
Spoedopnames en
middelengebruik:
een window of opportunity 
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[Editoriaal]

In dit nummer
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R

Editoriaal

Elke dag opnieuw aan de slag gaan met mensen met een verslavingsproblematiek, wat 
drijft ons? Ik open dit laatste editoriaal van het jaar opzettelijk met de verwijzing naar 
een verhaal van een oud-cliënt. Karel vond na een traject binnen De Sleutel zijn droom-
job als ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting. Zingeving is wat hem  
goesting geeft in het leven…

Het overwinnen van een verslaving gaat veel verder dan afkicken en nieuwe vaardig-
heden leren. Het gaat om lichaam, geest én ziel. Dat geeft de kern van iemand weer. 
Zingevingsvragen spelen hierin een belangrijke rol. Vandaar dat we het verhaal van 
Karel nu willen delen, ter reflectie en inspiratie tijdens de dagen van feestgedruis die er 
zitten aan te komen. 

Een warme samenleving ondersteunt mensen bij hun re-integratie. Dat bewijst ook 
het activeringsverhaal van Samir – overgekomen uit Servië (lees blz. 13). Veel mensen 
geven dezer dagen opnieuw blijk van solidariteit met acties zoals rode neuzen en de 
warmste week. Ook De Sleutel valt als goed doel regelmatig in de prijzen. Dankzij 
dergelijke steun konden we dit najaar een nieuw beweegtoestel installeren in ons Crisis-
interventiecentrum. Dankzij de Calisthenics kunnen we het buiten sporten een nieuwe 
boost geven in deze afdeling te Wondelgem. Dank hiervoor! 

De eindejaarsperiode is een moment om stil te staan bij de roes waarmee het feesten 
vaak gepaard gaat. Durven we nog plezier maken zonder een glas erbij? Moet elk goed 
rapport, elke verjaardag, elk doelpunt op die manier gevierd worden? Als je de tv aanzet 
zou je gaan denken van wel.  In de hulpverlening zien we de keerzijde van de medaille… 

Als hulpverleners in de verslavingszorg weten we dat crisissituaties een betekenisvol 
moment zijn in het overwegen van hulp voor een dreigend verslavingsprobleem. Ter 
gelegenheid van een spoedopname zegt iemand dan: ‘zo kan het niet verder, ik moet 
iets veranderen’. In dit nummer bekijken we daarom de rol van spoeddiensten bij  
interventies met middelengebruik. Een aanzienlijk deel van de spoedopnames is  
immers gelinkt aan overmatig gebruik van alcohol en drugs. Prof. De Paepe (dienst-
hoofd spoedgevallen) en Prof. Heylens (afdelingshoofd spoedpsychiatrie) vertellen 
vanuit de praktijk van UZ Gent.

De Sleutel blijft actief inzetten op preventie. Het trainen van ‘leefvaardigheden’ met 
als doel bewustere en gezondere keuzes te maken is nog altijd het hoofdingrediënt van 
onze drugpreventie. De focus van preventie is doorheen de tijd wel fel geëvolueerd: van 
een focus op welbevinden naar een focus op het belang van kennis en socio-emotionele 
skills. Vandaag weten we dat er ook rekening moet worden gehouden met onbewuste 
processen. Volgens de WHO zijn drie belangrijke maatregelen tegen alcoholconsump-
tie: de prijs verhogen, de reclame verminderen en de toegang tot het product moeilijker 
maken. Ons dagelijks gedrag is immers niet altijd het gevolg van rationele keuzes. Lees 
hiernaast een samenvatting van de preventiebijdrage recent verschenen in het boek 
“Turbulente leerlingen”. 

We brengen ook een portret van preventietrainer Johan Van de Walle. Bij zijn afscheid 
nav zijn pensioen pleit hij voor een nog betere integratie van preventie en hulpverle-
ning. Preventie zet meer en meer in op moeilijke doelgroepen zoals BSO, BuSO of 
deeltijds leren. In deze doelgroep zitten vaker jongeren met verslaafde ouders. Hier 
kunnen preventie en hulpverlening mekaar versterken, door bvb te voorzien in preven-
tie aan kinderen van verslaafde ouders. Met een nieuw proefproject rond opvoedings-
ondersteuning zetten we hier in 2020 extra op in.

2020 wordt een uitdagend jaar voor ons, medewerkers én cliënten. Samen blijven 
we voor elke hulpvraag, voor elke cliënt actief mee op zoek gaan naar meer kwaliteit 
van leven.

Fijne kerstdagen en een liefdevol 2020.

Damien Versele
Algemeen directeur De Sleutel
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Drugpreventie in turbulente tijden

Op dinsdag 1 oktober werd in Schaarbeek het boek  
‘Turbulente leerlingen’ voorgesteld, dit ter gelegenheid  
van een studievoormiddag (georganiseerd door Welwijs* 
i.s.m. NICC en LINC). Probleemgedrag op school positief 
aanpakken en werken aan sociale vaardigheden: het is  
altijd al een rode draad geweest in het preventiewerk van  
De Sleutel. Het is ook het thema van een bijdrage die  
Johan Van de Walle mocht schrijven in dit boek vol  
inspiratie en praktijkvoorbeelden. Een abstract. 

De geschiedenis van preventie in de Sleutel

Alcohol- en drugproblemen in de maatschappij terug-
schroeven door de vraagzijde te verkleinen, dit was bij aan-
vang in de jaren ’70 de missie van De Sleutel. De dagelijkse 
confrontatie met de ingrijpende gevolgen van druggebruik 
van een kleine groep mensen zorgde ervoor dat De Sleutel 
de klemtoon legde op het niet-gebruik van middelen. De 
werking van de drugsvrije Therapeutische Gemeenschap-
pen versterkte de overtuiging dat het niet-gebruik van 
illegale middelen de beste keuze was. 

Geloof in de meerwaarde van een drugvrij leven is nu 
nog altijd onze drijfveer. Vanuit dat geloof helpen wij onze 
cliënten zich optimaal te realiseren en zich te re-integreren 
in de samenleving. Dit doen we door een gelijkwaardige 
relatie aan te gaan met onze cliënt en deze hoop te geven 
dat verandering van gedrag mogelijk is.

 
1.  Van focus op veiligheid naar focus op  

gezondheid
Maatschappelijk werd druggebruik in de jaren 70-80 vaak 
verbonden met maatschappelijke overlast. De drugsdelicten 
zorgden in sommige wijken van grootsteden voor veilig-
heidsproblemen. Zo werd drugpreventie een middel om 
overlast te reduceren. 

Vanaf de jaren ‘90 werd onder impuls van de WHO de  
focus van drugpreventie verlegd naar het terrein van de 
volksgezondheid. Niet meer de veiligheid van de maat-
schappij stond centraal maar wel de gezondheid van de 
bevolking. De visie dat het versterken van de lifeskills bij 
kinderen en jongeren kon leiden tot gezondere keuzes kreeg 
in die periode meer en meer aanhang. Programma’s als 
‘Leefsleutels’ (voor het secundair onderwijs) en ‘Contact-
sleutels’ (voor het lager onderwijs) werden op honderden 
Vlaamse scholen geïmplementeerd. Het trainen van ‘leef-
vaardigheden’ was en is momenteel nog het hoofdingre-
diënt van deze methodieken. De lessen en activiteiten 
steunen op inzichten van hoe menselijk gedrag tot stand 
komt en hoe mensen keuzes maken. 

Leren argumenteren, coöperatief werken, werken aan een 
positief zelfbeeld, kunnen praten over gevoelige onderwer-
pen werden en worden nu nog in deze lessen opgenomen. 
Deze methodieken doen een sterk beroep op de prefron-
tale cortex. Het is juist in de prefrontale cortex dat de be-
wuste keuzes worden gemaakt. Een aangename en veilige 
klassfeer en een positieve verhouding tussen leerling en 
leerkracht staan in deze methodieken altijd centraal. 

De bandbreedte van de drugpreventie is nu voor De 
Sleutel veel ruimer dan in de beginperiode. Naast illegale 
drugs kwamen andere verslavende middelen in het vizier: 
tabak, alcohol, medicatie en de jongste jaren zelfs gokken, 
gamen en andere vormen van gedragsverslaving. Zo ston-
den op de Vlaamse Gezondheidsconferentie van 2016 de 
thema’s rond alcohol, tabak, drugs, psychoactieve medica-
tie, gokken en gamen naast voeding, beweging, sedentair 
gedrag, ondervoeding bij ouderen en eetstoornissen. Deze 
ontwikkeling zorgt er tevens voor dat de methodieken niet 
alleen de nadruk leggen op het ontraden van druggebruik 
maar op de manier waarop jongeren gezonde keuzes kun-
nen maken. Daarenboven is in preventie het onderscheid 
tussen legale en illegale middelen steeds minder relevant. 

2.  Van focus op welbevinden naar focus op het 
belang van kennis en socio-emotionele skills

De preventiedienst van De Sleutel is door de Vlaamse 
Overheid erkend als een organisatie met terreinwerking 
voor vaardigheidstraining en preventie middelengebruik in 
het onderwijs. Het vormen van leerkrachten in methodie-
ken om persoonlijke en sociale vaardigheden bij leerlingen 
te trainen is onze opdracht. Met deze preventieactiviteiten 
begeeft De Sleutel zich in het brede veld van het onderwijs. 
Indien we relevant willen blijven en invloed willen uitoefe-

DE_SLEUTEL_60-2019.indd   3 3/12/19   14:21



[Preventie]

4

nen op het beleid van scholen is het 
van belang te weten welke gevoelig-
heden en tendensen zich binnen het 
onderwijs ontwikkelen. 

De jongste twintig jaar kregen 
begrippen als ‘welbevinden’, ‘zorg’, 
‘gelijke kansen’ en ‘leerlingen met 
specifieke onderwijsnoden’ veel 
aandacht. Deze thema’s sluiten nauw 
aan bij onze preventieactiviteiten. Een 
leerling die niet goed in zijn vel zit, 
een leerling die zorg nodig heeft, daar 
wil een preventiemedewerker wel aan 
mee ondersteunen. Deze doorgedre-
ven aandacht voor welbevinden, zorg, 
gelijke kansen leidt bij onderwijsmen-
sen wel eens tot volgende vragen: 
“Mag er nog les gegeven worden?” of 
“Wat is de opdracht van de school?” 
Na het verschijnen van de OESO- en 
PISA-rapporten ontstaat er binnen het 
Vlaams onderwijs altijd hevige discus-
sies over de voor- of achteruitgang 
van onze leerlingen over het belang 
van kennis of van competenties of 
de roep om meer autonomie voor de 
leerlingen tegenover de roep van meer 
structuur voor de leerlingen.... Deze 
discussies lees je op de opiniepagina’s 
van de kranten maar hoor je tevens in 
de leraarskamer. Moeten wij als pre-
ventiewerkers in het onderwijs gewoon 
toekijken? Of willen we onze expertise 
aanwenden om een invloed uit te 
oefenen op deze discussie? Wij zijn 

er alvast van overtuigd dat een sterke 
kennisoverdracht naar leerlingen niet 
in tegenspraak hoeft te zijn met het 
zich goed voelen van de leerling op de 
school.

In deze context viel de toespraak 
van Dirk Van Damme aan het Kulak 
in maart 2018 bijzonder op. In zijn 
toespraak voor de Captains of Society 
onder de titel: “Wat moeten Vlaamse 
Leerlingen kennen en kunnen” vielen 
ons twee inzichten op:

1. Leerlingen die sterk zijn in foun-
dation skills hebben in hun hele ver-
dere leven altijd een grote voorsprong 
op het gebied van gezondheid. 

2. Ook de niet cognitieve com-
petenties zoals taakgerichtheid, 
zelfcontrole, verantwoordelijkheid en 
doorzettingsvermogen zijn belangrijk. 
Deze socio-emotionele competenties 
dragen bij tot het vermijden of ver-
minderen van gezondheidsproblemen 
(obesitas,…) en maatschappelijke pro-
blemen als pesten, gedragsproblemen 
en anti-sociaal gedrag. 

In de vele levensverhalen van onze 
cliënten horen we dat het ontbreken 
van de niet-cognitieve competenties 
juist de oorzaak was van hun alcohol 
en druggebruik. Het ‘niet kunnen 
omgaan met hun gevoelens’, ‘het 
impulsief reageren op gebeurtenissen’, 
‘het weinig kritisch kunnen reflecteren 
op’, geven verslaafden vaak aan als 

oorzaak van hun verslaving. Dat hun 
verslavend gedrag hun hele school-
carrière op het spel zette en zo de 
ontwikkeling van hun foundation skills 
ondermijnde hoeft niet veel uitleg. We 
zijn er van overtuigd dat beide com-
ponenten in elke onderwijsvorm en op 
elk niveau hand in hand moeten gaan. 
Hard inzetten op de niet cognitieve 
competenties, op lifeskills, zal leerlin-
gen ondersteunen in het ontwikkelen 
van hun foundation skills. 

De twee bovengenoemde inzichten 
die Dirk Van Damme aanhaalt, hebben 
een rechtstreeks verband met gezond-
heid. Dit zijn dus inzichten waar wij 
rekening moeten mee houden in  
het ontwikkelen van onze preventie-
pakketten en trainingen voor leer-
krachten. 

3. Van gedrag dat aangeleerd 
wordt naar gedrag dat gestuurd 
wordt (nudging)

Het trainen van ‘leefvaardigheden’ 
met als doel bewustere en gezon-
dere keuzes maken is nog altijd het 
hoofdingrediënt van onze drugpreven-
tie. Als maatschappij investeren wij in 
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Lees de volledige bijdrage in het 
boek ‘Turbulente leerlingen’. 
Daarin wordt verder het drug-
beleid op school toegelicht en 
stellen we de methodieken van  
De Sleutel voor.
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deze lessen maar weten tevens dat 
structurele maatregelen en regelge-
ving vaak een grotere impact hebben. 
De WHO stelt drie belangrijke maatre-
gels tegen alcoholconsumptie die het 
meest impact hebben op de gezond-
heid van jongeren: de prijs verhogen, 
de reclame verminderen (zeker naar 
de jongerendoelgroep), de toegang 
tot het product moeilijker maken. 

Onder invloed van breinonderzoek 
komen wetenschappers steeds meer 
tot de vaststelling dat de meeste van 
onze keuzes onbewust gemaakt wor-
den. En zeker wat gezondheid betreft. 
De keuze voor suiker en vet ligt evo-
lutionair in ons brein voorgeprogram-
meerd. Om nog maar te zwijgen over 
de kracht van verdovende en stimu-
lerende middelen. Al deze middelen 
lijken sterker te zijn dan wij mensen. 
De opdracht van ieder van ons is dan 
blijkbaar om slimmer te zijn dan deze 
middelen. Zo is het verwijderen van 
een drankautomaat met gesuikerde 
dranken uit de school, effectiever dan 
enkele lessen over gezonde voeding. 
Dit komt omdat ons dagelijks gedrag 
niet altijd het gevolg is van rationele 
keuzes. Het verwijderen van een 
drankautomaat met gesuikerde dran-
ken betekent niet dat we gezondheids-
opvoeding laten vallen. Beide zaken 
maken deel uit van een weloverwogen 
en efficiënt gezondheidsbeleid.

*  WELWIJS is een tijdschrift dat informatie brengt 
over de raakvlakken tussen WELzijnswerk en 
onderWIJS. Het is een initiatief van de v.z.w. 
Majong (Maatschappij- en Jongerenproblemen). 
De vzw Majong stelt zich tot doel de positie 
van maatschappelijk kwetsbare jongeren te 
verbeteren.
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Nieuw toestel aan CIC in  
Wondelgem stimuleert buiten 
sporten

(1)  Met foundation skills worden geletterdheid 
(taal als communicatie en structuur), 
gecijferdheid en wetenschappelijke geletterd-
heid bedoeld. Dus sterk kennisgericht.

Na meer dan tien jaar trouwe dienst 
konden de houten oefentoestellen 
van de fit-o-meter in het Crisisinter-
ventiecentrum (CIC) te Wondelgem 
vervangen worden door een nieuw 
soort beweegtoestel: een calisthe-
nics.

Calisthenics zijn krachtoefeningen 
op basis van het eigen lichaamsge-
wicht. Maar ook lenigheid/flexibi-
liteit verbeteren is een doelstelling 
van calisthenics-beoefenaars. Er 
wordt gebruik gemaakt van (sim-
pele) apparatuur om de training uit 
te voeren. Bekende oefeningen zijn 
push-ups, lunges, sit-ups. Voor de 
cliënten van onze afdelingen in de 
Gentse regio vormt deze vorm van 
beweging een goede manier om 
lichamelijk te ontladen.

De voorzet voor de investering 
werd gegeven door vrijwilligers van 
de jeugdvoetbalclub van Won-
delgem, de buren van het CIC. 
Concreet organiseerde de Ouder-
raad van SV Wondelgem een De 
Sleutel- estafetterun tijdens Music 
for Life ten voordele van De Sleutel. 
Aanvullend bracht ook een actie van 
een ex-cliënt die zich liet sponsoren 
tijdens de dodentocht in Bornem 
geld in het laatje. Dit bedrag werd 
uiteindelijk verdubbeld door de 
steun van Engie. Dankzij deze 
samenwerking kunnen de cliënten 
opnieuw in een veilige omgeving 
aan hun fysieke gezondheid werken.

Afgelopen jaren werd er stevig 
geïnvesteerd in de sportstructuren 
binnen onze afdelingen. Sport is 
een belangrijk middel in het kader 
van re-integratie van kansengroepen 
in de maatschappij. Sport en bewe-
gen speelt ook een belangrijke rol 
binnen het programma van het CIC 
te Wondelgem. Door de effecten van 
het druggebruik is de conditie van 
de cliënten vaak ondermaats bij de 
start van de behandeling. Sporten 

is dan ook erg gezond tijdens de 
fysieke ontwenningsperiode.

De vroegere fit-o-meter (een 
afwisselend fitnessparcours in 
open lucht) werd jarenlang gebruikt 
door de cliënten van het CIC vooral 
binnen het groepsprogramma. De 
cliënten konden er ook individu-
eel mee aan de slag. Nu is er dus 
opnieuw een toestel dat zowel 
tijdens het groepsprogramma als 
individueel kan gebruikt worden 
om aan de conditie te werken. Dit 
nieuwe calisthenics-toestel laat toe 
om telkens met minstens 2 en maxi-
mum 4 op verschillende manieren 
de krachtconditie op te bouwen. 
Gaande van buikspieroefeningen tot 
optrekken en hangoefeningen. 

Bedankt alvast aan alle partners die 
dit mede mogelijk gemaakt hebben!

[Uit het netwerk]
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[Expert aan het woord]

Als hulpverleners in de verslavingszorg weten we dat crisis-
situaties een betekenisvol moment kunnen vormen in het 
overwegen van hulp voor een dreigend verslavingspro-
bleem. Een spoedopname is er zeker zo een van, een mo-
ment waarop iemand zegt: “Zo kan het niet verder, ik moet 
iets veranderen.” 

Uit cijfers (1) weten we dat een aanzienlijk deel van de 
spoedopnames gelinkt is aan overmatig gebruik van alcohol 
en drugs. Wat is de ervaring van urgentie-artsen met men-
sen die door misbruik van alcohol of drugs op de spoed-
dienst terechtkomen? Prof. De Paepe (diensthoofd spoedge-
vallen) en Prof. Heylens (afdelingshoofd spoedpsychiatrie) 
vertellen vanuit de praktijk van UZ Gent.
 
In welke mate eist middelenmisbruik op spoed-
diensten in de eerste lijn jullie aandacht? 
Prof. De Paepe: Een spoeddienst is bedoeld voor dringende 
ongeplande zorgvragen. Het gaat om de acute vragen. Wat 
minder dringend is, gaat in principe via de huisarts. En 
inderdaad alles wat met acute intoxicatie te maken heeft, 
komt frequent op de spoedgevallendienst binnen. 
Prof. Heylens: Het UZ Gent profileert zich in de regio ook 
als speler met een aparte werking rond middelengebruik, 
met een drainage effect tot gevolg. 
De Paepe: We zien hier vooral acute intoxicaties, vaak trau-
matische letsels gerelateerd aan overmatig alcoholgebruik. 
Dat gaat dan bijvoorbeeld om mensen die gevallen zijn door 
een bewustzijnsdaling of door coördinatieproblemen, men-
sen die betrokken zijn in een verkeersongeval…
Heylens: Daarnaast komt ook de groep met een acute psy-
chiatrische zorgvraag binnen via de spoeddienst. Op de 
spoedopname worden deze mensen eerst acuut somatisch 
bekeken. Pas als de observatie leert dat de patiënt fysisch in 
orde is, kan een transfer richting Upsie. Dit kan relatief snel 
gezien deze spoedpsychiatrie nabij de gewone spoed gele-
gen is (zie kader). 

Is die triage richting psychiatrie altijd zo snel  
duidelijk?
Heylens: Als iemand acuut onder invloed is, dien je daar wat 
observatietijd te laten overgaan totdat je adequaat kan be-
oordelen. Dan pas kunnen andere onderliggende problemen 
duidelijk geëvalueerd worden.

Zijn er trends afhankelijk van leeftijd ?
De Paepe: We zien duidelijk patronen als het gaat over jon-
geren. Bij hen zien we de acute alcohol-intoxicaties vooral 
tijdens de weekends, op momenten dat er gefuifd wordt. 
Ouderen komen dagelijks binnen, minder met pieken en 

dalen. We weten uit eigen onderzoek dat ongeveer 10% van 
de opnames (2) op de spoedgevallendienst rechtstreeks of 
onrechtstreeks gerelateerd zijn aan overmatig alcoholge-
bruik. Dit laatste betreft bijvoorbeeld de nuchtere patiënt 
die slachtoffer is geweest van slagen en verwondingen van 
iemand die onder invloed was. Of de patiënt die binnen-
komt met een leverproblematiek die het gevolg is van chro-
nisch overmatig alcoholgebruik. Een andere studie speci-
fiek bij jongeren (3) wijst enkel op een heel lichte toename. 
Sinds 2012 zien we geen spectaculaire veranderingen. 

De rol van spoeddiensten bij interventies  
met middelengebruik nader bekeken

Upsie: Wat?

De Universitaire Psychiatrische Spoed Interventie 
Eenheid (Upsie ) is een kleinschalige eenheid, onder-
deel van de psychiatrische eenheid. Op jaarbasis krijgt 
de Upsie 3200 aanmeldingen te verwerken. Zo’n 40% 
wordt daarna effectief opgenomen, de anderen krijgen 
een advies in functie van zorgcontinuïteit.

Prof. Gunther Heylens: De Upsie heeft een capaciteit 
van 11 bedden, waar we de spoedpsychiatrische pro-
blematiek opnemen. Het gaat om een onderdeel van 
wat mensen op algemene spoed zien. Daar gebeurt 
de algemene triage. Op jaarbasis zijn er zo’n 3200 
aanmeldingen op spoed van psychiatrische aard (10 
% van totaal op spoed). Van dat aantal heeft 25 % 
met alcohol te maken. Bij de psychiatrische problema-
tiek zit heel vaak ook middelengebruik mee verweven. 
In een Upsie zien we vaak mensen met een langduri-
ge, reeds bestaande middelen problematiek. Een deel 
komt ook regelmatig langs en heeft te maken met 
een comorbide psychiatrische aandoening, met meer 
ernst. In de Upsie zien we dus minder de incidentele 
gevallen. 

Hoe loopt de samenwerking met de versla-
vingssector in de praktijk?
Heylens: We geven op basis van ernst en context en 
aan- of afwezigheid van beschermende factoren een 
heel concreet advies. We verwijzen richting ambulante 
hulp of bepleiten een opname. We werken ook out-
reachend. Zo gaat vaak iemand mee met de mensen 
naar de intake. Er zijn ook supra regionale samenwer-
kingsverbanden. Ons doel is goede zorgtrajecten uit-
stippelen en het netwerk van de patiënt versterken. 
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Window of opportunity 
De Paepe: We zien op de spoedgevallendienst veel inciden-
tele opnames van jongeren. Deze zullen we nooit banalise-
ren. De oorzaak is meestal alcohol, soms ook illegale drugs. 
Uit onderzoek weten we dat studenten die bewusteloos op 
spoed komen ten gevolge van alcoholintoxicatie, diegenen 
zijn met risico op alcohol gerelateerde problemen op latere 
leeftijd. Die blijven doorgaans voor de gezondheidszorg 
lange tijd ongedetecteerd. Ze beginnen met risico gedrag, 
worden op den duur afhankelijk en gaan zo over naar scha-
delijk alcoholgebruik. Bij aanhoudend gebruik zie je dan de 
meer chronische problematiek opduiken, van klassiek le-

verlijden, cardiovasculaire problemen; sociale problematiek 
die ermee gepaard gaat, relatieproblemen,…
Heylens: Dan gaat het om meer dan alleen maar een  
verslaving, dan zijn er problemen op heel wat levensdomei-
nen, is er sprake van controleverlies, enzomeer.

Hoe verloopt een ontslag bij een incidentele 
spoedopname? Welke advies of verwijzing wordt 
gegeven ?
De Paepe: Een incidentele opname is vaak – zo leert ook 
de literatuur – een window of opportunity om vroegtijdig te 
detecteren en te interveniëren of om aan preventie te doen. 
Door een passende korte interventie kan je later probleem-
gedrag vermijden. Het is wel belangrijk om dit niet veroor-
delend te doen. Een preek geven, daar moeten we van af. 
Met het vingertje de les spellen, werkt helemaal niet. Het is 
veel effectiever om op een empathische manier je bezorgd-
heid te uiten naar de patiënt. We gaan dus in gesprek, vra-
gen naar hun weekgebruik, polsen naar bingedrinken. En als 
we problemen detecteren, dan komen we samen met de pa-
tiënt tot een plan van aanpak. Hierbij is het belangrijk om de 
huisarts te betrekken. Is de patiënt intussen afhankelijk, dan 
zal een verwijzing naar de psychiater overwogen worden. 
Heylens: Zo’n responsabiliserende interventie starten we 
pas op als de patiënt helder genoeg is. Het is eigenlijk psy-
cho-educatie. Het begint met te exploreren wat er gebeurd 
is. Daarna proberen we af te toetsen wat de invloed is op 
hun leven, wat de risico’s zijn. Na die aftoetsing gaan we 
over naar de contemplatie: moet je daar nu iets mee doen?
De Paepe: Voor de patiënt blijkt een spoedopname achteraf 
vaak een eyeopener. Als iemand onder invloed iets ernstigs 
meemaakt, heeft dit impact. Die opportuniteit grijpen we 
dus aan. Het is dan wel een korte passage, we gebruiken 
het incident om hen duidelijk te maken dat ze iets aan hun 
probleem moeten doen.
Heylens: Klopt. De kloof naar behandeling is bij middelenge-
bruik zeer groot. Ze noemen dit de treatment gap. We doen er 
bij zo’n incident alles aan om kloof naar zorg te verminderen.

Is een huisarts gewapend om een goede  
opvolging op te nemen?
De Paepe: Iedereen die op spoed vertrekt, krijgt een ont-
slagbrief mee gericht aan de huisarts. Aan de patiënt wordt 
gevraagd naar de huisarts te gaan. De huisarts verzekert 
die opvolging. 
Heylens: Een aantal mensen zullen na overleg met de  
psychiater en een uitgebreider gesprek specifiek rond hun 
problematiek gerichter verwezen worden naar de tweede 
lijn. Als er afhankelijkheid is, dan wordt vanuit de Upsie 
naar gespecialiseerde zorg verwezen. Als het gaat om  

Een Upsie doet dus veel meer dan een  
fysieke afkick veilig laten verlopen? 
Heylens: het medische is inderdaad slechts een on-
derdeel. We doen een assessment van psychiatrische/
psychische problematiek, comorbiditeit, het sociaal 
netwerk… De oriëntatie gebeurt dan op basis van het 
totaalplaatje. Het is belangrijk om hierbij de continu-
iteit te verzorgen. We moeten vermijden om iemand 
door te verwijzen naar settings waar er pas binnen 
twee weken plaats vrij komt. Die mensen lopen in 
tussentijd verloren. Om dat probleem te counteren, 
hebben we binnen de Upsie twee case managers die 
outreachend werken. 
De Paepe: Op de spoeddienst in Gent bieden we bo-
vendien een permanentie rond sociaal werk. Een soci-
aal assistent zorgt voor bijkomende ondersteuning en 
is ook na 22 u oproepbaar. Ze bekijken de thuissetting. 
Zijn er bijvoorbeeld bijkomende noden of is er mantel-
zorg actief? Dat soort zaken wordt dan samen met de 
psycholoog of psychiater in de toekomstige opname-
instelling opgenomen en indien mogelijk reeds van 
hieruit geïnitieerd.
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alcohol gaan we – rekening houdende met de ernst – in  
de regio Gent bv verwijzen naar ambulante zorg zoals CAT, 
Eclips of voor een opname. Bij illegale middelen kan het 
gaan om een programma bv van De Sleutel of De Kiem. 

Kan een betere preventie sommige interventies 
op spoed voorkomen? In het Verenigd Konink-
rijk wordt aan festivalgangers soms heel gericht 
informatie verstrekt en kunnen drugs effectief 
getest worden. Hoe kijkt u als spoedarts naar 
dergelijk beleid?
Heylens: Mensen zullen altijd middelen blijven gebruiken. 
Men heeft van alles geprobeerd. Alles verbieden en illegaal 
maken, gedoogbeleid. Universele preventie, selectieve 
preventie… Onze ogen sluiten, lost niets op…. Ik heb een 
probleem met het testen van producten, waardoor ze zo-
genaamd veiliger zijn om te gebruiken. Vanuit medisch 
oogpunt vind ik dat we dat niet moeten promoten omdat we 
dan het signaal geven dat men rustig verder kan gebruiken.
De Paepe: Er is rond die testen de laatste tijd veel controver-
se. Ze bieden mijns inziens enkel een vals gevoel van veilig-
heid. Een overheid moet duidelijk zijn: ofwel mag het ofwel 
mag het niet. Technisch is het bovendien niet mogelijk om 
alle nieuwe psycho actieve stoffen te detecteren. We weten 
wel dat de klassieke drugs ook gecontamineerd kunnen zijn 
door die nieuwe stoffen, die dan niet gedetecteerd worden. 
Bovendien reageren personen heel wisselend op een eenzelf-
de dosis waarbij de ene heel hevig reageert, een andere nau-
welijks effecten ondervindt. Die testing is dus allesbehalve 
heiligmakend. Er is bovendien geen enkele evidentie dat er 
dan minder druggerelateerde problemen zullen voorkomen. 
Heylens: Dat maakt het moeilijk om hier uitspraken over te 
doen.

Ouders maken zich vaak zorgen als tieners naar 
fuiven gaan. Is daar een reden voor? Is een ander 
soort aanpak gewenst? Hoe kijkt u naar de samen-
werking met organisatoren en lokale actoren?
De Paepe: Op heel specifieke fuiven en evenementen, wordt 
wel wat gebruikt. We zien wellicht slechts het topje van de 
ijsberg. Er is ongetwijfeld veel gecontroleerd gebruik. Die 
mensen zien we niet in de gezondheidszorg. Ik betwijfel 
echter of dat fors is toegenomen. Een aantal jaar terug had-
den we in het Gentse ook al I love techno, waar al heel wat 
gebruik was. Als je na zulke grote evenementen het percen-
tage bekijkt dat op de spoedgevallendienst belandt, dan is 
dit laag. Elk incident is er natuurlijk één te veel. En het klopt 
dat het risico op levensbedreigende problemen na een acute 
overdosis reëel is. In tegenstelling tot alcohol weten drug-
gebruikers niet steeds wat ze precies innemen. We zien een 

lichte verschuiving in de aard van de middelen die gebruikt 
worden in de richting van meer nieuwe stoffen. Maar het is 
bij ons zeker niet zoals in Engeland waar de nieuwe psycho-
actieve middelen echt in opmars zijn. 
Heylens: Ook cijfers helpen om de problematiek te nuance-
ren. De prevalentie van ooit gebruik en recent gebruik van 
middelen zoals cocaïne blijft vrij laag. In uitgangsmilieus 
zie je minder cannabisgebruik. Daar gaat het meer over de 
stimulantia, de hallucinogenen blijven vrij laag (onder de 
10 %). Alcohol blijft het belangrijkste middel. 
De Paepe: Uit een Europese studie (4) blijkt dat 25 % van 
de gekwetste chauffeurs (automobilisten, fietsers) alco-
hol in het bloed had (merendeel boven de 0,5 promille). 
Slechts 1 % had cocaïne of amfetamines in het bloed.  
Het probleem van alcohol is zeer prevalent aanwezig bij  
de veertigers en de vijftigers en oudere leeftijdsroepen.  
We mogen dus zeker niet te hard focussen op de jongeren  
alleen. 

En lachgas? 
De Paepe: In Gent zien we weinig patiënten met acute lach-
gasintoxicaties op de spoedgevallendienst. Dit heeft te ma-
ken met de zeer korte werkingsduur en het lage risico voor 
acute complicaties (5). Chronisch gebruik van lachgas kan 
aanleiding geven tot o.a. beschadiging van het zenuwstelsel.

Moedigen jullie controles aan de deur van risico 
evenementen aan? Of een interne hulppost op 
fuiven? 
De Paepe: Controles zijn noodzakelijk maar niet 100 % 
sluitend. De bezoekers kunnen immers de drugs innemen 
vooraleer ze binnengaan. En een interne hulpspoedpost is 
een meerwaarde maar kan een vals gevoel van veiligheid 
scheppen. Organisatoren van risico evenementen moeten 
oog hebben voor preventie. Sommige lokale overheden zit-
ten hiervoor nu al samen met organisatoren.

Prof. De Paepe (rechts op de foto): 
“Een preek geven na een incidentele 

opname, werkt niet. Het is veel 
effectiever om op een empathische 

manier je bezorgdheid te uiten”

(1)  Op www.desleutel.be kan je onderaan deze bijdrage meer 
cijfermateriaal vinden.

(2)  Cijfers 2010, UZ Gent. Gedurende één maand werden alle spoedopna-
mes prospectief geregistreerd (meer dan 2000 opnames). 

(3)  Cijfers 2012, UZ Gent. Tijdens de periode 2002 – 2012 werden alle 
-26 jarigen geregistreerd

(4)  Driving under influence from alcohol and drugs, EMCDDA, 2012.

(5)  De gevallen die men in Antwerpen ziet, treden op na chronisch 
gebruik van lachgas waarbij een vitamine B12 tekort ontstaat  
welke aanleiding geeft tot neurologische symptomen. Dergelijke 
neurologische problemen werden tot op heden niet gediagnosticeerd 
op de spoedgevallendienst in Gent.

DE_SLEUTEL_60-2019.indd   8 3/12/19   14:21



N
u

m
m

e
r 

60
/2

01
9

9

Karel* is 36 jaar. Hij was jarenlang verslaafd, maar op zijn 
dertigste besloot hij zijn leven volledig om te gooien. Hij 
startte met een traject bij De Sleutel en gradueerde** drie 
jaar geleden. Sindsdien gaat het hem voor de wind: hij kocht 
een aantal maanden geleden een eigen huisje en heeft zijn 
droomjob gevonden als ervaringsdeskundige armoede en 
sociale uitsluiting.

Zingeving is enorm belangrijk in het herstelproces van 
een verslaving. Cliënten in het programma worden vaak 
geconfronteerd met een leegte. Het opvullen van die leegte 
heeft veel te maken met de persoonlijke zingeving. Het is 
meteen ook een zeer belangrijk aspect om clean te blijven. 
Karel vindt vooral zingeving in zijn werk. “Ik ben enorm 
dankbaar dat ik die job heb gekregen. Mijn werkgever heeft 
enorm veel vertrouwen in mij.” Terug naar hoe het vroeger 
was, wil Karel niet meer: “Ik wil alles wat ik tot nu toe heb 
opgebouwd niet verliezen.”

Wanneer en waarom ben je gestart met drugs?
“Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik zat in een moeilijke 
periode. Mijn vader is gestorven op mijn dertiende en 
ik heb eigenlijk nooit een normale jeugd gehad. Ik had 
vrienden in de straat die ouder waren dan mij. Zij rookten 
allemaal wiet. Op mijn zestiende begon ik te roken om 
erbij te horen. Kort daarna ging ik voor de eerste keer uit en 
kocht ik drugs van een klasgenoot. Ik was meteen verkocht. 
Het evolueerde snel naar een groter gebruik en experimen-
teren met andere drugs, zoals vloeibare xtc, hoorde er ook 
bij. Niet veel later verkocht ik drugs om mijn eigen gebruik 
te bekostigen.”

“Ik heb een koksopleiding gevolgd. Op het einde van het 
middelbaar was ik al een dagelijkse gebruiker. Zonder speed 
had ik nooit mijn diploma kunnen halen. Na mijn schooltijd 
ging ik snel alleen wonen. Mijn moeder woonde niet meer in 
de buurt, wat het ook gemakkelijker maakte om te gebrui-
ken. Toen ik nog op school zat, had ik leuke stageplekken, 
maar eens op de arbeidsmarkt vond ik die niet. Ik heb in het 
begin een aantal jobs gehad en een aantal korte contracten 
afgewerkt, maar ik deed dat werk nooit graag. Vanaf mijn 
vijfentwintigste is er niet meer veel van werken in huis 
gekomen.”

Wanneer heb je beslist om te stoppen  
met gebruik?
“Ik voelde me al enkele jaren niet meer goed bij mijn drugge-
bruik, maar op mijn dertigste heb ik de klik kunnen maken. Het 
is een leeftijd waarop de meeste mensen al iets van hun leven 
hebben gemaakt, maar ik zat nog steeds op een dood spoor. Ik 
had nog niets bereikt. Ik heb enorm diep gezeten toen, en zelfs 
serieus geworsteld met zelfmoordgedachten. Maar het is zo 

ver niet gekomen. Ik ben op zoek gegaan naar oplossingen en 
zo ben ik bij De Sleutel in Gent terechtgekomen.”

Hoe zag jouw traject binnen De Sleutel eruit?
“Ik ben het CIC binnengekomen met een psychose en ben 
uiteindelijk in de therapeutische gemeenschap van Merel-
beke beland. Ik heb het programma altijd heel serieus aan-
gepakt. Het was mijn laatste kans. Ik heb nooit nagedacht 
over vroegtijdig stoppen met het programma. De eerste fase 
verliep enorm vlot. De tweede fase, de gevoelensfase, was 
voor mij één van de belangrijkste fases. Tijdens confronta-
ties vielen de muren rondom mij weg. Ik sta nu open voor 
alles wat tegen mij wordt gezegd. Ik neem iedere opmerking 
serieus en reflecteer erover. Nu kan ik nog maar moeilijk 
dingen loslaten.”

“Ik heb altijd al gedroomd van een carrière als ervarings-
deskundige, maar dat werd me tijdens het programma sterk 
afgeraden. Ik volgde uiteindelijk een stage in een sector 
die mij totaal niet lag. Daarbovenop viel de stage net in de 
periode dat ik naar het tussenhuis verhuisde. Ik kwam terug 
in de samenleving terecht en had wat tijd nodig om mij aan 

[Ervaringswerker aan het woord]

“Hoe meer je hebt, hoe meer je kan verliezen, 
maar ook hoe meer je hebt om voor te leven” 

Dankzij een vacature voor 
ervaringsdeskundige is alles 
veranderd voor Karel
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te passen. Alles kwam bij elkaar. Uiteindelijk heb ik beslist 
om mijn eigen weg te bewandelen. Ik werkte als vrijwilliger 
in een woonzorgcentrum en ondertussen zocht ik werk met 
mijn middelbaar schooldiploma. Ik solliciteerde enorm veel, 
maar ik kreeg nooit reactie. Dat was enorm demotiverend. 
Ik had het gevoel dat ik opnieuw stilstond en niet vooruit 
geraakte in mijn leven. Financieel was het toen ook geen 
gemakkelijke periode.”

“Toen heeft een vriend mij een vacature voor ervarings-
deskundige in armoede en sociale uitsluiting doorgestuurd. 
Het was een vrij moeilijke selectieprocedure, maar ze heb-
ben mij de job aangeboden. Toen is alles veranderd. Tijdens 
de eerste maand op mijn nieuwe job ben ik ook gegradu-
eerd. Dat was de kers op de taart. Het was een heel mooi 
moment om die moeilijke periode af te sluiten. Ik ben enorm 
dankbaar dat ik die job heb gekregen. Ik werk er ondertussen 
drie jaar en het is echt een droomjob."

Wat betekent zingeving voor jou en waarom is  
het belangrijk?
“Zingeving is wat mij goesting geeft in het leven. Mijn job 
speelt daar een belangrijke rol in. Ik ben op een plaats terecht-
gekomen waar ze veel vertrouwen in mij hebben. Ik mag mijn 
eigen ding doen en krijg er veel waardering. Mijn werkgever 
geeft mij ook de kans om bij te scholen. Momenteel volg ik 
een opleiding sociaal-cultureel werk. In de eerste plaats doe 
ik dit om mezelf te ontplooien en om beter te worden in mijn 
job, maar daarnaast is het ook een plan B. Met dat diploma 
kan ik werk vinden in de sociale sector en hierdoor blijven 
doen wat ik graag doe, namelijk werken met mensen.”

Wat geeft je, naast jouw job, nog goesting in  
het leven?
“Ik krijg veel steun van de vrienden die ik heb leren kennen 
in de therapeutische gemeenschap, maar ik wil graag nog 
wat nieuwe contacten leggen met mensen van buiten het 
programma. Ik ben iemand die niet zo gemakkelijk contac-
ten legt, bij mij gaat dat redelijk traag. Ik weet dat zoiets tijd 
vraagt. Hoe meer je hebt, hoe meer je kan verliezen, maar 
ook hoe meer je hebt om voor te leven. Er is een basis en ik 
kan met iedereen door dezelfde deur, maar mijn vrienden-
netwerk mag nog wat uitgebouwd worden.”

“Ik ben ook single. Ik denk dat een vriendin in mijn leven 
ook voor meer zingeving zou zorgen. Het alleen-zijn is soms 
moeilijk. Ik ben eigenlijk een romantische ziel; ik ben op zoek 
naar de ware, naar de juiste persoon om mijn leven mee te 
delen. Dat wil ik niet overhaasten. Het alleen-zijn zorgt ervoor 
dat ik soms moeilijke momenten doormaak, bijvoorbeeld 
tijdens de feestdagen. Ik heb ook weinig contact met mijn 
familie. Ik heb dus geen hecht netwerk rondom mij.”

Heb je bepaalde hobby’s?
“Ik heb lange tijd intensief gefitnest en zes jaar lang badmin-
ton gespeeld. Dit jaar staat het sporten op een laag pitje. Ik 
ben net verhuisd, werk fulltime en volg een opleiding. Ik ben 
wel op zoek naar iets nieuws, want ik voel terug een nood. 
Als ik het wat moeilijker heb, helpt sporten mij er terug door. 
Het geeft energie.”

Ben je over het algemeen tevreden met je leven?
“Ja, maar ik ben iemand die de lat altijd hoog legt. Ik pro-
beer me ook niet te spiegelen aan de maatschappij. Ik ben 
geen volger. Het zit in de natuur van de mens om zichzelf 
te vergelijken met andere mensen. In de maatschappij is er 
zoveel sociale druk: huisje boompje beestje. Ik voel me daar 
meestal sterk in, maar in moeilijke periodes ervaar ik toch 
een gemis. Ik probeer dan dingen te doen die mij energie 
geven, zoals reizen. Vroeger ging ik nooit op reis, maar 
sinds het einde van het programma is daar verandering in 
gekomen. Ik ben begonnen met kleine stedentrips en nu reis 
ik al naar andere werelddelen. Ik vind het belangrijk om iets 
te hebben om naartoe te leven.”

Wie zorgt ervoor dat je blijft doorgaan? Welke 
mensen steunen je in het clean-blijven?
“Ik durf niet te zeggen dat ik het volledig zelf doe, maar ik 
neem daar wel een sterke positie in. Ik laat me niet beïn-
vloeden door anderen. Wat mij het meest clean houdt, is 

Karel: "Als ik het wat moeilijker heb, helpt 
sporten mij er terug door. Het geeft energie.”
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mijn werk als hulpverlener. Dagelijks kom ik in contact met 
mensen die verslaafd zijn. De verslaving drukt als een zwaar 
gewicht op hen, waardoor ze niet vooruit geraken. Ik wil niet 
terug naar die tijd. Ikzelf krijg ook geen zin in gebruik als ik 
anderen onder invloed zie.

Heb je soms nog zin in gebruik?
“Af en toe heb ik nog eens mentale gevechten in mijn hoofd, 
maar ik zou dat niet willen omschrijven als zin. Zoals ik 
eerder al vertelde ben ik door mijn examens op het middel-
baar geraakt door te leren op speed. Nu volg ik opnieuw een 
opleiding en de examens komen eraan. Ik merk dat ik me 
moeilijk kan concentreren tijdens het studeren. Ik kan geen 
acht uur op een dag studeren zoals andere studenten dat 
kunnen. Dan schiet gebruik wel eens in mijn hoofd. Maar ik 
doe het niet, omdat ik meteen de link leg: als ik nu gebruik, 
zal ik twee dagen niet kunnen slapen omdat ik aan het afkic-
ken ben. Wat me ook enorm helpt, is denken aan alles wat ik 
heb opgebouwd. Dat wil ik niet verliezen. Mijn zelfzekerheid 
is ook gestegen omdat ik de examens steeds tot een goed 
eind heb kunnen brengen. Dat bevestigt dat ik geen drugs 
nodig heb om door moeilijke periodes te geraken.”

Wat doe je als je geconfronteerd wordt met  
ontgoochelingen?
“Het gebeurt dat ik, afhankelijk van mijn gemoedstoestand, 
in een negatieve spiraal terechtkom na een tegenslag of 
ontgoocheling. Op zo’n moment kan een kleine actie die 
faalt me al onderuithalen. Als ik besef dat dat gebeurt, beslis 
ik snel om een andere actie te doen waar ik wel een positief 
effect kan uithalen.”

Hoe zie je de toekomst?
“Ik zou graag een vriendin hebben die ik graag zie. Ik wil 
daar geen tijdsperiode op plakken, het komt wanneer het 
komt. Een doel op lange termijn is mijn huis verbouwen. En 
mijn opleiding afwerken, maar daar moet ik nog anderhalf 
jaar geduld voor hebben. Dat is één van de belangrijkste 
dingen die ik in het programma geleerd heb: geduld hebben 
en ergens naartoe werken. Ook wil ik nog veel reizen. Ik vind 
het ook een interessante gedachte om ooit zelf in de versla-
vingszorg te werken, als ervaringsdeskundige. Ik weet niet 
of ik dat ooit ga doen. Op dit moment ben ik daar nog niet 
klaar voor en ik doe mijn huidige job ook veel te graag.”

Waarom zou ik stoppen? 
Het overwinnen van een verslaving gaat veel  
verder dan afkicken en nieuwe vaardigheden 
leren. Het gaat om lichaam, geest en ziel.  
Dat geeft de kern van iemand weer. Zingevings-
vragen spelen hierin een belangrijke rol:

Waarom zou ik stoppen met gebruiken?

Wat ben ik kwijt? Wat wil ik terug? 

Waar word ik blij van? Wat kan ik voor iemand 
betekenen? 

Wat geeft me goesting in het leven?

Het is vaak een hele tocht om stap voor stap 
nieuwe antwoorden op die vragen te vinden. 
Nieuwe antwoorden die mensen doen ervaren 
dat hun eigen kern weer tot bloei komt. In 
relatie tot anderen opnieuw tot jezelf komen, 
samen dingen doen, ervaren dat het leven 
ertoe doet: dát is waar het om gaat. 

Dit verhaal is opnieuw een bevestiging van het 
feit dat het leven er écht toe doet als iemand 
met goesting en passie zijn of haar “drive” kan 
delen.*   Om privacyredenen gebruiken we een fictieve naam.

**  Graduatie: vindt plaats als het volledige hulpverleningsprogramma 
positief werd afgerond. De gegradueerde ontvangt dan een gouden 
sleutel.
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[Activering]

Sirwan Boggos (37) is afkomstig uit Irak en is straks 6 jaar 
aan de slag bij Weerwerk. Sirwan neemt als ploegbaas 
verschillende medewerkers onder zijn hoede. Afhankelijk van 
het soort opdracht kan dat gaan over een ploegje van 10 of  
5 personen. Een terugblik op een mooi arbeidstraject.

Sirwan kwam in 2007 naar België. Hij is papa van 3 kinderen. 
De jongste twee (9 en 3,5 jaar) zijn in België geboren. Zijn 
vrouw volgde in 2009 met de oudste (nu 12 jaar). Zijn traject 
naar werk verliep in het begin niet zo eenvoudig. Hij beschikt 
niet over een diploma en kon niet veel ervaring voorleggen. 

“Ik deed de eerste maanden een aantal interim-opdrach-
ten. Dan adviseerde het OCMW mij om bij Weerwerk aan de 
slag te gaan via artikel 60. Dat beviel me goed. Ik woonde 
toen nog alleen in België. Na verloop van tijd kreeg ik de kans 
om in een gesco-statuut te werken.” 

Hij leerde heel snel bij en kon ervaring opdoen door een 
tijdlang mee te draaien in de groenploeg en de renovatie-
ploeg. De opdrachten binnen de industriële werkplaats lagen 
hem uiteindelijk best. 

“Ik vind het heel goed dat we op de werkvloer verplicht 
Nederlands moeten spreken. Ik heb op die manier heel snel 
de taal leren begrijpen. Het schrijven en lezen is een pak 
moeilijker voor mij. Ik ga nu wel naar de Nederlandse les. 
Want ik wil vooruit”.

“Als kind droomde ik van verder studeren. Maar door 
omstandigheden in Irak ben ik moeten stoppen met school. 
Ik ben tevreden met het werk dat ik hier doe. Ik krijg veel kan-
sen en ik word hier goed gecoacht. Zo kon ik bij de VDAB de 
opleiding heftruckchauffeur volgen en ook intern bijscholing 
volgen”. Sirwan geeft ook aan dat hij heel wat gehad heeft 
aan de inhoudelijke opleidingen die hij als werkvloerbege-
leider mocht volgen zonder agogische voorkennis/intervisies.

“Ik vind de menselijke omgang en het inlevingsvermogen 
een groot pluspunt. De leidinggevenden voelen situaties 
heel goed aan. Zelf probeer ik altijd privé en werk volledig te 
scheiden. Maar soms brengt dat wel stress met zich mee. 
Als zo’n zaken naar boven komen, wordt er samen naar een 
oplossing gezocht”.

 “Dankzij mijn werk ben ik rustiger geworden, ik leerde 
beter luisteren en zet mijn oren altijd goed open. Zo neem 
ik tips mee naar huis waardoor ik probleempjes met mijn 
kinderen kan oplossen. Ik ben heel sociaal, het ligt in mijn 
karakter om mensen te helpen”. 

Sirwan vindt het belangrijk om de collega’s af en toe 
buiten de werksfeer te ontmoeten. “Daarom vind ik het goed 
dat er ook aandacht is voor sport en bewegen. Zo leer je 
elkaar op een gans andere manier kennen. Onlangs deden 
we mee aan een voetbaltornooi. Allemaal samen sporten en 
lachen. Dat zorgt voor een betere sfeer en verstandhouding 

“De menselijke omgang en het  
inlevingsvermogen is een groot pluspunt  
bij Weerwerk” 

ook op de werkvloer. We maakten al meteen plannen voor 
een Weerwerk-ploegje”. 

Even maakte Sirwan een korte overstap naar een andere 
reguliere werkgever. “De werkplaatsleider van Weerwerk 
heeft me toen met een mooi aanbod overhaald om terug te 
komen. Het werk in dat voedingsbedrijf bleek ook minder 
uitdagend,” zo vertelt Sirwan. 

Vandaag neemt Sirwan verantwoordelijkheid op als 
meestergast. Sirwan: “Het enclavewerk is heel afwisselend: 
in verschillende bedrijven, bij openbare besturen en op 
scholen”. Het gaat om ondersteuning in productieacti-
viteiten of logistiek. Denk aan verhuisopdrachten, podia 
verplaatsen, audiovisueel materiaal opstellen,… Ook is er 
al jaren een goede samenwerking met het houtbedrijf Van 
Hoorebeke (zie hiernaast), gevestigd in de haven aan Klui-
zendokken. “Daar sorteren we planken, doen we controle 
op vocht. Sinds kort werken we ook in de schaverij, waar we 
een machine moeten bedienen”.   

Binnen de werkplaats ziet Sirwan nog kansen om door 
te stromen. “Je wordt bij Weerwerk sterk gemotiveerd om te 
groeien in de job. In het reguliere gaan werken is het eind-
doel. Mocht er een plaats als adjunct vrijkomen, dan zou ik 
dat graag doen. Maar de administratie in het Nederlands is 
voorlopig te moeilijk voor mij. Dat motiveert me om lessen 
Nederlands te volgen. Als ik dat attest behaal, kan ik sol-
liciteren voor die job van adjunct.
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Houtimport Van Hoorebeke werkt sinds 2012 samen met  
de toenmalige Sociale Werkplaats van De Sleutel. Betrouw-
baarheid en vlotte beschikbaarheid van werkkrachten zijn de 
bouwstenen van de langdurige samenwerking. Typisch aan 
dit enclavewerk is dat het personeel van het maatwerkbedrijf 
wordt ingeschakeld op de werkvloer in het bedrijf uit de  
reguliere economie. Gunther Verhovert (34), assistent werf-
coördinator bij Van Hoorebeke Timber, vertelt.

“We zijn beginnen samenwerken tijdens een heel drukke 
periode hier op het bedrijf. De keuze is mee beïnvloed 
doordat er bij Weerwerk een continue beschikbaarheid is van 
mensen, die betrouwbaarheid is voor ons belangrijk. Een 
interim kan altijd op het laatste moment afbellen. Weerwerk 
voorziet altijd geschikte mensen. Ook qua kostprijs is de 
sociale economie een interessante partner. Verder vinden we 
het belangrijk dat dezelfde mensen regelmatig terugkomen. 
Op die manier is er sneller een goede routine. Je moet de 
taken niet elke dag opnieuw uitleggen. Intussen is er ook een 
goede vertrouwensband”, zo vertelt Gunther.

Het vaste partnership is langzaamaan ontstaan. Er werd 
aanvankelijk geprobeerd om samen te werken met een 
beschutte werkplaats. “Dat was tijdens een periode van extra 
werk als gevolg van serieuze hagelschade. Die samenwerking 
werd niet verder uitgebouwd omdat we merkten dat het soort 
werk hier niet aangepast is voor mensen met een beperking. 
Vandaar onze keuze voor Weerwerk. Dit werd dan bestendigd 
doordat er periodes waren waar het extra druk was en we ook 
wat personeelstekort kenden”, aldus Gunther. 

Het valt Gunther op dat de werkkrachten van Weerwerk 
zeer gemotiveerd en werkwillig zijn. “Je voelt dat deze 
mensen opnieuw in de maatschappij willen geïntegreerd 
geraken”. 

Continu beschikbaar  
personeel dankzij  
samenwerking Weerwerk 

Toch blijkt de keuze voor het maatwerkbedrijf vooral econo-
misch motieven te hebben. “Al vind ik het belangrijk om 
de mensen kansen te geven, waardoor ze beter kunnen 
integreren”, aldus Gunther. 

Gemiddeld komen bij Van Hoorebeke 16 zeeschepen vol 
hout aan per jaar. Het grootste deel is bestemd voor export. 
De binnengekomen ladingen hout worden streng gecontro-
leerd vooraleer ze verder bewerkt worden. 

Uitsorteren op kwaliteit
Gunther: “Marnix zorgt voor de kwaliteitsbewaking en is 
ook nauw betrokken in de samenwerking met Weerwerk. 
Hij stuurt het ploegje intern aan. Samen doen ze de 
uitsortering van het hout dat gelost werd. Pakken die niet 
voldoen aan de kwaliteit worden terug in orde gebracht. 
Vaak zijn ladingen hout deels vochtig. Dan moet al het 
plastic verwijderd worden en naar de droogoven. Bij het 
lossen kan een lading ook bol slaan. Dat moet dan hersteld 
worden tot een vierkant pak.“ 

Het ploegje van Weerwerk voert alle taken zelfstandig 
uit. “Ze vragen weinig controle, we kunnen er gerust in 
zijn. Als een werkkracht over een attest beschikt, mag deze 
met de heftruck rijden. Soms werken ze in de schaverij, als 
er speciale profielen nodig zijn, of als er planken moeten 
ingekort worden.” 

Familiale sfeer
De werkmannen van Weerwerk worden op de arbeidsvloer 
warm onthaald. Gunther geeft aan dat hij tevreden is 
over hun arbeidsattitudes. “Dankzij de goede screening 
vooraf hebben we hier nog geen echte problemen gehad. 
We praten wel veel met elkaar, we nemen allemaal samen 
onze pauzes, roken samen een sigaretje. Op die manier 
vernemen we meer over hun achtergrond. Ze praten daar 
heel open over. Ook als er een verjaardagstaart wordt 
aangesneden of als er eens samen frietjes gegeten worden, 
dan schuiven ze mee aan tafel. Ze maken echt deel uit van 
de familie. Je ziet de medewerkers groeien naarmate ze hier 
langer op de werkvloer meedraaien.”

Samir, afkomstig uit Bosnië is één van de graag geziene 
vaste werkkrachten bij Van Hoorebeke. Gunther: “Het is 
ongelofelijk welke evolutie hij heeft meegemaakt. In het 
begin was hij heel onwennig en kon hij amper Nederlands. 
Hij wou zich duidelijk bewijzen en werkte zich hier uit de 
naad. Vandaag spreekt hij vlot Nederlands en heeft hij 
helemaal geen toezicht meer nodig. We kunnen er alles aan 
vragen.”

Gunther: “Dankzij de goede screening  
vooraf hebben we hier nog geen echte 
problemen gehad”.

[Activering]
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[Medewerker aan het woord]

foto: Károly Effenberger

In gesprek met Johan Van De Walle  
nav zijn pensionering 30-07-19

‘De kleinsten eerst’

Het was feest toen op 5 februari dit jaar de mededeling 
binnenkwam dat de beheersovereenkomst met de Vlaamse 
overheid verlengd werd. Tot en met 2023 blijft De Sleutel 
erkend als terreinorganisatie voor ‘het ondersteunen van psy-
chosociale vaardigheidstraining in het basisonderwijs en de 
preventie van middelengebruik in het secundair onderwijs’. 
Onze eerste erkenning dateert van 2008, maar het preventie-
werk van De Sleutel gaat terug tot begin de jaren 1980. Het 
jaarverslag van 1981 maakte een eerste keer de verwijzing 
naar onze preventie activiteiten.

In gesprek met Johan Van De Walle, een gedreven preventie-
werker die 20 jaar lang, het preventiewerk van De Sleutel mee 
gekleurd en verdiept heeft. 

Op een warme zomerdag ontmoeten we elkaar in het sociaal 
restaurant Parnassus. Het mooie kader en vooral de aange-
name koelte compenseren ruimschoots de hitte van de dag. 
Johan is geen man van dure woorden, zo blijkt ook tijdens dit 
gesprek. Terugblikkend geeft hij aan dat de mooiste momen-
ten uit zijn loopbaan diegene waren waarin alles gewoon vlot 
zijn gang ging, waarin de vormingen feilloos verliepen en de 
gesprekken met en onder leerkrachten aanzetten tot reflectie. 
Of hij nu werkt met kleuterleidsters, leerkrachten lager 
onderwijs of leerkrachten binnen het secundair onderwijs is 
hierbij minder van belang. Als hij mensen maar kan aanzet-
ten tot nadenken rond het thema alcohol en drugs. Dan is hij 
gelukkig.

Johan ontpopte zich de voorbije 20 jaar als een manusje 
van alles. Een harde werker die een goed evenwicht vond tus-
sen het hoofd, het hart en de handen. Hij is én ontwikkelaar 
van nieuwe materialen én trainer maar bovenal een man die 
kinderen en jongeren een warm hart toedraagt. Kinderen en 
jongeren hebben steeds in het centrum van zijn aandacht en 
professionele bezigheden gestaan. Nu wordt hij gewaardeerd 
door schooldirecties en leerkrachten voor zijn grondige ken-
nis van drugpreventie, voor zijn (ped)agogische kwaliteiten 
bij het bevorderen van persoonlijke en sociale vaardigheden 
bij de schoolgaande jeugd en de begeleiding van leerkrachten 
hierin. Zijn no-nonsense aanpak, zijn drive in het up-to-date 
houden van de trainingen, het niet aflatend zoeken naar be-
tere kwaliteit in alles wat hij doet, de grondige voorbereiding 
voor élke training zijn zo typisch voor Johan. Hij legt de lat 
heel hoog voor zichzelf en anderen. 

Ondanks zijn lange loopbaan in de preventiewerking van 
De Sleutel dient het gezegd: Johan is een geboren onderwij-
zer. Uiteraard genoot hij destijds die opleiding en heeft hij 
in zijn eerste professionele leven verschillende generaties 
kinderen opgeleid. Zijn scherpzinnigheid en zin voor struc-
tuur werden zeker gepolijst in zijn jarenlange carrière als 

onderwijzer. Kinderen en jongeren bleven zijn leven lang 
een grote passie. Vooral de kinderen die het moeilijk hebben 
of dreigen te hebben. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor 
vzw ’t Leebeekje, de kinder- en jongerenwerking die zich 
richt naar de jeugd van zes tot vijftien jaar, woonachtig in 
de wijk Nieuw Gent. Deze vzw stelt zich tot doel om het 
vrijetijdsaanbod te verhogen voor maatschappelijk kwets-
bare kinderen en jongeren uit de buurt. Daarnaast zet hij 
zich in voor de begeleiding van een aantal gezinnen die het 
moeilijk hebben en ondersteunt hij kinderen in het maken 
van hun schoolwerk en hun studies. Een leven van grenze-
loos engagement. 

Maar ook een leven van studie. Op zijn bureau ligt een 
steeds wijzigend stapeltje boeken die hij heel plichtsbewust 
doorleest, ja zelfs analyseert. De laatste jaren wierp hij 
zich op de studie van het brein en de wisselwerking met 
verslavende middelen. Ook is hij mee met de nieuwste 
inzichten op vlak van opvoeding en de ontwikkelingen bin-
nen onderwijs. De meester die blijft studeren, de preven-
tiewerker die zijn preventieboodschap blijft actualiseren 
dankzij nieuw opgedane kennis. Kwaliteit staat hoog in het 
vaandel van Johan. Hij dingt niet af op zijn engagement, al 
moet hij hiervoor op zondag werken of ’s morgens vroeg 
uit de veren. Dat hij de koe bij de horens vat, is wellicht niet 
verwonderlijk gezien de lucht die hij als kind in Assenede 
mocht inademen op het landbouwbedrijf van zijn ouders. 

“Losse muzieknoten zonder notenbalk  
betekenen niets”
Opvoeding op school is voor Johan een zaak van ‘kaders 
aanreiken’, structuur bieden. Dat maakt veiligheid bin-
nen de klas mogelijk. Hij gebruikt hiervoor de volgende 

Johan: "Kinderen uit een kwetsbaar sociaal milieu  
zullen altijd meer inspanningen moeten doen om  
een hoger niveau te behalen dan andere".
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voor de samenleving. De rol van scholen ligt hier dan o.a. 
in het mogelijk maken van een gezonde spanning om de 
individuele mogelijkheden van elke individuele jongere te 
laten ontplooien, alles wat erin zit eruit te halen. Dat vraagt 
uiteraard een inspanning van de kinderen en jongeren zelf. 
En hiermee komen we bij Johans stokpaardje: kinderen uit 
een kwetsbaar sociaal milieu zullen altijd meer inspannin-
gen moeten doen om een hoger niveau te behalen dan an-
dere. Dat de samenleving aan elkeen evenveel kansen geeft, 
is een illusie. Het ene kind is immers geboren in een gezin 
dat naar Parijs op vakantie gaat en musea bezoekt. Het 
andere kind kijkt naar de wereld doorheen de lens van enkel 

commerciële tv. Kennis is cumulatief, zegt Johan. Ze wordt 
aan andere kennis opgehangen in een proces van weten, 
inzien, toepassen, integreren. Als je het niet weet, kan je niet 
verder… De kinderen die horen tot de tweede groep hebben 
minder kapstokken om zich te integreren. Ze moeten harder 
werken willen ze ergens komen. Aan die onrechtvaardigheid 
stoort Johan zich geweldig. Hier heeft preventie een rol te 
spelen: in ondersteuning van het onderwijs, competentiever-
sterkend voor kinderen en jongeren. Zijn levensmotto is dan 
ook ‘de kleinsten eerst’. En daarmee is Johan zonder twijfel 
de vleesgeworden missie van De Sleutel die luidt: mensen 
– kansen – groeien: met De Sleutel willen we kansen bieden 
aan mensen, mensen ondersteunen om te kunnen groeien 
in een leven zoveel mogelijk zonder drugs. 

Johan, een man met een missie, loyaal, betrokken, 
behulpzaam, een echte teamspeler binnen Preventie De 
Sleutel. We gaan hem heel hard missen. Zoveel is zeker. 
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metafoor: losse muzieknoten zonder notenbalk betekenen 
niets, ze leveren geen muziek op. Die ontstaat pas doordat 
muzieknoten hun plaats krijgen op de notenbalk. En je 
kan vanuit verschillende perspectieven naar kaders kijken: 
menigeen voelt zich beperkt door kaders, maar kaders laten 
nét toe om iets te realiseren, en op termijn kan je de kaders 
misschien omvormen, transformeren: water zonder oevers 
is geen rivier, dankzij de oevers ontstaan krachtige rivieren, 
maar de rivier kan zich wel verleggen. Zo zijn ook structuren 
tijdsgebonden, maar ze zijn wel bepalend voor Johan: eerst 
de notenbalk en dan de muzieknoten, anders kan de muzi-
kant geen muziek maken.

Van het onderwijs is de link snel gelegd naar de therapeu-
tische gemeenschap (TG). Ook zij biedt een stevig kader aan 
waarbinnen het werk verricht wordt. Johan is uitgesproken 
fan van de TG: mensen komen daar aan, verslaafd, verward, 
vaak wanhopig en stuurloos. Dankzij structuur en veiligheid 
leren ze hun basisbehoeften weer oppakken en op termijn 
hebben ze zelf voldoende eigen structuur om hun leven op 
te bouwen, los van de TG-structuur, hebben ze voldoende 
nieuwe gewoontes aangekweekt om de draad in de samenle-
ving weer op te pikken. 

Johan is absoluut gewonnen voor een betere integratie 
van preventie en hulpverlening: geïndiceerde preventie voor 
zwakke groepen wordt heel boeiend. Met preventie zetten 
we meer en meer in op moeilijk doelgroepen (BSO, BuSO, 
deeltijds of Duaal Leren, …). In die doelgroep zitten vaker 
jongeren met verslaafde ouders. Hier kunnen preventie en 
hulpverlening mekaar ondersteunen, bv in het voorzien in 
preventie aan kinderen van verslaafde ouders. Binnenkort 
starten we hierrond een proefproject op.

Wat drijft een man als Johan om 20 jaar lang op deze ma-
nier met drugpreventie bezig te zijn? Het antwoord is even 
eenvoudig als diepgaand en complex: de emancipatie van 
kinderen en jongeren. Jongeren laten groeien in het nemen 
van hun eigen verantwoordelijkheid is een belangrijke taak 

(1)  Johan is auteur van de revisie van Unplugged 1° en 2° graad,  
van Klikken doen kicken, en medeauteur van Gat in de Haag  
en Topspel.

Ondanks zijn lange loopbaan  
in de preventiewerking van  
De Sleutel dient het gezegd:  
Johan is een geboren onderwijzer
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 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 Organisatie 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
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