
“Therapeutische Gemeenschap 
voor Dubbel Diagnose”, maak 
kennis met versie 2.0
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Editoriaal

Met ‘Switch off’ wil De Sleutel iedereen aanmoedigen om af en toe de 
smartphone aan de kant te leggen. Hierbij kunnen volwassenen het goede 
voorbeeld geven. Samen met reclamebureau DDB Brussel (www.ddb.be) 
creëerde team Preventie van De Sleutel een sterk beeld om die boodschap 
te brengen gericht naar het ganse gezin. U zag de advertentie misschien 
verschijnen in de krant De Standaard… Deze campagne past binnen ons 
nieuwe project ‘Klikken doet kicken’, een vorming voor leerkrachten.

In dit nummer vragen we tevens uw aandacht voor het vernieuwde aanbod 
van de therapeutische gemeenschap voor dubbeldiagnose te Gent. In deze 
afdeling kampen cliënten ook met een psychiatrische problematiek. De laatste 
paar jaar merkten we een belangrijke toename van de zorgzwaarte, mede 
veroorzaakt door de vermaatschappelijking van de zorg. Na een intensieve  
transitieperiode werd de behandelmethodiek aangepast, rekening houdende 
met de heel specifieke zorgnoden en behandeldoelstellingen van cliënten 
met een dubbele diagnose. In deze bijdrage (blz 10) kan je lezen met welke 
aanpassingen en verbeterpunten het team aan de slag is gegaan. 

De Sleutel zet verder in op het verbeteren van de tevredenheid van de 
cliënt. Vandaar ook onze participatie aan de Vlaamse Patiënten Peiling GGZ. 
Deze bevraging brengt de ervaringen van cliënten inzake de kwaliteit van de 
geestelijke gezondheidszorg in kaart. De resultaten van deze peiling worden 
binnen De Sleutel teruggekoppeld naar de teams én de cliënten. Ook op de 
website maken we de voornaamste resultaten bekend. Op die manier leveren 
de metingen niet alleen nuttige informatie op voor De Sleutel, maar ook voor 
de cliënten, familieleden en verwijzers. Deze bevraging draagt in De Sleutel bij 
tot een cultuur van openheid en samen leren (lees blz 12).

Verslavingsgedrag veroorzaakt vaak overlast en onveiligheid. Lokale overheden 
worden hiermee geconfronteerd en gaan op zoek naar een aantal goede 
antwoorden op deze problematiek. In dit verkiezingsjaar zullen lokale besturen 
straks opnieuw keuzes maken. Wie neemt welke rol op? In Mechelen pioniert 
de stad met een psycho-educatief programma, genaamd VIDA. Opmerkelijk 
is dat men de scholen kiest als toegangspoort voor vroeginterventie. Lees het 
interview Leentje Winkelmans, diensthoofd Sociale Preventie en met VIDA-
jongerenbegeleidster Sil op blz 4. 

In Antwerpen werkt De Sleutel actief mee aan twee drempelverlagende 
initiatieven. Niet alleen is er onze medewerking aan het Adviespunt Verslaving 
dat snel en efficiënt advies op maat geeft. Vanaf oktober start Weerwerk ook 
met “sociale activering”. Met dit aanbod willen we voorkomen dat mensen 
uit de boot vallen omdat de lat voor sommige cliënten in ons regulier 
activeringsaanbod te hoog ligt.

Tot slot zijn we ook fier dat sport en bewegen echt leeft in De Sleutel. 
Voor veel van onze cliënten is het een middel om een nieuwe, alternatieve 
levensstijl te ontwikkelen. Proef in de bijdrage op blz 15 hoe we dit aanbod in 
de praktijk brengen en in onze werking integreren.

Veel leesgenot.

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Deze begint met een sportintake. Wie nuchter is op dat 
moment, kan deelnemen aan dat sportmoment. Dit gebeurt 
samen met diegenen die al op de activerende werkvloer 
bezig zijn. Zo krijgen ze al een beeld over wie deelneemt 
aan de activerende werkvloer. Als deze activiteit goed lukt, 
kunnen ze op donderdagvoormiddag opnieuw deelnemen 
aan een groepsgesprek en aansluitend deelnemen aan een 
workshop op de activerende werkvloer in Mortsel. Wanneer 
deze 3 activiteiten goed lukken, kunnen ze effectief starten 
op de activerende werkvloer. 

Wat is jullie hoop met dit nieuwe project?
Bedoeling is dat we meer mensen kunnen toeleiden naar 

de activerende werkvloer. Nu zijn er te veel personen die er 
niet geraken. Concreet hopen we om toch 1/3 tot de helft 
van de aangemelde personen te kunnen bedienen met deze 
sociale activering, wat betekent dat we op jaarbasis 40 tot 
50 sociale activeringstrajecten realiseren.

Wie zijn jullie partners?
Onze opdrachtgever is de stad Antwerpen. Van 

dagcentrum De Sleutel in de Dambruggestraat krijgen 
we een lokaal ter beschikking waar de groepsgesprekken 
zullen plaatsvinden. Vagga ondersteunt ons bij de 
groepsgesprekken en individuele counseling. Het project 
wordt door 3 medewerkers gedragen: Astrid Opgenhaffen 
(empowerment), Stephanie März (activerende werkvloer) 
en Evi Naeyaert, (psycholoog VAGGA).

Hoe komen geïnteresseerden bij jullie terecht?
De toeleiding is zeer divers. Zowel OCMW, CAW, Bureau 

Actief, drughulpverlening, psychiatrie, … kunnen ons in 
contact brengen met kandidaten. Het maakt niet uit, we 
staan open voor iedereen uit de Antwerpse agglomeratie.

Wie interesse heeft om deel te nemen, kan mailen 
naar Jeroen De Man: jeroen.de.man@weerwerk.be 
(of 0492 724974).

[Activering]
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Lagere drempel dankzij  
sociale activering

In oktober start in Antwerpen een nieuw initiatief: sociale 
activering. Met dit aanbod willen we voorkomen dat mensen 
uit de boot vallen omdat de lat voor sommigen op de gewone 
activerende werkvloer te hoog ligt. We hadden een gesprek 
met Sarah De Meyer, coördinator activering van Weerwerk 
Antwerpen. 

Er is op vlak van activering reeds een aanbod in 
Antwerpen. Waarom dit nieuwe initiatief?

Sarah: We stelden vast dat er voor vele personen een 
grote kloof bestaat tussen hun mogelijkheden en wat nodig 
is om op de activerende werkvloer te kunnen deelnemen 
aan de eerste fase. Op de participatieladder moet je 
daarvoor al op trede 2 of 3 staan, wat betekent dat je 3 
maal per week aan een gestructureerde activiteit moet 
kunnen deelnemen. Ze halen dat niet, ze zijn te frequent 
afwezig en vallen daardoor uit de boot. Jammer, want we 
denken dat activering wel degelijk een goed aanbod is voor 
hen. De eerste stap is echter te groot. Door het aanbod 
laagdrempeliger te maken, hopen we dat mensen die nu 
‘uitvallen’ toch een kans krijgen.

Wat is jullie doel met deze nieuwe sociale activering?
We willen de mensen leren hoe je een weekprogramma 

met zinvolle activiteiten kan invullen. Die activiteiten kunnen 
van verschillende aard zijn. Bijvoorbeeld wanneer poets ik 
mijn studio, wanneer ga ik naar het dagcentrum, wanneer 
doe ik boodschappen, … We leren hen een overzichtelijke 
weekplanning maken. We bekijken met hen wat van hun 
geplande activiteiten gelukt is, wat niet en waarom.

Vervolgens bespreken we hoe de volgende week zo gepland 
kan worden dat het wel lukt om de afgesproken activiteiten  
uit te voeren. Ons doel is dat ze er na een tijd in slagen om  
3 geplande activiteiten per week effectief uit te voeren. Als  
dit lukt, zijn ze klaar om op te starten op onze activerende 
werkvloer waar ze op afgesproken dagen correct aanwezig 
moeten zijn. Voor diegene die ‘werk’ niet als een volgende stap 
in hun traject zien of waar hulpverlening nog aan de orde is, 
gaan we op zoek naar een passende doorverwijzing.

Op welke manier leren jullie hen om zo’n 
weekplanning te volgen?

De donderdagvoormiddag is er een groepsactiviteit, dan 
nemen we de agenda’s van de deelnemers onder de loep. 
We laten ze reflecteren en zo ook bewuster worden over hoe 
ze hun week willen structureren. Indien nodig volgt er ook 
een individueel gesprek. We sluiten die voormiddag af met 
een broodmaaltijd om zo een band met hen te creëren.

Wie actief deelneemt aan de bespreking en nuchter is, 
krijgt een ticket voor een sportieve activiteit op dinsdag. R
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Dienst sociale preventie kiest scholen als toegangspoort voor vroeginterventie
Stad Mechelen pioniert met  
psycho-educatief programma VIDA

Verslavingsgedrag veroorzaakt overlast en onveiligheid.  
Lokale overheden hebben rechtstreeks of onrechtstreeks te 
maken met deze problematiek. Bekijken zij het drugsvraag-
stuk ook vanuit preventie- of gezondheidsstandpunt? In 
dit verkiezingsjaar moeten lokale besturen straks opnieuw 
keuzes maken. Wie neemt welke rol op in een gemeente  
of stad? 

In Mechelen experimenteert de dienst sociale preventie 
van de stad met VIDA (1). Het is een kortdurend psycho-
educatief programma gericht op jongeren uit het middel-
baar onderwijs waarmee vroegtijdig wordt ingegrepen bij 
problemen met drugs, alcohol, gamen of gokken. Er wordt 
vertrokken vanuit de gedachte dat jongeren zelf stappen 
kunnen zetten om hun probleem in handen te nemen en  
te controleren, mits ze de nodige info en feedback krijgen. 
Indien nodig wordt er ook doorverwezen naar professio-
nele hulpverlening. 

De Sleutel heeft in Mechelen een ambulant centrum.  
Al jarenlang is er een goede samenwerking met stad. Ook 
in dit VIDA-project is het dagcentrum actieve partner.

We hebben een gesprek met Leentje Winkelmans, dienst-
hoofd Sociale Preventie en Sil Imbrechts, jongerenbege-
leidster.

De dienst Sociale Preventie van de Stad Mechelen was 
al langer op zoek naar een methodiek om aan de slag te 
gaan rond vroegdetectie- en interventie van met middelen-
gebruik experimenterende jongeren. 

De dienst Sociale Preventie valt onder het preventie- en 
veiligheidsbeleid van de stad. Hier vallen verschillende 
middelengerelateerde initiatieven onder, zoals sensibilise-
ring rond alcoholverkoop via mystery shopping, mobiel 
jeugdwerk, straathoekwerk, bemiddeling bij Gas-boetes 
of Nero (wat staat voor Normstelling En Responsabilise-
ring naar aanleiding van Overlast). Soms gaat het om 
projecten. 
Doel van de Sociale Preventie is het verminderen van 
risicofactoren die aanwezig kunnen zijn, (milieu, mens) 
en het versterken van de beschermende factoren. Op die 
manier beoogt men de kans op een delinquent, deviant 
gedrag te verminderen evenals situaties van onwelzijn te 
vermijden. Men kijkt dus bewust niet enkel vanuit de 
criminaliteitsinvalshoek.

Leentje Winkelmans: “We probeerden een tijdlang jonge-
ren via jeugdwerkers gemotiveerd te krijgen om een ge-
sprek aan te gaan over hun experimenteergedrag. Als on-
derdeel van het mobiel jeugdwerk trachtten zij tijdens 
gesprekken problemen te detecteren in de scholen. Dat 
vraaggestuurde detectiespoor bleek echter niet te werken”.  
Er kwamen nauwelijks doorverwijzingen.

Het gesprek over drugs aangaan met jongeren die daar 
geen graten in zien, blijft moeilijk. Na het detectiespoor 
volgde het open spreekuur, de telefonische permanentie,… 

Leentje Winkelmans: “Uiteindelijk zijn we veranderd van 
tactiek. Sil is een veel outreachender rol beginnen opne-
men door zelf naar de veldwerkers toe te stappen. Het is 
veel intensiever, maar het werkt”. 

Met het VIDA-project richten jullie zich in  
eerste instantie op problemen aangemeld via 
de scholen?

Leentje Winkelmans: “Klopt. VIDA is er gekomen na een dui-
delijk signaal vanuit het onderwijs. Een bevraging in de regio 
leerde ons dat scholen niet wisten wat aanvangen met een 
bepaalde groep van jongeren die experimenteerde. Doorver-
wijzen naar de drughulpverlening lukte vaak niet omdat het 
drugprobleem daar meestal niet ernstig genoeg voor was. 
Ook al oordeelden de leerkrachten dat er al heel wat levens-
domeinen beïnvloed waren door dat experimenteergedrag”.

Wat is het doel van VIDA?
Vroeginterventie = vroegtijdig ingrijpen
VIDA heeft tot doel middelengebruik bij jongeren zo 
vroeg mogelijk te identificeren en hen te motiveren tot 
zelfreflectie en gedragsverandering. Op deze manier 
willen we de risico’s verminderen of de bestendiging 
van het druggebruik voorkomen. Vroeginterventie 
stopt het gebruik niet, bewustwording staat centraal. 
Het leert jongeren een ‘ verantwoord’ gebruikspatroon 
te ontwikkelen.

Meestal kon er weinig concreet gedaan worden omdat ze 
nog niet als verslaafd gediagnosticeerd waren. Als gevolg 
van de financiering van verslavingszorg in ons land, kun-
nen er enkel een drietal gesprekken gebeuren met een  
jongere wanneer die nog niet verslaafd is. 

Leentje: “Uiteindelijk heeft de stad beslist om halftijds ie-
mand vrij te stellen om de vroeginterventiegesprekken op 

(1)  VIDA staat voor vroegdetectie en vroeginterventie van drugs/alcohol/
gamen/gokken en is een kortdurend psycho-educatief programma. 
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Jongerenbegeleidster Sil: “Bij VIDA opteren 
we ervoor om gesprekken met de jongere  
in de school zelf te laten doorgaan”

te starten, dit in samenwerking met De Sleutel. Dit laatste 
was essentieel omdat we de jongerenbegeleidster een 
klankbord moesten kunnen geven (over kennis van midde-
len, rond motiverende gespreksvoering,…). Van zodra we 
ervoor opteerden om outreachend te werken is VIDA echt 
beginnen lopen”. 

Naar de scholen toestappen bleek behoorlijk tijdsinten-
sief. Je moet de juiste personen weten aan te spreken, direc-
ties meekrijgen, het scholenoverleg raadplegen,… Scholen 
willen ook transparantie, hebben vragen rond privacy… 

Sil Imbrechts: “Na die sensibilisering en gesprekken met 
leerlingbegeleiders in de scholen zijn er heel wat doorverwij-
zingen beginnen komen. “Als jongerenbegeleidster stel me 
ik me heel toegankelijk op. En als het klikt met de leerling-
begeleiders, krijg je doorverwijzingen. Bij VIDA opteren we 
ervoor om gesprekken met de jongere in de school zelf te 
laten doorgaan. De afspraak is dat leerlingen even uit de 
klas worden gehaald. De detectie gebeurt door de leerling-
begeleider, de vroeginterventie doe ik zelf  ”. 

Hoe verlopen de aanmeldingen?

Sil: “Die lopen binnen vanuit de middelbare Mechelse scho-
len uit de verschillende netten en studierichtingen. Zowel 
deeltijds, technisch als ASO. Ofwel contacteren ze me 
rechtstreeks ofwel melden ze aan via de website. Als er 
dwang achter zit, bijvoorbeeld als leerlingen echt betrapt 
zijn, merk ik bij eerste gesprekken wel wat weerstand… 
Voorlopig noteerden we (van september 2017 tot juni 2018) 
zo’n 35 aanmeldingen uit 7 verschillende scholen (van de 
12). Intussen zijn 30 dossiers afgerond. Het merendeel van 

de jongeren is rond de 16 à 17 jaar. Er worden ook iets 
minder meisjes aangemeld (toch nog 40%)”. 

Welk soort problemen ziet u opduiken en  
hoe pakt u deze aan?

Sil: “Het gaat om experimenteergedrag dat begint te escale-
ren. Het gebruik van cannabis, al dan niet in combinatie  
met kalmeermiddelen, rilatine, alcohol, benzo’s. Alcohol in 
combinatie met codeïne uit hoestsiroop. Maar evengoed 
cocaïne… De basis van mijn interventie bestaat vooreerst  
in het maken van een goede verbinding met de jongere.  
Tijdens de eerste gesprekken gaat het niet over dat gebruik, 
maar over wie die jongere als persoon is. Als je niet oordeelt, 
krijg je veel meer respons. Bijna steeds is dat verslavingsge-
drag het symptoom van iets anders. Ik geef zelf geen thera-
pie, ik werk oplossingsgericht. Via motiverende gesprekvoe-
ring probeer ik hen via zelfreflectie tot inzicht te doen komen 
of naar een gespecialiseerd centrum te verwijzen. De voor-
bije maanden konden we 4 jongeren naar De Sleutel door-
verwijzen. Om de opstart van de therapie extra kansen te 
geven, vergezel ik hen altijd bij een eerste gesprek”. 

Het doel van VIDA is niet jongeren doen stoppen, wel 
een serieuze vermindering realiseren. “Via psycho-educatie 
willen we een stemmetje krachtiger doen worden dat die 
experimenten niet altijd ok zijn. In de praktijk is het vaak 
individueel maatwerk. Wij gebruiken ook een quiz, een ses-
sie rond de levenscirkel,….We zien ook veel co morbiditeit bij 
die jongeren, bijvoorbeeld een combinatie van verslaving 
met autisme of adhd. Dat maakt dat het nog moelijker wordt 
om resultaat te boeken met motiverende gespreksvoering 
alleen, want bepaalde middelen geven die jongeren een  
positief effect. En dat hou ik bespreekbaar. Door er over  
te praten, laten ze in hun kaarten kijken”, zo vertelt Sil. 

Vaak gaat het om jongeren met reeds een serieus  
gevulde rugzak. Zelf willen ze niet naar De Sleutel. Soms 
botst het met de hulpverlening. Soms schiet de hulpverle-
ning te kort en is er geen bed beschikbaar of duurt het te 
lang vooraleer ingegrepen wordt. 

In welke mate zijn ouders betrokken partij? 

Leentje: Het is geen voorwaarde om in te stappen, wel een 
streven. 

Sil: We starten evengoed op zonder ouders. Maar als het 
mogelijk is, betrekken we hen er liefst bij. Als ouders aan je 
kant staan, dan is het vangnet groter en dan boek je meer 
resultaat. Zelf ben ik er voor de jongere, ouders verwijs ik 
bv door naar opvoedingswinkel. 
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Hoe ziet u de toekomst van VIDA?

Leentje: Positief. We zijn tegemoet gekomen aan een nood 
van de scholen. Zij zijn vragende partij om dit verder te zet-
ten. VIDA is opgestart als project, maar nu zien we het 
reeds als reguliere dienstverlening. En we kunnen ons aan-
bod gaandeweg verbreden door dezelfde methodiek te  
gebruiken voor andere soorten van experimenteergedrag: 
gamen, gokken, automutilatie, ... Ik zie dat alleen maar uit-
breiden. Experimenteergedrag komt straks prominenter op 
de lokale agenda. De ontwikkeling van de minderjarige is 
een invalshoek waar naartoe geluisterd wordt. Iedereen is 
bezorgd over de toekomst van de jongeren. We kunnen een 
antwoord bieden als er plots nieuwe trends opduiken, zoals 
recent misbruiken met lachgas.

Sil: Er beginnen nu ook telefoontjes te komen van de politie. 
Tijdens gesprekken met wijkagenten probeer ik dan tips te 
geven over het belang van het maken van verbinding. We 
willen dus ook een soort brug creëren. Via de politie, maar 
evengoed via de jeugddienst, de allochtonenwerking of de 
jeugdpsychiatrie,... 

Leentje: Rekening houdende met onze draagkracht zullen 
we de veldwerkers van een groter netwerk aanspreken om 
door te verwijzen. Er zijn zeker mogelijkheden rond hang-
jongeren en pleintjesproblematiek. Het mobiel jeugdwerk is 
daar een potentiële doorverwijzer.

Sil: Naar de toekomst toe ziet ook het beleid dat er belang-
rijke parallellen zijn bij gamen en gokken, die cirkel is zelf-
de: gesprekken over afbouw, gedragsverslavingen. Als die 
personen in de voorbeschouwingsfase blijven steken, kan je 
er niets mee aanvangen. VIDA is langzaam kunnen groeien. 
We komen meer in de scholen, de manier van werken wordt 
gesmaakt. Jongeren zeggen het aan elkaar door. Aanwezig 
zijn in de school werkte in het begin wel argwaan. Maar nu 
slaat het aan.

Koppeling aan preventieluik

Leentje: We hebben ervoor geijverd om VIDA ook aan te 
vullen met een echt preventief luik. Vanaf september kun-
nen de middelbare scholen het Unplugged-programma van 
De Sleutel integreren in de lessen. Om alle scholen die kans 
te geven werden hiervoor middelen vrijgemaakt. We kiezen 
bewust voor een uitgebreide begeleiding door jullie team 
Preventie, zodat de leerkrachten gewapend worden om dit 
pakket het schooljaar nadien zelf aan te bieden. De Un-
plugged-projectdagen worden in het begin ook door jullie 

trainer gegeven, zodat we alle tools in handen hebben om 
het preventiepakket dan zelf verder te zetten. In de eerste 
graad voorzien we het lessenpakket, in de tweede graad de 
projectdagen. We kiezen er ook voor om Sil daarbij aanwe-
zig te laten zijn. Als er dan leerlingen na zo’n projectdag 
met vragen zitten of de stap willen zetten, kunnen ze bij 
haar terecht. Op die manier maken we een brug tussen 
preventie en hulp. En dat is uniek. 
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VIDA wordt aangevuld met een echt preventief luik. 
Middelbare scholen gaan tijdens de lessen in Mechelen 
met het Unplugged-programma van De Sleutel aan 
de slag.

Traditie van samenwerking  
rond justitie

De stad Mechelen heeft een lange traditie in de  
samenwerking met De Sleutel. Al sinds 1995 zet  
de stad in op het ondersteunen van inwoners die 
omwille van middelengebruik in aanraking komen  
met justitie. 

Werner Van Herle, hoofd Afdeling preventie en 
veiligheid van de Stad Mechelen: “Via het GAM- 
project krijgen deze mensen niet alleen zorg op maat, 
maar wordt wellicht erger voorkomen door een ver-
dere vervolging door het parket te vermijden. Vanuit 
de afdeling preventie en veiligheid zijn we ervan over-
tuigd dat we zo op jaarbasis verschillende, vaak jonge 
Mechelaars kunnen bereiken voordat bepaalde pro-
blemen escaleren. De samenwerking met De Sleutel 
is een meerwaarde omwille van hun expertise op vlak 
van drughulpverlening. Een stad heeft er alle belang 
bij dat mensen met een verslavingsproblematiek zo 
goed mogelijk geholpen worden en hun plaats in de 
lokale gemeenschap terug te kunnen opnemen. We 
zien het aantal begeleidingen jaarlijks stijgen, waar-
door het stadsbestuur, in samenspraak met het justi-
tiehuis en FOD justitie, recent principieel beslist heeft 
deze samenwerking verder uit te breiden”.
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Vier gespecialiseerde drughulpverleningscentra  
uit Antwerpen (naast De Sleutel, ook ADIC, Free 
Clinic en Vagga) besloten om de koppen bij elkaar 
te steken. Het resultaat? Een adviespunt dat weg-
wijs maakt naar gepaste hulpverlening. ‘Adviespunt 
Verslaving’ uit Antwerpen focust op verslaving in 
de breedste zin van het woord. Van drugs, alcohol, 
medicatie, gamen en gokken tot eten en seks. 

Adviespunt Verslaving richt zich op de regio Antwerpen en is 
een centrale dienst die samenwerkt met verschillende hulp-
verleningscentra uit die regio. Ben je van Antwerpen en heb 
je een vraag over middelen- en/of gedragsverslaving? Zoek je 
advies voor jezelf, voor iemand uit je omgeving, voor een pa-
tiënt of voor iemand anders? Ken je iemand die het noorden 
even compleet kwijt is? Dit Adviespunt Verslaving, opgestart 
met ondersteuning van de Stad Antwerpen, kan die mensen 
in de juiste richting sturen.

Snel en efficiënt advies op maat

Eerst en vooral biedt het Adviespunt Verslaving een luiste-
rend oor. Nadien gaat men samen met de hulpzoekende op 
zoek naar een gepast antwoord en bekijkt men welke hulp-
verleningsorganisatie voor hem het meest geschikt is. Indien 
gewenst verwijzen ze door. Na de doorverwijzing volgen ze 
nog kort op. Iedereen die – rechtstreeks of onrechtstreeks – 
met verslaving te maken krijgt, heeft recht op de juiste hulp. 
Daarom helpt dit Adviespunt bezoekers om gemakkelijk en 
effectief de weg naar een gepaste hulpverlener te vinden. Vier 
teamleden bundelen de beste kennis en ervaring van even-
veel partnerorganisaties. Ook De Sleutel participeert aan  
het Adviespunt Verslaving in Antwerpen. De gezamenlijke  

expertise stelt het Adviespunt in staat om de gepaste door-
verwijzing op maat te verlenen. Men hecht er groot belang 
aan om de bezoekers face-to-face te ontmoeten. De hulpver-
lener overloopt dan samen de vragen, eventueel wordt een 
tweede vervolgafspraak gepland. Vervolgens formuleren  
de hulpverleners een antwoord in de vorm van advies. Dat 
advies wordt gratis verleend en blijft vrijblijvend.

Meer info op: 
https://www.adviespuntverslaving.be/

Om verwarring te vermijden, benadrukt het Adviespunt  
Verslaving op deze website ook wat ze niet kan bieden  
(zie ook FAQ). 
-  geen acute noodhulp, 
-  je krijgt er geen antwoorden op vragen rond productinfo  
-   je krijgt er geen antwoord op vragen rond juridische  

kwesties 
-  je kan er niet terecht voor drugstesten en urinecontroles

Praktisch?

Het Adviespunt Verslaving is te vinden in de Boom-
gaardstraat 7 te Antwerpen en is elke werkdag telefo-
nisch bereikbaar. Aanmelden voor een vrije consultatie 
kan tot 30 minuten voor sluiting.

Maandag:           14u- 17u
Dinsdag:             17u- 20u
Woensdag:         15u- 18u
Donderdag:        14u- 17u
Vrijdag:               10u- 13u

Contact of vragen voor een afspraak kan via 03 256 91 56, 
of mailen naar hallo@adviespuntverslaving.be

Centraal ‘Adviespunt Verslaving’ verlaagt  
drempel in Antwerpen

[Hulpverlening]

Ook De Sleutel participeert aan het 
Adviespunt Verslaving in Antwerpen
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[Hulpverlening]

Met ‘Switch off ’ willen we mensen aanmoedigen 
om af en toe de smartphone aan de kant te leg-
gen. Hierbij kunnen ook volwassenen het goede 
voorbeeld geven. Samen met reclamebureau 
DDB Brussel (www.ddb.be) creëerde team  
Preventie van De Sleutel een sterk beeld om die 
boodschap te brengen gericht op het ganse  
gezin. Deze campagne past binnen ons nieuwe 
project ‘Klikken doet kicken’, een vorming voor 
leerkrachten

Net toen de preventiedienst de eindsprint van het school-
jaar inzette, kregen we telefoon van reclamebureau DBB uit 
Brussel. De vraag was duidelijk: mogen wij samen met jullie 
meedingen naar de Solidariteitsprijs van De Standaard? 
Het nieuwe project ‘Klikken doet kicken’ leek hen het ideale 
vertrekpunt. Met veel plezier grepen wij deze kans aan om 
De Sleutel positief in de verf te zetten!

De Standaard Solidariteitsprijs is namelijk een uitgelezen 
kans om de wereld van het goede doel te verbinden met 
goede communicatie. Het resultaat is een reeks van 20 ster-
ke advertenties. De advertentie die het meest aantal stem-
men weet te ronselen krijgt advertentieruimte in de krant. 

De focus voor preventie ligt uiteraard bij alcohol, tabak 
en drugs. Maar om een relevante partner te blijven voor 
onderwijs zet preventie ook in op de nieuwe vormen van 
verslaving, denken we maar aan gokken, gamen en zeer 
recent dus ook schermverslaving. De afdeling Preventie van 
De Sleutel is door de Vlaamse Overheid erkend als terrein-
organisatie voor vaardigheidsonderwijs. Concreet wil dit 
zeggen dat in alle vormingen voor onderwijs persoonlijke 
en sociale vaardigheden terug komen. Laat dat nu uitgere-
kend de vaardigheden zijn die minder aandacht krijgen 
wanneer kinderen en jongeren teveel tijd besteden aan hun 
schermpjes. Het voorstel van reclamebureau DBB om hier-
over een reclameboodschap te maken, werd dan ook en-
thousiast onthaald. 

DDB is een internationaal reclamebureau met een sterke 
lokale verankering en een uitgesproken focus op creativiteit 

en menselijkheid. Hun voornaamste klanten zijn Volkswa-
gen, IKEA, Bpost bank, Studio Brussel en sinds kort dus 
ook De Sleutel.

DBB kwam met het idee om een spel te ontwikkelen 
voor gezinnen genaamd ‘Switch off’. Het concept is sim-
pel: stel je gaat met je gezin aan tafel en in plaats van tij-
dens het eten je te laten afleiden door een biepje van 
WhatsApp of een nieuwe Snapchat spreek je af om jullie 
smartphone op 1 van de 4 vakjes te leggen. Degene die als 
eerste in verleiding komt om tijdens het eten toch zijn 
smartphone te nemen, krijgt een ludieke opdracht.

Of De Sleutel uiteindelijk de solidariteitsprijs gewonnen 
heeft konden we bij het drukken van dit nummer nog niet 
zeggen maar we hopen alleszins dat de campagne De Sleu-
tel en zijn werking nog eens positief in de kijker heeft gezet! 

De affiche heeft in elk geval al nog voor de bekendma-
king reacties opgeleverd. Zo is er ook een restauranthou-
der die er zelf mee aan de slag wil gaan. Wordt het beeld 
straks misschien ook als placemat op de tafels van restau-
rants gebruikt? Als het van De Sleutel en DBB afhangt, kan 
dit zeker.

Switch off doet ganse gezin stilstaan bij schermgebruik
De Sleutel en DBB reclamebureau gingen  
samen voor de solidariteitsprijs!
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Klikken doet kicken

Het project Klikken doet kicken kon van meet af aan reke-
nen op media-aandacht nét omdat het een thema is dat 
veel mensen beroert. Zo werd collega Kelly onlangs geïn-
terviewd door een redactie-medewerkster van Kerknet. Er 
was een vraag binnengekomen van een bezorgde moeder. 
De vraag en het antwoord kunt u hieronder lezen. 

Kinderen bewustmaken van hun schermgebruik, is een werk 
van lange adem dat je samen aanpakt. © Jessica Lewis CC Pexels

“In de vakantie mogen onze kinderen dagelijks maximum 
twee keer een uur tv kijken of met een ander scherm bezig zijn. 
Dat is al redelijk veel, lees ik op sites met opvoedingstips. Toch 
leidt die afspraak nog elke dag tot gezeur. Er ontstaat onge-
rustheid als een spelletje lang moet opladen en de minuten 
lopen. Schermen brengen ongeluk! Ben ik te streng of zou ik 
beter nog veel strenger zijn?”
Talya

Beste Talya, de situatie die je beschrijft, is heel herkenbaar. 
Veel gezinnen worstelen ermee en de media wakkeren de 
ongerustheid aan met waarschuwingen voor allerlei geva-
ren. We moeten niet overreageren. De uitspraak Schermen 
brengen ongeluk! lijkt me wat kort door de bocht.
Te streng of niet streng genoeg? Die vraag wijst erop dat je 
als ouder heel sterk zelf de norm bepaalt. Overleg daaren-
tegen met je kinderen, zo gaan ze zelf nadenken over hoe 
ze met schermpjes omgaan.

Met mijn eigen kinderen van 5 en 8 jaar maak ik een 
schema op weekbasis, met het oog op een goed evenwicht 
in soorten activiteiten. Er zijn altijd twee dagen waarop de 
schermen uit blijven. Dan maken we tijd om samen te le-
zen of een gezelschapsspel te doen. Daar kunnen ze zó 
van genieten! Op een regenachtige dag mag er dan eens 
wat meer gekeken of gegamed worden.

In onze vorming raden we mensen altijd aan om 3 be-
langrijke factoren in de gaten te houden: slaap, beweging 
en … verveling.

Zeker bij tieners let je er goed op dat ze niet aan slaap in-
boeten door Netflix of Whatsapp. Hun hersenen hebben 
een goede nachtrust nodig. Ook beweging is belangrijk: als 
de kinderen op maandag gaan sporten, kunnen ze dinsdag 
met een scherm bezig zijn. Maar ook voor verveling moet er 
plaats zijn. Het is niet goed lege momenten op te vullen 
met schermen. Op momenten van verveling treedt het crea-
tieve brein in werking. Laat “Verveling is goed” je nieuwe 
mantra worden!

Het ene kind is gevoeliger voor de aantrekkingskracht 
van schermen dan het andere.

Mijn jongste dochter vindt stoppen met tv-kijken altijd 
heel moeilijk. Ze zit er helemaal in. Op zich is daar niets 
fout mee: ze houdt haar aandacht erbij. Maar kunnen stop-
pen, is wel degelijk belangrijk. Dat heeft met zelfbeheersing 
te maken. Veel ouders verwachten dat hun kinderen zich 
kunnen beheersen, maar dat is een vaardigheid die getraind 
moet worden. Zelfs tieners zijn daarin nog niet volgroeid.

Het leuke is dat je deze vaardigheid best van al offline 
traint. Met een goed gezelschapsspel, waarin ze op hun 
beurt leren wachten, bijvoorbeeld. Of aan tafel, door te 
wachten tot iedereen zit en jullie het samen even stil kon-
den maken.

Tot slot: je eigen voorbeeld is van onschatbare waarde. Gaat 
de telefoon uit als jullie aan tafel zitten? Check je je Face-
book terwijl je kind over zijn of haar dag aan het vertellen 
is? In workshops met kinderen van 11-12 jaar klinkt gere-
geld de wens dat ouders niet zo vaak met hun smartphone 
zouden bezig zijn en echt eens zouden luisteren. Kijk, dat is 
natuurlijk cruciaal!

We hoeven niet te streven naar digitale detox voor onze 
kinderen (en voor onszelf), maar naar digitale voedzaamheid: 
gebruik schermen aandachtig, gematigd en betekenisvol.

Tips
  Een weekschema is zinvoller dan een dag-

schema. Stel het samen met je kinderen op. 
Zo leren ze zelf mee nadenken over hun 
schermgebruik.

  Houd het schermgebruik in evenwicht met  
voldoende momenten van slaap, beweging  
en verveling.

  Zelfbeheersing is een belangrijke vaardigheid  
die getraind moet worden. Daar begin je mee 
rond de leeftijd van 2 jaar en gaat door tot in  
de puberteit.

1.

2.

3.
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[Hulpverlening]

Onze Therapeutische Gemeenschap (TG) voor Dubbel 
Diagnose vindt haar ontstaan in 1994 bij de overname van 
vzw Ovaal uit Lokeren, een ‘psycho-therapeutische gemeen-
schap’ die zich toen reeds richtte tot mensen met een 
verslavingsprobleem in combinatie met een psychiatrische 
aandoening. In 1997 hebben we het behandelaanbod her-
schreven, gebaseerd op het wetenschappelijk ondersteunde 
TG-model binnen de verslavingszorg en conform de visie 
van De Sleutel.

Al snel werd duidelijk dat we vanwege de aanwezige psy-
chiatrische problematiek het gekende TG-model moesten 
ombuigen naar een ‘aangepaste’ TG. De gekende sterktes 
van een TG voor de behandeling van de verslaving werden 
behouden en o.m. drukverlagende methodieken, individuele 
psychotherapie en individuele coaching in het groepsgebeu-
ren werden geïntegreerd.

Vanuit deze nieuwe start van onze aangepaste TG (ver-
sie 1.0) hebben we ons doorheen de jaren verder ontwik-
keld, expertise opgebouwd, samenwerkingsverbanden ont-
wikkeld, en in relatie met verwijzers en partners – ambulant 
en residentieel – succesvolle cliënttrajecten uitgewerkt. 

Maar de tijd staat niet stil. Naast een maatschappelijke, 
sociologische en economische evolutie is ook het hulpver-
leningslandschap zich op vandaag aan het hervormen. Aan 
ons de opdracht om te zoeken hoe we ons verder kunnen 
ontwikkelen, hoe we ons zorgaanbod kunnen afstemmen op 
de geëvolueerde zorgnoden van cliënt en omgeving, en op 
de geformuleerde verwachtingen van de Vlaamse Overheid.

Toename van de zorgzwaarte
De vermaatschappelijking van de zorg (inzetten op ambu-
lante zorg waar mogelijk en residentiële zorg waar nodig) 
ligt mee aan de basis van de doelgroep verschuiving, met 
name een toename van de zorgzwaarte in de residentiële 
behandelsettings. In onze TG voor Dubbel Diagnose werden 
we in 2016 geconfronteerd met een uitzonderlijke uitval in 
lopende trajecten en uit analyse bleek dat ons behandelaan-
bod geen afdoend antwoord meer bood op onze specifieke 
doelgroep met veranderende zorgvraag. Een transitienood 
diende zich aan en we organiseerden in 2017 een transitie-
project met twee doelstellingen:

1.  De behandelmethodiek is aangepast op basis van heel 
specifieke zorgnoden en behandeldoelstellingen van 
cliënten met een dubbele diagnose: elke individuele 
cliënt bereikt een maximaal haalbaar resultaat in termen 
van zowel klinisch, functioneel, maatschappelijk als per-
soonlijk herstel. 

  We gingen in gesprek met onze verwijzers, met interne en 
externe partners, met cliënten en familie zodat we de no-

Therapeutische Gemeenschap voor 
Dubbel Diagnose versie 2.0

den maximaal konden definiëren. We gingen op zoek naar 
aanpassingen verderbouwend op eigen expertise en ervarin-
gen, met oog voor nieuwe evidence based methodieken en 
aansluitend op de reeds geformuleerde verwachtingen in de 
Conceptnota van de Verslavingszorg Vlaanderen.

2.  In het bepalen van het maximum haalbaar resultaat voor 
de cliënt neemt de inzet van personeels- en werkings-
middelen een prominente plaats in met het oog op het 
haalbaar en werkbaar houden van de werkomgeving 
voor alle medewerkers.

  Jammer genoeg moeten we als organisatiebeleidsteam er-
kennen dat we er niet altijd in slagen om die haalbaarheid 
en werkbaarheid voldoende af te stemmen. We streven naar 
het beste voor de cliënt maar merken soms te laat dat dit 
leidt tot overbevraagde teams.

  De overheidsfinanciering is ontoereikend en op lokaal ni-
veau kan je onvoldoende bijdragen aan beleidsmatige be-
slissingen die leiden tot verandering. Daarom ons doel om 
intern een parallelle oefening te maken.

Kwaliteitsvolle behandeling en medewerkerszorg, twee doel-
stellingen die op het eerste zicht leiden tot een moeilijk te 
overbruggen spreidstand maar de realiteit dwingt ons om 
de uitdaging niet uit de weg te gaan. Voldoende tijd nemen 
voor de ontwikkeling, gefaseerd implementeren, impliciet 
en expliciet zorg dragen voor het team en maximaal sa-
menwerken zijn alvast bouwstenen die de kans op slagen 
ondersteunen.

De aangepaste Therapeutische Gemeenschap –  
versie 2.0
De transitie-oefening heeft niet geleid tot verandering van 
ons behandelkader. Integendeel, we kunnen besluiten dat 
de methodiek van de Therapeutische Gemeenschap een 
effectief antwoord blijft voor cliënten met dubbele diagnose 
maar dan ook op vandaag met de nodige aanpassingen en 
verbeteringen: we ontwikkelen de TG voor Dubbel Diagnose 
– versie 2.0

Bepaalde aanpassingen en verbeterpunten waarmee we aan 
de slag gaan, zijn zeker herkenbaar binnen de sector:
a  Actualiseren van afspraken en regels. Een frappant voor-

beeld: (leren) omgaan met digitale communicatie – geen 
sinecure in een TG waar veiligheid en een cleane omge-
ving fundamenteel zijn terwijl het voor de cliënt noodzake-
lijk is om voorbereid en met voldoende vaardigheden te-
rug deel uit te maken van een maatschappelijk gebeuren.

a	 Goede doelgroep-afbakening zodat we een ‘zorgvuldig en 
passend’ antwoord bieden op de zorgvraag van de cliënt.
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a	 Herstelgericht werken (klinisch, functioneel, maatschap-
pelijk en persoonlijk herstel). In de gespecialiseerde 
verslavingszorg kennen we een traditie in herstelgericht 
en inclusief werken maar belangrijk is ook om mee te 
bouwen aan: 

  Continuïteit van zorg zodat na opname het herstel blij-
vend ondersteund kan worden, een noodzaak die voor 
een cliënt met dubbel diagnose nog sterker aanwezig 
is. Hiervoor willen we een beroep doen op verschillende 
hulpbronnen zoals familie, vrienden en werkomgeving. 
Ook samenwerken met ervaringsdeskundigen en uit-
bouw van outreachend werk kan ons hierin versterken. 

Specifieke acties:

Het individuele handelplan
De ‘behandeling’ van zowel het verslavingsprobleem als van 
de psychiatrische problematiek is onze kernopdracht en ge-
zien de diversiteit en de complexiteit van de psychiatrische 
problematieken is het noodzakelijk om een behandeling op 
maat aan te bieden. Hun geïndividualiseerde doelstellingen 
zo concreet, haalbaar, transparant en begrijpbaar mogelijk 
formuleren in hun individuele handelplan is een uitdaging. 
Structurele evaluatiemomenten moeten ervoor zorgen dat de 
effectiviteit voortdurend wordt gemonitord. 

We hebben het handelplan uitgewerkt op basis van het 
CRA-model: Community Reinforcement Approach - Klini-
sche procedures voor de behandeling van alcohol- en drug-
verslaving. 

Het concept van de Therapeutische Gemeenschap blijft 
zoals eerder gezegd ons ‘behandel’kader. Het nieuwe han-
delplan daarentegen hebben we ontwikkeld op basis van 
de CRA-procedures, te beginnen met de opmaak van de 
tevredenheidslijst en behandeldoelen waarbij véél aandacht 
gaat naar het positief formuleren van informatie en doelen, 
telkens gericht op het verwerven van een alternatief in plaats 
van het wegnemen van iets negatiefs. De tevredenheid wordt 
gescoord op 19 levensgebieden en samen met de cliënt wor-
den één of meerdere levensgebieden geselecteerd waarop zal 
gewerkt worden. Het is belangrijk dat het gaat om een gebied 
waarop relatief eenvoudig succes kan geboekt worden zodat 
een succeservaring kan bekomen worden.

Vervolgens worden er behandeldoelen op korte termijn 
gekozen en wordt nagegaan welke interventies moeten  
gebeuren of welke stappen de cliënt kan zetten om dit doel  
te bereiken.

Bij de ontwikkeling van het handelplan legden we sterk de 
nadruk op visualisaties (o.m. werken met kleuren), op het in 
beeld brengen van hun krachten en het zichtbaar maken van 
reeds gerealiseerde doelen. Hun handelplan is een werkinstru-

ment geworden voor de staf én voor de cliënt met maximale 
en herkenbare verbinding in het therapeutische aanbod, zowel 
groepsgeoriënteerde als individueel georiënteerde therapie.  

Orthopedagogische benadering
We hebben gemerkt dat bijsturende en/of corrigerende maat-
regelen vaak als straffend werden aangevoeld en bijgevolg 
ontoereikend zijn geworden. Daarom zijn we op zoek gegaan 
naar andere modellen waarbij we ons meer kunnen richten 
op herstel. Het benoemen en indijken van sociaal ongewenst 
gedrag door de regels consequent toe te passen blijft in de 
TG een orthopedagogische kerntaak. Maar we willen dat 
bewoners keuzes maken en gedrag stellen vanuit intrinsieke 
motivatie. 

We ontwikkelden een getrapt interventiesysteem waarbij 
we zo vroeg mogelijk ingrijpen en we meer expliciete kansen 
bieden op reflectie om zo leerprocessen te stimuleren en her-
stel mogelijk te maken. Feedback krijgen en geven is daarbij 
een basistool en is maximaal gericht op het behoud en ver-
sterken van de krachten. Bij regelovertreding of verkeerd ge-
drag geven we de bewoner waar mogelijk autonomie om een 
verzoeningsgebaar te maken in de relatie. De cliënt wordt niet 
uitgesloten maar ingesloten in de groep. Op die manier ver-
hogen we de verbondenheid tussen de bewoners onderling 
en met de staf. Verbondenheid zien we als een fundamentele 
hoeksteen voor herstel. 

Medewerkerszorg
Zoals reeds aangehaald is de zorg voor ons team geen neven-
actie maar moet deze gelijk lopen met de uitwerking van onze 
verbeteracties. We willen zorg dragen voor de aanwezige ex-
pertise en het zeer gewaardeerde engagement. In de aanloop 
naar de transitie-oefening heeft een externe coach ons bege-
leid en ook nu willen we met externe begeleiding het team 
ondersteunen in de uitvoering van het veranderingsproces. 

Daarnaast hebben we samen beslist om de geplande 
acties en beoogde ontwikkelingen, zoals het integreren van 
nieuwe methodieken, planmatig en gespreid op te starten. We 
hopen daardoor voldoende evenwicht te bewaren, een goede 
balans die we hard nodig hebben in een behandelprogramma 
voor mensen met dubbel diagnose.

Een proces van verandering
Het vraagt tijd om verbeteringen door te voeren maar we ge-
loven erin ze stap per stap te kunnen realiseren. We moeten 
de brug bouwen terwijl we erover lopen en overlegmomenten 
met onze bewoners en met het team zorgen ervoor dat we al 
doende kunnen bijsturen waar nodig. 

We danken verwijzers, partners, cliënten en familie voor 
hun blijvende feedback en de fijne samenwerking.G
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Voor het tweede jaar op rij peilde De Sleutel uit-
voerig naar de tevredenheid en waardering door 
cliënten met betrekking tot de kwaliteit van zorg. 
Met de organisatie van de tevredenheidsbevra-
ging sluit De Sleutel zich aan bij de Vlaamse  
Patiënten Peiling GGZ. Deze peiling brengt de  
ervaringen van patiënten en cliënten inzake de 
kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in 
kaart.

Situering
Met het Vlaams Indicatoren Project Geestelijke Gezond-
heidszorg (VIP² GGZ) streeft de Vlaamse overheid naar een 
vaste set van indicatoren om kwaliteit te meten. De tevreden-
heidsbevraging - als indicator van patiëntenparticipatie – 
maakt sinds kort deel uit van deze set. De Sleutel participeert 
aan dit project omdat ze reeds lang een aantal indicatoren 
met betrekking tot de cliëntzorg opvolgt, met het oog op het 
monitoren en continue verbeteren van de kwaliteit van zorg. 
De systematische opvolging is noodzakelijk om evoluties 
zichtbaar te maken. Door dit niet alléén te doen, maar mee 
te stappen in het VIP²-verhaal hoopt De Sleutel zicht te krij-
gen op haar eigen positie in vergelijking met andere voorzie-
ningen. Aldus moet duidelijk worden waar er marge tot ver-
betering is en kan dergelijke bevraging helpen om keuzes te 
maken bij het inzetten van de beschikbare middelen.

Organisatie
Ten behoeve van de continuïteit en de vergelijkbaarheid – zo-
wel over de tijd heen als tussen diverse voorzieningen – is de 
bevragingsmethode anno 2018 quasi-identiek gebleven. Dit 
betekent dat er – in vergelijking met 2017 - geen grondige 
wijzigingen zijn aangebracht door het Vlaams Patiëntenplat-
form (VPP) aan de vragenlijst, de selectiecriteria en de peri-
ode van afname (zie kader). De bevraging is volledig ano-
niem. Cliënten kunnen zonder enig gevolg voor hun verdere 
behandeling bovendien ook weigeren om deel te nemen.

Ook in De Sleutel werd de concrete organisatie van de 
bevraging op eenzelfde manier aangepakt. Dit betekent dat 
ernaar gestreefd werd om àlle cliënten die tijdens de meet-
periode voldoen aan de vooropgestelde criteria uit te nodi-
gen om te participeren. Het is niet de begeleider, maar de 
onthaalmedewerker of een medewerker van de centrale 
diensten van De Sleutel die de cliënt uitnodigt tot deelname 
aan de bevraging. Omdat de bevraging zich enkel richt tot 
meerderjarigen werden de jongeren uit het residentieel 
kortdurend jongerenprogramma (RKJ) net zoals in 2017 
niet betrokken.

Respons
Hoe meer potentiële respondenten ook effectief betrokken 
kunnen worden in de peiling, hoe meer gewicht de resulta-
ten krijgen. Het belang van een brede bevraging en zo hoog 
mogelijke respons werd extra in de verf gezet ten aanzien 
van de onthaalmedewerkers. Bovendien werd bijzondere 
aandacht besteed aan de opvolging van de non-respons 
zodat dit bij een volgende bevraging verder aangepakt kan 
worden. Dit heeft zijn effect duidelijk niet gemist. Hoewel de 
organisatie van de bevraging een extra belasting vormt voor 
de onthaalmedewerkers, slaagden zij erin om ruim drie 
kwart (76%) van de potentiële respondenten uit te nodigen. 
Dit is een gevoelige stijging ten opzichte van 2017 (69%). 
Bovendien is ook de respons aanzienlijk gestegen: van zij 
die uitgenodigd waren om te participeren, vulde 89% de 
vragenlijst ook effectief in niettegenstaande de mogelijkheid 
om te weigeren. In 2017 bedroeg de respons 79%. In het 
totaal waren er 427 respondenten, waarvan 5 op 6 in de am-
bulante centra. Hiervan vulde 96% de vragenlijst zelfstandig 
in, terwijl 2% dit deed met hulp van een familielid of kennis 
en eveneens 2% met hulp van een medewerker.

  aantal %

 ambulant 357 83,6

 CIC 32 7,5

 TG 38 8,9

 Totaal 427 100,0

[Kwaliteitszorg]

Groeiende aandacht voor de  
tevredenheid van de cliënt

    Methode. De bevraging gebeurt aan de hand van een schriftelijke 
vragenlijst, ontwikkeld en gevalideerd door het Vlaams Patiëntenplat-
form (VPP). In overleg met het VIP²-team werden kleine aanpassingen 
– voornamelijk qua terminologie - aangebracht aan de vragenlijst ten 
behoeve van de verslavingszorg. De vragenlijst bestrijkt 9 verschillende 
domeinen: informatie over verslavingsproblemen en behandeling,  
inspraak, therapeutische relatie, zorg op maat, organisatie van zorg  
en samenwerking tussen hulpverleners, veilige zorg, deskundigheid,  
patiëntenrechten en resultaat en evaluatie van zorg. Binnen elk domein 
worden enkele stellingen beoordeeld, waarbij de respondenten dienen 
aan te geven of de stelling ‘nooit’, ‘soms’, ‘meestal’ of ‘altijd’ van toe-
passing is. De vragenlijst sluit af met 2 vragen die peilen naar een  
algemene beoordeling van de behandeling en enkele vragen over de 
respondent (voornamelijk demografische kenmerken).
    Selectiecriteria. Het VPP-protocol omschrijft welke cliënten in aan-
merking komen: alle meerderjarige cliënten in behandeling die min-
stens 4 gesprekken hebben gehad (ambulant) of minstens 4 dagen in 
opname zijn (residentieel).
    Periode van afname. De bevraging ging van start op 5/3/18. In de 
ambulante centra van De Sleutel liep ze gedurende 4 weken, terwijl de 
meetperiode in de residentiële centra opgetrokken werd tot 6 weken.
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Resultaten
Algemene beoordeling
De respondenten geven - als algemene beoordeling - een sco-
re voor de behandeling tussen 0 (slechtst mogelijke centrum) 
en 10 (best mogelijke centrum). Met een gemiddelde score 
van 8,4 op 10 is de algemene beoordeling door de responden-
ten vrij hoog en ongewijzigd ten opzichte van de score in 
2017. Zoals blijkt uit onderstaande figuur geeft liefst 81% een 
score van 8 of meer, terwijl slechts 5% een 6 of minder geeft 
als score. Hoewel de gemiddelde score in alle centra hoog ligt, 
merken we – net zoals in 2017 – kleine verschillen tussen de 
types centra. De gemiddelde score bij de respondenten in een 
ambulante setting (8,5) is hoger dan bij de CIC- en TG-respon-
denten (respectievelijk 7,7 en 7,9).

Deze positieve waardering uit zich ook in het antwoord op de 
vraag of men het centrum zou aanbevelen aan vrienden en 
familie. Liefst 97% antwoordt positief op deze vraag waarvan 
67% zeer positief.

Scores per domein
In de bevraging komen 9 domeinen aan bod om te peilen naar 
de ervaringen van cliënten. 

Net zoals in 2017 worden veruit de hoogste scores toe-
gekend aan de 4 domeinen ‘deskundigheid’, ‘therapeutische 
relatie’, ‘veilige zorg’ en ‘zorg op maat’. Circa 95% van de 
respondenten geeft aan dat de stellingen uit deze domeinen 
meestal of altijd van toepassing zijn. Met andere woorden: 
de cliënten beoordelen de therapeutische relatie met hun 
begeleider positief en ervaren de hulpverlening als deskundig, 
veilig en op maat. De zorgaspecten ‘inspraak’ en ‘organisatie 
van zorg en samenwerking tussen hulpverleners’ scoren met 
85 tot 92% positieve antwoorden eveneens zeer hoog. Voorts 
geldt dat 80 tot 85% van de cliënten positief antwoordt voor 

de domeinen ‘resultaat en evaluatie van zorg’ en ‘informatie 
over verslavingsproblemen en behandeling’ met uitzondering 
van de stelling omtrent informatie over medicatie en de mo-
gelijke bijwerkingen ervan (70%).
Tot slot stellen we vast dat het domein ‘patiëntenrechten’ het 
meest diffuse beeld oplevert, variërend tussen 70% en 93% 
positieve antwoorden. De stelling ‘informatie over het recht op 
een tweede mening‘ krijgt de ‘laagste’ score.

In vergelijking met 2017 scoren alle domeinen minstens 
even goed in 2018. En net zoals bij de algemene beoordeling 
zijn de domeinscores in de ambulante centra doorgaans hoger 
dan in het CIC en de TG’s.

Prioriteiten ter verbetering
Het is de uitdrukkelijke betrachting van De Sleutel om de 
feedback van de cliënten mee te nemen en de kwaliteit van de 
zorg te verbeteren waar mogelijk. Essentieel hierbij is te weten 
welke aspecten van zorg voor de cliënt prioritair zijn. Daarom 
voegde De Sleutel een vraag toe waarin gepeild wordt naar het 
belang van de 9 vermelde domeinen. Voor het geheel van de 
respondenten in De Sleutel blijkt hieruit dat elk aspect bijna 
even belangrijk wordt geacht. ‘Deskundigheid’ en ‘resultaat en 
evaluatie van zorg’ staan voorop, maar ook de zogenaamde 
hekkensluiter ‘organisatie van zorg en samenwerking’ be-
schouwen de cliënten als een zeer belangrijk aspect.

Op basis van het belang volgens de cliënt en de cliënten-
tevredenheid weerhouden we – op het niveau van De Sleutel 
– als prioritaire verbeterpunten: ‘resultaat en evaluatie van 
zorg’ en ‘informatie over verslavingsproblemen en behande-
ling’. Aldus gaan we aan de slag met de feedback van de 
cliënten. Ook op het niveau van elke afdeling afzonderlijk 
worden prioritaire acties bepaald en dit op basis van de 
afdelingsspecifieke resultaten die systematisch teruggekop-
peld en besproken worden in de afdelingen. De concrete 
items vormen daarbij aangrijpingspunten om aan de slag te 
gaan met verbeterprojecten.

De resultaten van de peiling worden overigens niet alleen 
teruggekoppeld naar de teams, maar ook naar de cliënten toe 
wordt hier werk van gemaakt. In een aantal onthaalruimtes zul-
len cliënten de globale resultaten kunnen zien. Ook op de web-
site worden de voornaamste resultaten bekendgemaakt. Aldus 
leveren de metingen niet alleen nuttige informatie op voor De 
Sleutel, maar ook voor de cliënten, familieleden en verwijzers.

Toekomst
Door de jaarlijkse bevraging, een systematische terugkoppe-
ling én transparantie omtrent de resultaten plaatsen we de 
aandacht voor de tevredenheid van de cliënt centraal. Op deze 
manier streven we ernaar om de kwaliteit van de zorg verder te 
verbeteren.
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Het grootste pijnpunt met betrekking tot de bevraging is de 
positionering ten aanzien van andere voorzieningen. In de 
ganse GGZ-sector participeerden 5865 cliënten aan de bevra-
ging in 2018. Dit is nauwelijks meer dan in 2017. Bovendien is 
de medewerking vanuit de verslavingszorg zeer beperkt. De  
2 andere voorzieningen die in 2017 participeerden, haakten dit 
jaar af o.a. omwille van de hoge last die gepaard gaat met der-
gelijke bevraging. Eén andere voorziening uit de verslavings-
zorg nam dit jaar voor het eerst deel aan de tevredenheids-
bevraging. Ook Traject Aalst, een partner waarmee De Sleutel 
sinds lang een nauwe samenwerking heeft, participeerde voor 
het eerst. Het is een uitdaging om dergelijke belangrijke kwa-
liteitsindicator zo breed mogelijk toe te passen in de diverse 
voorzieningen.

Eind juni trok volgende krantenkop onze aandacht: ‘Zieken-
huizen beloond als patiënten tevreden zijn’ (DS 23/6/18). Im-
mers, vanaf 1 juli is een deel van de werkingsmiddelen van de 
ziekenhuizen afhankelijk van de zorgkwaliteit en de patiëntte-
vredenheid. Het gaat voorlopig om een fractie van het totale 
budget waarmee de overheid de ziekenhuizen aanmoedigt  
om nog meer in te zetten op kwaliteit. Hoe tevredener de  
patiënten zijn, hoe beter ziekenhuizen scoren en hoe hoger  
het budget.

De financiële stok kan een stimulans vormen om voorzie-
ningen mee te krijgen in het VIP ²-verhaal, maar hier zijn ook 

[Kwaliteitszorg]

een aantal ‘gevaren’ aan verbonden. Immers, de garantie op 
objectieve resultaten komt op de helling te staan. Het is niet 
uitgesloten dat voorzieningen ‘té gemotiveerd’ zullen zijn om 
goed te scoren, en de cliënten selectief gaan bevragen waar-
door de peiling vertekende resultaten oplevert.

Juist een niet-selectieve bevraging en een maximale res-
pons van zoveel mogelijk cliënten dragen we zelf hoog in het 
vaandel. Daarom pleiten we er ook voor om meer inspan-
ningen te leveren om bijvoorbeeld anderstaligen via ver-
taalde en gevalideerde vragenlijsten, alsook minderjarigen te 
betrekken in de tevredenheidsbevraging. Veeleer dan op de 
financiering zou de focus in eerste instantie hierop moeten 
liggen. Om niet-participerende voorzieningen over de streep 
te trekken én te houden, zal het voornamelijk zaak zijn om 
de registratielast te verlagen en meer logistieke ondersteu-
ning te bieden bij de bevraging. Zo niet zullen enkel de over-
tuigden verder deelnemen, en dreigt de bevraging haar doel 
deels voorbij te schieten.

Onze ervaring is alvast dat deze kwaliteitsindicator één 
van de hefbomen is om de stem van de cliënt zelf te blijven 
horen én die te kunnen objectiveren zodat iedereen in De 
Sleutel zeer gericht aan concrete verbetering kan werken én 
er een attitude ontstaat van voortdurende aandacht voor 
feedback. Dit draagt in De Sleutel bij tot een cultuur van 
openheid en samen leren.
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De positieve impact van sport en bewegen, daar 
zijn we intussen allen van overtuigd. Het kan 
een middel zijn om een nieuwe, alternatieve  
levensstijl te ontwikkelen voor mensen die pro-
beren af te kicken. Binnen onze settings bieden 
we verschillende mogelijkheden om de positieve 
aspecten rond sport en bewegen te ontdekken: 
er zijn vaste sportmomenten binnen nagenoeg 
elk behandelprogramma, afdelingen krijgen  
mogelijkheden om deel te nemen aan openbare 
sportevenementen tegen verlaagd tarief en we 
ondersteunen gerichte acties die vanuit cliënten 
zelf komen (vrijwillig sportaanbod in samenwer-
king met regionale partners). 

Tijdens de zomerperiode hebben cliënten vaak extra vrije tijd, 
maar sporthallen en lesgevers zijn niet beschikbaar vanwege 
andere sportmanifestaties. Hierdoor valt er tijdens de vakan-
tie een gat. Om dat op te vangen voorzien we tijdens deze 
periode steeds een alternatief sportaanbod: zo organiseren we 
2 omnisportvoormiddagen, verspreiden we een sportkalender 
en voorzien we een deelname aan een groot evenement. In-
tussen staat ook het sportprogramma van onze sportclub Xtra 
Time voor het najaar op punt en kunnen onze cliënten vanaf 
september opnieuw onder professionele begeleiding via initia-
ties sporten ontdekken.

Juli 2018
Op vrijdag 27 juli werden alle afdelingen uitgenodigd om op-
nieuw deel te nemen aan ons jaarlijks omnisport tornooi. Al 
voor het vierde jaar op rij mocht onze sportwerking de cliën-
ten van onze centra verwelkomen om zo mee de kracht van 
sport te ervaren. Het werd dit jaar een speciale editie, onze 
omnisportvoormiddag vond plaats onder extreme weersom-
standigheden, het was ongelofelijk warm. Erg verantwoord 

om fysiek zware inspanningen te doen was het niet, daarom 
was organisatorische flexibiliteit nodig: er werd gekozen voor 
twee fysiek lichte activiteiten (kubb en walking football), de 
twee andere activiteiten (frisbee en tsjoekbal) werden lichter 
gemaakt door zowel het speelveld als speeltijd in te perken. 
Elke deelnemer hield zonder veel problemen de sportvoor-
middag vol, de gezamenlijke kreet op het einde van onze om-
nisportdag was voor velen een indrukwekkend moment: als 
we samen de krachten bundelen kunnen we veel aan!

Augustus 2018
In augustus stipten we twee data met rood aan in onze agen-
da: 26 en 31 augustus. Dit jaar konden we 9 cliënten (DCG, 
SWG, TGM) overtuigen om mee deel te nemen aan de 1/8e 
triatlon op zondag 26 augustus in Knokke Heist. Elke deel- 
nemer ontving op voorhand de nodige trainingsschema’s  
om de 600m zwemmen, 20km fietsen en 6.5km lopen te  
overbruggen. 

Daarnaast organiseerden we op 31 augustus ook een 
tweede, gezamenlijk, sportmoment voor al onze afdelingen. 
In het kader van het participatieproject kregen de cliënten de 
keuze tussen minivoetbal of oriëntatielopen. Uiteindelijk werd 
gekozen voor minivoetbal. Het verslag van het minivoetbal-
tornooi zal u ook op onze website kunnen lezen!

Xtra Time Gent: start to atletiek!
Vanaf 17 september kan elke geïnteresseerde binnen (en 
buiten) De Sleutel opnieuw deelnemen aan ons “start to 
atletiek”-aanbod. Onder professionele begeleiding lopen 
we samen met u een half uurtje op de atletiekpiste van KRC 
Gentbrugge, het tweede half uurtje ontdekken we andere  
atletiekdisciplines. Iedereen is welkom, stuur een mail naar  
sport.desleutel@fracarita.org. De eerste twee deelnames zijn 
gratis en volledig vrijblijvend. We gaan dit keer door tot eind 
december, tijdens deze maand plannen we deelnames aan 
verschillende loopwedstrijden.

Sport leeft in De Sleutel

[Sport en bewegen]

Net als vorig 
jaar haalden de 
deelnemers met  

een grote glimlach  
de finish tijdens  
de 1/8 triatlon  

te Knokke-Heist.



 Directie & centrale diensten
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T 09 210 87 10
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)
 Jozef Guislainstraat 43a 
 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 09 216 61 90
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
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

 Weerwerk Gent
 Gaardeniersweg 80
 9000 Gent
T 09 223 02 04
E info.gent@weerwerk.net

 Weerwerk Antwerpen
 Deurnestraat 208 

2640 Mortsel
T 03 259 08 90
E info.antwerpen@weerwerk.net

 Weerwerk Roeselare
 Désiré Mergaertstraat 15 

8800 Roeselare
T 051 22 03 00
E info.roeselare@weerwerk.net 

 

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

Adresgegevens doorgeven

De Sleutel wil u met dit magazine informeren over de activiteiten binnen 
ons netwerk. We willen u kennis laten maken met de verschillende 
afdelingen en projecten binnen de organisatie. We laten ook geregeld 
medewerkers aan het woord. Hun dageljikse praktijk verheldert de 
werkwijze binnen De Sleutel. Daarnaast geven we een stand van zaken 
van onze vernieuwende projecten, deels gefinancierd met uw giften. Op 
die manier kan u zien waaraan uw geld wordt besteed.

We brengen in dit magazine regelmatig verhalen van onze cliënten. Zij 
vormen ons klankbord naar de buitenwereld. Op basis van hun ervarin-
gen, hun feedback werken wij continu aan het optimaliseren van onze 
behandelingsprogramma’s. De Sleutel wil een voortrekkersrol spelen op 
het domein van de drughulpverlening. 

Het drukken van dit magazine wordt ons gratis aangeboden door 
drukkerij Die Keure, dit uit sympathie voor de vele donateurs.

GEEF MIJ DOOR
Gooi dit magazine niet weg, maar geef het door aan vrienden, 
familie, kennissen of concullega’s van andere organisaties. Zo helpt 
u ons om extra mensen warm te maken voor onze projecten!
Alvast bedankt.

Bezorg ons uw e-mailadres
Per zending betalen we portkosten. Help ons hierop te besparen en 
bezorg ons uw e-mailadres, zodat we u dit magazine voortaan digitaal 
kunnen toesturen. Met dank om uw gegevens te willen doorgeven (onze 
databank wordt beheerd in overeenstemming met de privacywetgeving). 
U kan zich op elk moment probleemloos uitschrijven.

Ik zou graag het De Sleutel-magazine digitaal willen ontvangen

Naam  _____________________________________________________________________

Voornaam  _________________________________________________________________

Adres (waar u dit magazine heeft ontvangen) ______________________

Straat _________________________________________________________nr___________

Postcode  __________________________________________________________________

Gemeente _________________________________________________________________

E-mailadres  _______________________________________________________________

Overmaken aan De Sleutel – Centrale Diensten
Ebergiste de Deynestraat 2C – 9000 Gent – de.sleutel.info@fracarita.org

[Varia]


