 
Want een veralgemeende invoer van feedback, zoals voor 
de EuropASI, is er niet meer gekomen. Een op dezelfde 
principes gebaseerde nieuwe wind van gedeelde besluitvor-
ming waait echter nu wel in De Sleutel . Gedeelde besluit-
vorming gaat over welke doelen cliënten en hulpverleners 
prioritair trachten te bereiken tijdens een behandelepisode 
en hoe ze hierover via een gesprek tot een consensus ko-
men. Ook dat is een vorm van elkaar feedback geven”.



8

Van alle cliënten die zich tot De Sleutel wenden met een vraag 
naar behandeling worden een aantal gegevens bijgehouden. Dit 
gebeurt in eerste instantie met het oog op het aanbieden van 
een aangepaste behandeling, op maat van het profiel en de 
hulpvraag van de cliënt. Daarnaast worden bepaalde cliëntgege-
vens verzameld om te voldoen aan de TDI-verplichtingen. Hier 
zijn vooral epidemiologische doeleinden van belang. In onder-
staand artikel gaan we – aan de hand van de TDI – dieper in op 
het profiel van de cliënt in De Sleutel, anno 2016. Daarbij staan 
we stil bij relevante verschillen tussen de types centra waartoe de 
cliënt zich wendt, én evoluties doorheen de tijd (2011-2016).

TDI
De TDI of Treatment Demand Indicator is een minimum-
set van gestandaardiseerde gegevens die bevraagd wordt 
naar aanleiding van een eerste face-to-face contact van een 
nieuwe behandeling. In 2016 verzamelde De Sleutel TDI-
gegevens bij 2181 cliënten. Dit is een daling van 13% ten 
opzichte van 2011. Deze daling is voornamelijk toe te 
schrijven aan de ambulante centra en het CIC, die respec-
tievelijk instaan voor 84% en 12% van de gegevens. De  
2 TG’s samen maken 3% uit en het RKJ ruim 1%.

Het profiel van de cliënt in De Sleutel

in behandeling gemiddeld iets ouder (nl. 30 jaar), terwijl 
het RKJ per definitie de jongste cliënten heeft (gemiddeld 
16 jaar).

Van alle cliënten in 2016 heeft 95% de Belgische natio-
naliteit. Van de niet-Belgen draagt 2% een EU-nationaliteit 
en 3% de nationaliteit van een land buiten de Europese 
Unie. In de periode 2011-2016 merken we een geleidelijke 
afname van het aandeel niet-Europeanen. Niet-Belgen zijn 
in het CIC en de TG’s (telkens 1%) en het RKJ (3%) nog 
minder sterk vertegenwoordigd dan ambulant (6%).

Doorverwijzende instantie en behandelverleden
Anno 2016 komt een derde van de cliënten (33%) op ei-
gen initiatief, terwijl 12% door familie of vrienden werd 
verwezen. De justitiële verwijzingen zijn met 30% zeer 
talrijk in De Sleutel. Doorverwijzingen door andere zorg-
verleners scoren lager: 7% vanuit de drughulpverlening, 
4% vanwege ziekenhuizen, 4% uit welzijnsvoorzieningen 
en 3% door huisartsen. In vergelijking met 2011 noteren 
we een beperkt aantal verschuivingen: het aandeel justiti-
ele verwijzingen is gedaald (van 34% naar 30%) ten ‘voor-
dele’ van het aandeel cliënten dat op eigen initiatief komt 
(van 29% naar 33%).
Tussen de centra van de Sleutel is er een opvallend ver-
schil: het aandeel verwijzingen vanuit de drughulpverle-
ning is veel omvangrijker in het crisiscentrum en de TG’s 
(resp. 33% en 47%), terwijl het omgekeerde geldt voor de 
verwijzingen door justitie (9% in CIC en 2% in de TG’s 
versus 34 à 35% in de dagcentra en het RKJ).

Belangrijk en relevant is het onderscheid tussen nieuwe 
cliënten (cliënten met een eerste behandeling) en cliënten 
die reeds eerder in behandeling zijn geweest. Anno 2016 
zijn ruim 4 op 10 cliënten in De Sleutel (nl. 44%) nieuwe 
cliënten; dit betekent dat ze nog niet eerder in behande-

[Kwaliteitszorg]

 
Geslacht, leeftijd en nationaliteit

Zes op zeven cliënten (of 86%) die zich in 2016 tot De Sleutel 
richten met een vraag naar behandeling zijn mannen. Deze 
verdeling naar geslacht is vrij stabiel in de periode 2011-2016 
(steeds tussen 83% en 86%). Tussen de centra van De Sleutel 
is er echter een duidelijk verschil: het CIC en de TG’s hebben 
een nog meer uitgesproken ‘mannelijke’ populatie (resp. 
89% en 92%) dan de ambulante centra (84%).

Ruim een derde van de cliënten (35%) is jonger dan  
25 jaar. De gemiddelde leeftijd van de cliënt in De Sleutel 
stijgt gestaag: van gemiddeld 27 jaar in 2011 over 28 jaar in 
2013 naar 29 jaar in 2016. In het CIC en de TG’s is de cliënt 
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ling zijn geweest voor problemen in verband met drug-
gebruik. Het aandeel nieuwe cliënten is in de periode 
2011-2016 geleidelijk toegenomen van 41% naar 44%.  
De overige 56% zijn zogenaamd gekende cliënten.

Ook hier zijn er grote verschillen tussen de centra 
onderling. De ambulante centra en het RKJ bereiken voor 
de helft of meer (resp. 50% en 61%) nieuwe cliënten 
terwijl in de TG’s en het CIC veeleer ‘gekende’ cliënten in 
behandeling komen (met respectievelijk ‘slechts’ 2% en 
9% nieuwe cliënten). Dit betekent dat er weinig of geen 
eerste behandelingen voorkomen in deze centra.

Opleidingsniveau en arbeidssituatie
Meer dan de helft van de cliëntenpopulatie in De Sleutel 
(54%) behaalde niet meer dan een diploma lager onder-
wijs, terwijl nauwelijks 7% hoger onderwijs heeft afgerond. 
Dit betekent dat een meerderheid van de cliënten het se-
cundair onderwijs niet met succes heeft afgewerkt. Er zijn 
nauwelijks verschillen tussen de centra met betrekking tot 
het opleidingsniveau, en het opleidingsniveau van de cli-
enten is weinig gestegen in de periode 2011-2016.

Drie op tien (30%) van de personen in behandeling is 
regulier tewerkgesteld, terwijl eenzelfde aandeel (30%) 
werkloos is. In vergelijking met voorgaande jaren is het 
aandeel tewerkgestelden onder de cliënten licht gestegen 
in 2016, terwijl het omgekeerde geldt voor de groep van 
werklozen. In de dagcentra (34%) is het aantal tewerkge-
stelden hoger dan in het CIC (15%) en de TG’s (2%). Eén 
op zes (17%) is student. Deze groep blijft stabiel over de 
laatste 6 jaren. Het RKJ scoort hier uiteraard het hoogst 
(97%) terwijl het aantal studenten in het CIC en de TG’s 
beperkt is tot respectievelijk 2% en 0%.

Voornaamste drug en spuitgedrag
Naast bovenstaande socio-demografische variabelen gaat 
de TDI uiteraard ook in op een aantal druggerelateerde 
kenmerken; met name het voornaamste product dat aan 
de basis ligt van de vraag naar behandeling en het spuit-
gedrag zijn cruciale gegevens.

Met betrekking tot het voornaamste product stellen we 
vast dat cannabis met 45% de koploper vormt binnen de 
populatie van De Sleutel. Zoals blijkt uit bovenstaande 
grafiek steeg het aandeel cannabisgerelateerde hulpvragen 
tot 2013 om daarna stabiel te blijven. Een totaal andere 
evolutie geldt voor de productgroep van opiaten (voorna-
melijk heroïne). In 2011 vormde opiaten nog de tweede 
voornaamste productgroep met 23%. Inmiddels is opiaten 
weggezakt naar de 4de plaats en gestabiliseerd op ‘amper’ 
12%. Zowel cocaïne als stimulantia (resp. 23% en 13% in 
2016) zijn vanaf 2014 belangrijker dan de groep van opia-G
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ten. Sinds 2014 merken we dat cocaïne zeer sterk aan terrein 
wint terwijl stimulantia over zijn hoogtepunt is.

Naargelang het type centrum tekenen we echter zeer uit-
eenlopende productprofielen op. De ambulante centra wor-
den gekenmerkt door een sterk vertegenwoordigd ‘cannabis-
cliënteel’ (50% in 2016), terwijl de andere productgroepen op 
grote afstand volgen (23% cocaïne, 12% stimulantia en 9% 
opiaten). Bij het RKJ is het belang van cannabis als belangrijk-
ste product nog groter (81%), terwijl stimulantia goed is voor 
10%. Het CIC-plaatje is afwijkend: opiaten daalt weliswaar 
sterk in belang, maar vormt met 32% nog steeds de koploper, 
terwijl cocaïne (29% in 2016) sterk groeit en op de voet volgt. 
Stimulantia (17%) en cannabis (slechts 14%) volgen op res-
pectabele afstand. Ook in de TG’s is het belang van opiaten 
(26%) sterk gedaald, en zijn cocaïne (25%) en stimulantia 
(30%) ongeveer even belangrijk geworden.

De gemiddelde leeftijd van de slinkende opiaatgroep is  
in de periode 2011-2016 gestegen met 5 jaar tot gemiddeld  
36 jaar. Voor de andere productgroepen merken we een be-
perktere stijging, nl. telkens met 2 jaar (cocaïne en stimulan-
tia: gemiddeld 32 jaar en cannabis: 26 jaar). De ‘cannabis-
cliënten’ zijn vaker cliënten die voor het eerst in behandeling 
komen (61% nieuwe cliënten), terwijl dit voor de andere pro-
ductgroepen niet het geval is (45% voor cocaïne, 27% voor 
stimulantia en 13% voor opiaten).

Een zesde (17%) van de cliënten in 2016 heeft ooit drugs 
geïnjecteerd, waarvan een vijfde dit ook in de afgelopen 30 
dagen heeft gedaan (3% recente spuiters). Het aandeel spui-
ters is in de periode 2011-2016 gaandeweg gedaald (van 24% 
in 2011 tot 17% in 2016). Het afnemend belang van opiaten 
hangt hier ongetwijfeld mee samen. Ook hier zijn er duidelijke 
verschillen tussen de types centra. Binnen de ambulante centra 
is het aantal injecteerders (13% ooit en 2% recent) veel kleiner, 
terwijl het CIC met 40% ooit- en 15% recente spuiters veel 
hoger scoort. In de TG’s heeft 54% van de cliënten ooit gespo-
ten terwijl het RKJ met 10% ooit-spuiters het laagst scoort.
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Karel is vandaag aan 
het werk in een regulier 

bedrijf als dak- en 
gevelbekleder

 “Ik voel dat ik de juiste keuze heb gemaakt! Ik wil toren- 
kraanbestuurder worden”. Aan het woord is Karel in 
gesprek met jobcoach Steffi. Karel stemde ermee in dat 
we zijn verhaal en het activeringstraject dat hij aflegde 
samen met zijn jobcoach binnen de werkplaats van De 
Sleutel even in de kijker zetten. Een reconstructie door 
de bril van zowel cliënt als begeleider.

Wat voorafging
Twee jaar terug stapte Karel (*) in het hulpverleningspro-
gramma van de therapeutische gemeenschap De Sleu-
tel. Tijdens zijn therapie maakte hij vier maanden terug 
kennis met de activerende werkvloer van WeerWerk1. Na 
een screening bij GTB2, dat instaat voor gespecialiseerde 
dienstverlening voor personen met een arbeidsbeperking, 
wordt een arbeidszorgtraject opgestart op de activerende 
werkvloer. Daar werkte hij aan verschillende competenties 
om zich voor te bereiden op een betaalde tewerkstelling op 
de reguliere arbeidsmarkt. Op zich heeft Karel ruim erva-
ring in de bouwsector, in totaal zo’n 19 jaar. Maar hij werk-
te merendeels onder invloed van illegale drugs. 

Op de activerende werkvloer leert hij signalen herken-
nen en opvangen om niet te hervallen in druggebruik. Dit 
gebeurt via rechtstreekse begeleiding op de werkvloer en 
via empowermentgroepen. Er wordt getraind op assertivi-
teit om zijn boodschappen op een correcte, en niet langer 
op een aanvallende manier te brengen. Hij werkt verder 
aan het leren omgaan met kritiek. Na vallen en opstaan 
ziet hij in dat krijgen en geven van feedback een kans biedt 
om te groeien.

De kracht van ondersteuning bij doorstroom 
naar regulier werk: voorbeeld van een traject
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[Activering]

“Ik word torenkraanbestuurder”
Op een bepaald ogenblik vraagt Karel zich af wat zijn door-
groeimogelijkheden naar betaald werk zijn. Om zijn groei-
mogelijkheden om te zetten in een concreet plan, met een 
weloverwogen jobdoelwit, kiest Karel ervoor om deel te 
nemen aan het assessment. 

“Dit is een aanbod binnen het luik activering van Weer-
Werk. Het assessment omvat een periode van vijf intensie-
ve weken waarin jobclubs, empowermentgroepen en een 
stage in de sociale economie zich afwisselen. Het doel van 
dit assessment: Komen tot een persoonlijk ontwikkelings-
plan (POP). En zo’n plan impliceert keuzes maken”, aldus 
Steffi die momenteel het postgraduaat Supported Epmloy-
mentcoach volgt (zie kader). 

“Ik word torenkraanbestuurder!” luidt het na 5 weken. 
En Karel doet in het bijzijn van zijn netwerk zijn persoon-
lijk ontwikkelingsplan uit de doeken. Eén van zijn korte 
termijndoelstellingen bestaat erin om binnen zijn statuut 
als arbeidszorgmedewerker verder te groeien en te werken 
aan zijn generieke en technische competenties in de klus-
sendienst van WeerWerk. Steffi: “Van deze ploeg neem ik 
de jobcoaching op mij. En zo gingen Karel en ik het enga-
gement aan om samen stappen te zetten richting betaald 
werk op de reguliere arbeidsmarkt!” 
Toch laat Karel verstaan dat hij wat weerstand voelt: was 
het plan om torenkraanbestuurder te worden niet te hoog 
gegrepen? Tegelijk zorgt het wel voor  een ‘boost’! Karel: 
“Weet je, ik ben sinds mijn 14 jaar aan het werk als leercon-
tract. Op mijn 18-de ben ik gestopt met school om geld te 
gaan verdienen. Ik ben altijd van de ene job naar de  
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andere gegaan … Maar nu, voor het eerst, stond ik stil bij 
alles. Voor het eerst kon ik zeggen; ‘Hallo, ik ben Karel en ik 
heb een plan!’. Ik maakte eens een bewuste keuze in mijn 
leven.”

Meer dan een jobdoelwit 
De keuze van Karel gaat uit naar een betaalde job op de re-
guliere arbeidsmarkt. Omdat zijn persoonlijk ontwikkelings-
plan niet alleen zijn jobdoelwit omschrijft, maar ook de on-
middellijk bijhorende acties, is de energie om er mee aan de 
slag te gaan zichtbaar op alle wijzen. 

Steffi: “Het vormt voor mij als coach de leidraad om in 
ons kennismakingsgesprek concrete en praktische afspra-
ken te maken. Daarnaast laat ik als coach voldoende ruimte 
om elkaars verwachtingen te leren kennen. Ik geloof er sterk 
in dat de combinatie van bovenstaande het draagvlak vormt 
voor een succesvol begeleidingsproces. Het gaat tenslotte 
om een gezamenlijk engagement. En in dit engagement was 
het opvallend voor me hoe belangrijk doelstellingen zijn. 

Omdat het enthousiasme van Karel groot was, wou Stef-
fi het met hem ook hebben over het behouden van deze 
‘drive’. “Niet omdat ik niet in zijn verhaal geloof, integen-
deel. Ik wil zijn verhaal sterker maken. Ik doe dit door infor-
matie te geven en leer hem met een pro-actieve blik kijken 
naar zijn tewerkstellingsplan. Zo nemen we bijvoorbeeld 
de testen door die voorafgaan aan de effectieve start van 
de opleiding torenkraanbestuurder. We bekijken het finan-
ciële aspect, de kansen in zijn netwerk om tijdig zijn valkui-
len bespreekbaar te maken, …”, zo verduidelijkt jobcoach 
Steffi. 

Sterk naar werk 
Als Karel twee maanden aan het werk is als dak- en gevelbe-
dekker vragen we hem wat Supported Employment en her-
stel inhoudt, in zijn beleving?

Karel: “Werk is altijd belangrijk geweest voor mij. Ik heb 
altijd het gevoel gehad dat als ik opnieuw vast werk zou 
hebben, de rest wel zou volgen … En zie nu, ik ben aan het 
werk, binnen drie maanden verhuis ik uit het tussenhuis3 
(incl link naar website). In het verleden heb ik ook altijd ge-
werkt. Werk hebben stond altijd op nummer één. Toen ik 
startte in arbeidszorg viel de inhoud van het werk tegen. Ik 
kwam mezelf tegen, het gevoel zat niet goed. Toen ik mocht 
overgaan naar de klussendienst herleefde ik even. Maar na 
een aantal weken voelde ik dat dit het ook niet was. 

In het begin voelde ik me onderschat, ik wist zelf dat 
ik meer kon. Het probleem was dat ik dan tegen iedereen 
begin op te boksen. En toen onderging ik het maar. Geluk-
kig kreeg ik het vertrouwen van de werkplaatsleider, dat is 
net wat ik nodig heb. In mijn laatste gesprekken nam ik de 

touwtjes in handen. Toen de doorverwijzing er kwam van 
VDAB naar Randstad, wou die dame helemaal van nul her-
beginnen… Maar ik heb toen de vraag die ze mij stelde 
naar haar teruggespeeld. ‘Welke meerwaarde kan jij mij 
bieden? Alles wat je voorstelt heb ik doorlopen in De Sleu-
tel/Weerwerk Activering.’ Ze gaf me uiteindelijk gelijk en 
liet me mijn gang gaan. Na 3 weken was ik aan het werk. 
Ik wist wie ik was en waar ik naar toe wou. Ik ben jullie 
dankbaar. Ik heb mijn twijfels overwonnen, ik heb geleerd 
om rustig te blijven bij frustraties. Dankbaar voor de kan-
sen die ik gekregen heb, voor de opstap die ik kon maken. 
In het assessment mocht ik dromen, alles opentrekken 
en mijn mogelijkheden ontdekken. Ik kende mijn plus- en 
minpunten, maar door er bewust mee bezig te zijn weet ik 
wat het doet met mezelf en anderen. Minpunten vallen bij 
te sturen, het is… een andere manier van kijken. 

Dankbaar voor de ondersteuning
In het begin van mijn arbeidstraject, tijdens de arbeidszorg 
voelde ik me eigenlijk gekleineerd, ik wou ook niet werken 
in de sociale werkplaats… Dat is mijn trots. Ik durf dat te 
zeggen, ik heb die trots op alle gebied, mijn voorkomen. 
Ik wil er goed uitzien, ik wil kunnen zeggen dat ik werk bij 
firma huppeldepup, dat geeft me status. Dat is altijd zo 
geweest, dat is Karel! Nu heb ik meer levenskwaliteit, dat is 
zeker. Het ritme, de structuur helpen me. Nu verveel ik me 
echt snel thuis, ik ga liever werken. Werken geeft me vol-
doening en plezier. Wat ik wel merk is dat ik nu (nvdr in het 
normaal economisch circuit) minder kan bespreken wat kan 
of niet kan. Toch zie ik een aantal mogelijkheden die ik op 
termijn wil bespreken met mijn huidige baas.”

Door de ogen van de coach
Op basis van de start van Karel zijn traject in arbeidszorg 
en zijn latere deelname aan het assessment, leerde hij een 
sterk verhaal vertellen over zichzelf. Hij benoemt zijn sterk-
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tes, kent zijn valkuilen en is overtuigd dat zijn jobdoelwit 
aansluit bij zijn vaardigheden. 

Steffi: “Ik merkte op dat deze elementen hem sterker 
maakten om eigenaar te blijven van het proces. We spreken 
over empowerment. Kort samengevat bouwde Karel op-
nieuw zijn leven uit. Hij droomde, vond een doel, groeide 
in en rond hetgeen wat met hem gebeurde en gebeurd was. 
Hij vond terug zin in het leven. Hij omvat voor mij het  
begrip ‘recovery’. Tot slot was het een meerwaarde in het 
gehele begeleidingsproces om samen te werken met een 
netwerk dat een herstelondersteunende visie heeft. Zelf heb 
ik het aangevoeld als de mogelijkheid om in mijn positie of 
rol te blijven. Ik kon zijn verhaal beluisteren en steeds de 
verbinding maken met ‘werk’” 

Tot slot
Als we dit schrijven is Karel nog steeds aan de slag in een 
regulier bedrijf als dak- en gevelbekleder. Momenteel nog 
op interimbasis, maar er lopen positieve gesprekken rich-
ting een vast contract. Steffi: “Karel vertelde mij dat hij op 
het einde van die sollicitatie ook sprak over zijn verleden, 
wat nooit zijn intentie was geweest. Hij ging omwille van 
alle voorbereiding zelfzeker naar het gesprek, kreeg daarin 
bevestiging van de werkgever, en hield er zo’n danig goed 
gevoel aan over dat hij open, eerlijk en spontaan een blik 
op zijn verleden toeliet. Bovendien ging hij op zoek naar de 
loonbarema’s volgens zijn ervaring en onderhandelde hij 
via het interimkantoor voor meer loon”. Alleen al omwille 
van bovenstaande kan ik besluiten dat Karel werk maakt van 
destigmatisering, een probleem voor alle personen die da-
gelijks vechten tegen hun verslaving.”

En wat brengt de toekomst? Karel ziet perspectief in zijn 
job als ploegbaas. Hij wil zich inwerken in alle facetten van 
het bedrijf. Een opleiding volgen als torenkraanbestuurder 
is niet mogelijk gebleken. De ambitie is nu om een attest te 
behalen als hoogtewerker. Daar zal hij volop voor gaan.

Reageer: redactie@desleutel.be

(*)  Om redenen van privacy gebruiken we een fictieve naam
(1)    WeerWerk is een divisie van vzw Sociale Werkplaats De Sleu-

tel. Het maatwerkbedrijf WeerWerk zet in op mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We coachen hen weer 
naar werk. WeerWerk weet dat kansen geven werkt.

 (2)  GTB: een gespecialiseerde dienstverlening voor personen met 
een arbeidsbeperking. Deze dienst begeleidt kansengroepen 
om een gepaste job te vinden en te houden en werkt nauw 
samen met de VDAB.

(3)  Tussenhuis: vervolgtraject op Therapeutische Gemeenschap 
met een duidelijk toekomstplan waar het zelfstandig wonen 
in een semi-ambulante begeleiding met een cleane levensstijl 
wordt getraind.

Supported Employment wordt internationaal als de beste 

praktijk beschouwd om de slaagkansen op die ‘gewone’ 

werkvloer te waarborgen. Het is een methodiek om 

mensen met een (arbeids)beperking en andere kwetsbare 

groepen te ondersteunen om op de gewone arbeidsmarkt 

betaald werk te vinden en te houden. Hij/zij krijgt onder-

steuning voor, tijdens en na het vinden van een job. Maar 

ook de werkgever wordt ondersteund ; hierbij ligt de focus 

op de mogelijkheden van de persoon eerder dan op de 

beperkingen.

Het 5-fasenmodel van Supported Employment:

• KLANTBETROKKENHEID

• BEROEPSGERICHTE PROFILERING

• JOBFINDING

• WERKGEVERSBETROKKENHEID

• ONDERSTEUNING OP EN NAAST DE WERKVLOER

Artvelde Hogeschool organiseert komend voorjaar op-

nieuw een postgraduaat Supported Employment coach. 

De Supported Employment coach is jobcoach in het 

kwadraat. Hij werkt voor kwetsbare burgers die net als 

iedereen hun talenten willen verzilveren in een pas-

sende job. Hij werkt voor werkgevers die kansen zien in 

tewerkstelling van mensen die net een beetje anders zijn. 

Ook de overheid wil kwetsbare mensen laten participeren 

in de arbeidsmarkt, alleen zeggen ze er niet bij hoe. Dit 

postgraduaat “Supported Employment Coach” heeft de 

ambitie om dit wel te doen. De opleiding wordt georgan-

iseerd in nauw overleg met de SUEM.be (*) waar o.m. 

de koepels SST, Groep Maatwerk, VDAB en GTB deel van 

uitmaken.

Het postgraduaat richt zich in eerste instantie naar 

deelnemers die betrokken zijn bij Supported Employment 

in de praktijk. Kandidaten moeten ook in de mogelijkheid 

zijn om gedurende de hele periode van de opleiding con-

tact te hebben met Supported Employment klanten. 

(*) SUEM.be is de Belgische vereniging voor de Supported  
Employment en maakt deel uit van de European Union of  
Supported Employment.

Supported Employment
Wat?
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Leerboek Psychiatrie

Personen met een dubbel diagnose, het samen voorkomen 
van een chronische verslavingsproblematiek met een ern-
stige psychiatrische stoornis, vormen een steeds groeiende 
doelgroep in onze therapeutische centra. Een grondige, 
brede en up-to-date kennis omtrent psychiatrische problema-
tiek is een competentie die aanwezig moet zijn in de behan-
delende equipes. Dit Leerboek Psychiatrie is daarom ook 
voor ons relevant.

De derde druk van het Leerboek Psychiatrie is niet al-
leen een inhoudelijke aanpassing aan de evoluerende we-
tenschappelijke kennis en een afstemming op de nieuwe 
indeling volgens de DSM-5, hij kreeg ook een aantrekkelijke 
vormgeving en past een up-to-date didactische uitwerking 
toe: via de website kan de leergierige student zijn kennis toe-
passen en verdiepen aan de hand van cases en videovignet-
ten; zo wordt de brug tussen theorie en praktijk geslagen.

Het leerboek is gestructureerd in 4 delen. Het omvang-
rijke eerste deel, de psychiatrische ziekteleer, vormt de theo-
retische basis. Het tweede deel beschrijft de psychiatrische 
ziektebeelden en volgt hierbij de indeling van de DSM-5. 
Volgende psychiatrische stoornissen worden behandeld: 
neurocognitieve stoornissen, psychosespectrum stoornis-
sen, bipolaire-stemmingsstoornissen, depressieve-stem-
mingsstoornissen en suïcidaal gedrag, angststoornissen, 
obsessieve-compulsieve stoornissen en verwante stoornis-
sen, psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen, 
dissociatieve stoornissen, somatische-symptoom stoornis 
en verwante en nagebootste stoornissen, eetstoornissen, 
slaap-waakstoornissen, seksuele dysfuncties, genderdysfo-
rie, drangstoornissen, middelgerelateerde en verslavings-
stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, neurobiologische 
ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen. Elk ziektebeeld 
wordt behandeld volgens eenzelfde structuur. Na de samen-
vatting volgt de situering, de beschrijving van syndromen, 
van de ontwikkeling, het beloop en de gevolgen van de pro-
blematiek, de diagnostiek, epidemiologische gegevens en 
etiopathogenese om dan over te gaan tot de behandeling, 
farmacotherapie, met ook aandacht voor psychosociale en 
psychotherapeutische behandeling.

We gaan wat dieper in op de middelgerelateerde en ver-
slavingsstoornissen. Het biopsychosociale model is op dit 
ogenblik het meest gehanteerde model om deze stoornissen 
te beschrijven, maar de laatste jaren krijgen neurobiologi-
sche componenten meer aandacht, in zoverre dat sommi-
gen spreken over een hersenziekte. Belangrijke psychische 
symptomen zijn de hunkering, het verlies van persoonlijke 
controle over de consumptie. Verslaving heeft, zoals wij da-
gelijks merken, nadelige gevolgen op lichamelijk, psychisch 
en sociaal gebied. Ook kunnen er psychiatrische stoornissen 
veroorzaakt worden door middelengebruik. Verslaving aan ta-

[Hulpverlening]

bak is zeer hardnekkig, spontaan herstel komt slechts zelden 
voor. Het natuurlijke beloop van verslaving aan alcohol en 
cannabis is gunstiger, maar dat van verslaving aan opiaten is 
zeer ongunstig. Er is een grote kans op een vroegtijdige dood 
door overdosering, geweld en infecties. Veel mensen hebben 
ook een slecht probleeminzicht en zoeken pas na een lange 
periode van verslaving hulp. 

Het derde deel van het boek gaat over speciële psychiatrie. 
Hier leert u over toepassingen in specifieke settings en doel-
groepen. Deel 4 plaatst de psychiatrie in een breder kader. 
Interessant is dat niet enkel beschreven wordt welke psy-
chiatrische diagnoses er zijn, maar dat uitgebreid ingegaan 
wordt op het proces van diagnosestelling. Aan bod komt ook 
de betekenis van de diagnose, de ontwikkelingsfase van het 
ziektebeeld, de factoren die van belang zijn voor de behande-
ling, de functionele beperkingen. Dit leerboek schenkt veel 
aandacht aan het stresskwetsbaarheidsmodel. Stressoren 
zijn gebeurtenissen die in ieders leven voorkomen. Maar 
ieder gaat er anders mee om. De psychologische processen 
en de neurobiologische factoren beïnvloeden elkaar boven-
dien op een complexe wijze. De etiopathogenese van psychi-
atrische stoornissen kan goed begrepen worden vanuit dit 
stresskwetsbaarheidsmodel.

De interesse in de neurobiologische aspecten van psy-
chische functies en psychiatrische symptomen, is de laatste 
jaren sterk toegenomen. In dit leerboek wordt er een uitge-
breid en overzichtelijk hoofdstuk aan besteed. Mij boeiden 
vooral de paragrafen over motivatie, gedrag en verslaving en 
over motivatie, gedrag en impulsregulatie. Dit leerboek bevat 
nog bijdrages over tal van andere actuele onderwerpen. Het 
kan ten zeerste worden aanbevolen!

Hengeveld M., van Balkom A.,  
van Heeringen C. en Sabbe B.,  
Leerboek Psychiatrie, herziene druk 
(776 blz), De Tijdstroom, 89 euro
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[Preventie]

Snakt onze jeugd naar een sigaretje of vinden ze het vooral 
vies? Is het drankgebruik van 14-jarigen echt dramatisch of 
juist onbestaand? Zijn de rokers veranderd in gamers? En wat 
met gokken? Energydrinks en smartphones? Het antwoord van 
De Sleutel is Unplugged, materiaal op maat van leerkrachten 
die werken met jongeren van 12 à 17 jaar.

Unplugged bundelt alle didactisch materiaal en trainingen voor 
de preventie van alcohol, drug- en schermverslaving voor het 
secundair onderwijs.

Het landschap van de middelen en de problematieken rond 
verslaving zijn de jongste jaren sterk geëvolueerd. Waar liggen 
voor onze jongeren de grootste risico’s? Hoe zorg je ervoor 
dat de volwassenen van morgen op een juiste manier omgaan 
met de verleidingen in de maatschappij? Het opsteken van het 
verwijtende vingertje of het moraliserende ‘leren neen zeggen’ 
is al lang voorbijgestreefd. En wat met de meest kwetsbare 
jongeren?

Toen op 17 februari 2017 Unplugged 1ste graad werd 
voorgesteld aan de pers, maakte De Sleutel de cirkel rond. De 
Sleutel beschikt nu over preventiemateriaal voor de kleuterklas 
(Gat in de haag zie Sleutel Magazine nr. 49 ) de lagere school 
(TOPspel zie Sleutelmagazine 50) en het volledig secundair 
onderwijs. (Unplugged).

Voor alle programma’s werd gezocht naar effectief materi-
aal dat door leerkrachten eenvoudig is te implementeren. Alle 
verdere informatie over onze didactische pakketten en trainin-
gen vindt u op www.unplugged123.be 
 

We stellen hier graag het materiaal en  
de trainingen voor
Unplugged 1ste graad. – 12 lessen. Inhoud: persoonlijke en 
sociale vaardigheden, normative belief en productinformatie 
(handleiding en leerlingenboekje)

In les 6 focussen de leerlingen op de 
vaardigheid ‘emoties uitdrukken’, en 
vooral op non-verbale expressie. Een 
jongere die leert om op een juiste manier 
zijn gevoelens weer te geven, waarbij de 
verbale en non-verbale expressie elkaar 
niet tegenspreken maar versterken, zal 
beter in staat zijn om op een effectieve 
manier te communiceren. Hij/zij zal zich 
begrepen voelen, waardoor relaties en 
het zelfbeeld worden versterkt. Geen  
gemakkelijke opdracht in tijden van  
Facebook en Whatsapp? 

Unplugged in de kijker

2017 – open training Brugge, leerkrachten en preventiewer-
kers maken kennis met de 12 lessen Unplugged 1ste graad. 

2017 – BuS0 Sint-Jozef, leerling reflecteert over oefening 4 
uit les 3 – de bezorgdheidsmeter. Straks gaat de leerling in 
discussie met zijn collega. Wat vinden we risicovol aan de 
gegeven situaties

Open trainingen voor het schooljaar 2017-2018 voor  
unplugged 1ste graad

De training begint om 9u (onthaal vanaf 8u45) tot 16u. 
Follow-upmoment: halve dag van 13u tot 16u (onthaal vanaf 
12u45)

Donderdag 12 oktober 2017 + donderdagnamiddag 3 mei 2018 - Antwerpen

Maandag 16 oktober 2017 + maandagnamiddag 7 mei 2018 - Gent

Dinsdag 17 oktober 2017 + dinsdagnamiddag 8 mei 2018 - Brugge

Donderdag 19 oktober 2017 + donderdagnamiddag 17 mei 2018 - Hasselt

Vrijdag 20 oktober 2017 + dinsdagnamiddag 15 mei 2018 - Brussel
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Unplugged 2de graad biedt een waaier van activiteiten waar de 
leerkracht uit kan putten om een projectdag in te vullen. Naast 
een degelijke uitgewerkte handleiding bieden we een fraai geïl-
lustreerd leerlingenboekje aan.  Als voorbereiding op een pro-
jectdag bieden wij een training van 3 uur aan. Op de projectdag 
zelf komt een medewerker van De Sleutel ook graag naar uw 
school om workshops te begeleiden voor uw leerlingen. Dit 
alles geïntegreerd in een volle projectdag. 

Beeld van het materiaal - In de film 
ziet het er cool uit: gevaren trotseren, 
tot het uiterste gaan, op de rand ba-
lanceren, snel bewegen in het drukke 
verkeer. Maar in het echt moeten leer-
lingen risico’s van tevoren inschatten. 
Zo is het met het leven op straat, maar 
ook met het omgaan met drank en 
andere drugs. En dat moet vaak ra-
zendsnel gebeuren. Streetwise: Engels 
voor straatslim.

Februari 2017 – Leerlingen uit het 3de jaar van het Maria  
Assumptalyceum Laken schrijven hun mening over tabak en 
alcohol op.

Wie graag met De Sleutel samenwerkt om zo’n projectdag uit 
te werken, neemt contact op met Yannick Weyts.  
preventie@desleutel.be 

Unplugged 3de graad – (g)een vak apart.  25 uitgewerkte en 
goed gedocumenteerde lessen onderverdeeld in 5 verschillende 
lesmappen. 1. Drugs, de producten; 2. Invloed van drugs op de 
hersenen en in het lichaam; 3. Cocaïne is geen fair trade;  
4. Drugs, verslaving en hulpverlening; 5. Drugs in de kunst. 

Training leerkrachten Visa-Cor-Mariae te Brakel. Leerkrachten 
zijn creatief aan het werk. Posteroefening drugs just say know.

2017 Sint-Jozefcollege Turnhout. De leerlingen bestuderen de 
invloed van alcohol en andere drugs op hun brein. 

We organiseren dit schooljaar ook 5 open trainingen voor het 
hele pakket Unplugged. 

Maandag 22 januari 2018 in Antwerpen

Dinsdag 23 januari 2018 in Brugge

Maandag 29 januari 2018 in Gent

Dinsdag 30 januari 2018 in Hasselt

Donderdag 1 februari 2018 in Brussel

Vrijdag 2 februari 2018 in Gent voor BuSO (BSO)



De vzw Sociale Werkplaats De Sleutel/Weerwerk, de vzw 
Werkspoor, de vzw Buurt & Co en de vzw Tot Uw Dienst hebben 
besloten om te groeien naar één organisatie. De drie vzw’s waar 
we mee samengaan hebben een vergelijkbare werking als onze 
organisatie maar dan in Roeselare en waren tot nu gekoppeld 
aan het OC Sint-Idesbald. Het zijn dus ook vzw’s uit de groep 
Broeders van Liefde wat de versmelting van deze vier vzw’s  
makkelijker maakt.

De vzw Werkspoor is een vzw met een erkenning sociale werkplaats (straks 
maatwerkbedrijf) met een groenploeg en een isolatieploeg. Vergelijkbaar 
dus met wat ook wij doen aan opdrachten.
De vzw Buurt&Co heeft een erkenning LDE (Lokale Diensten Economie) 
en vult een ander pallet van dienstverlening in: de uitbating van een 
dierenasiel, energie scanners, buurtsport en verschillende buurtgerichte 
groenploegen.
De vzw Tot uw Dienst is sterk vergelijkbaar met wat we binnen de dienst 
Weerwerk Activering doen: begeleiden van mensen in een traject naar 
duurzaam werk.

Efficiënter werken is voor elke organisatie een uitdaging. Dat is niet 
anders bij ons als bij de collega’s van de vzw’s in Roeselare. We zijn er van 
overtuigd dat we onze overhead en onze knowhow op een meer efficiënte 
manier zullen kunnen inzetten voor een iets grotere groep dan dat dit op 
vandaag het geval is. Binnen de werkingen van Roeselare zal men kunnen 
“genieten” van de werking van een overhead en zich meer kunnen con-
centreren op de effectieve operationele opdrachten. Dit moet resulteren in 
betere resultaten, een sterkere verankering in de regio en extra mogelijkhe-
den in de ontplooiing van de organisatie.

Binnen de nieuwe werking in Roeselare zullen we de doelgroep “mensen 
met een verslavingsgeschiedenis” aanboren. Dit gebeurt in deze regio tot 
op vandaag nog niet. We beschouwen het vanuit onze missie als noodza-
kelijk om dit luik van vernieuwing zo vlug als mogelijk op te nemen. Dit 
betekent een veel nauwere samenwerking met de collega’s uit de (drug)
hulpverlening dan nu het geval is. Deze oefening zal dan ook een positieve 
weerslag hebben op de verdere verankering in de regio.

Onze personeelsgroep zal groeien met een 60-tal mensen wat uiteraard 
voor een ganse uitdaging zal zorgen.
Een vergelijkbare manier van werken binnen de drie vestigingen,  
Roeselare-Gent-Antwerpen, is uiteraard een doelstelling.

Dit ganse proces trekt zich nu op gang en zal mondjesmaat worden uitge-
voerd. We willen uiteraard wel klaar staan met deze fusie tegen de start van 
het Maatwerkdecreet bis, namelijk op 01/01/2019.

[Uit het netwerk]
 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 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 / Weerwerk Gent

 Getouwstraat 10
 9000 Gent
T 09 223 02 04
F 09 232 58 18
E info.gent@weerwerk.net

 VZW Sociale Werkplaatsen  
De Sleutel / Weerwerk Antwerpen

 Deurnestraat 208 
2640 Mortsel

T 03 259 08 90
F 03 259 08 91
E info.antwerpen@weerwerk.net 

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

Op weg naar één organisatie,
groeien naar één werking!
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