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Wat doe je als iemand uit je omgeving door druggebruik steeds meer het contact met de realiteit verliest? In de bijdrage ‘Help, mijn partner is verslaafd aan
cannabis’ geeft medisch directeur Simon Raymaekers achtergrond en tips. Het
interview (zie blz 11) maakt duidelijk dat een joint vaak niet zo onschuldig is, als
het lijkt.
We openen dit nummer hiernaast met de bijdrage Drugpreventie in klasverband:
do or don’t? Scholen zijn sinds enkele jaren bewuster bezig met gezondheid. Dat
bleek ook uit een recent gepubliceerde peiling naar het preventief gezondheidsbeleid in het onderwijs. Net voor de vakantiestop kreeg het luikje “lesgeven over
illegale drugs” uit die publicatie plots heel wat media-aandacht. De boodschap
was dat je best niet teveel aandacht schenkt aan illegale drugs in de klas… Het
zou net de interesse opwekken. Hoe zit het dan ons drugpreventie-aanbod in
klasverband? Is onze visie op preventie plots in tegenstrijd met de Vlaamse richtlijnen? Zoals zo vaak is de discussie niet zwart-wit.
De Sleutel participeert met verschillende afdelingen aan initiatieven rond tewerkstelling van jongeren. In dit nummer zetten we het ESF-project De Plek in Eeklo
als voorbeeld uitgebreid in de kijker. Het Meetjesland had tot voor kort geen gespecialiseerd ambulant aanbod inzake drughulpverlening. Door mee te stappen
in dit lokaal netwerk kunnen we dit hiaat opvullen. De partners uit het werkveld
stelden immers een aantal blokkades vast om jongeren aan het werk te krijgen.
Maak kennis (lees blz 8) met dit project dat jongeren opnieuw toekomstperspectief wil geven.
Binnenkort organiseert De Sleutel voor het 5de jaar op rij een tevredenheidsbevraging bij de cliënten en bewoners in alle centra. In dit nummer leest u de
resultaten van de bevraging van 2020. Met de bevraging stofferen we niet alleen
het kwaliteitsverhaal in De Sleutel, maar schrijven we ons tegelijk in een ruimer
verhaal in. De Vlaamse overheid streeft namelijk naar een sectorbrede bevraging
die het op termijn mogelijk moet maken om de kwaliteit van de aangeboden
hulpverlening te vergelijken met die van collega organisaties. Lees ook hoe we
intern het debat over de kwaliteit van zorg bespreekbaar maken en wat het belang
is van een opvolgsysteem dat ons ondersteunt in het continu verbeteren van de
beoogde zorg.
Tot slot geven we je als lezer een inkijk in de therapeutische gemeenschap van
Merelbeke. Hoe ziet een doorsnee dag er uit en waar zijn de bewoners zoal mee
bezig? We gaan in gesprek met één van de bewoners en bekijken het residentieel
werk met volwassenen aanvullend doorheen de bril van Geert, groepswerker in
de TG. “Het onmogelijke is mogelijk, is mijn leuze”, zo stelt ervaringsdeskundige
Geert met meer dan 14 jaar op de teller (zie blz 16).
Veel leesgenot.
Damien Versele

[Preventie]

Drugpreventie in klasverband:
do or don’t?

Scholen zijn sinds enkele jaren bewuster bezig met
gezondheid. Dat blijkt uit een recent gepubliceerde
peiling naar het preventief gezondheidsbeleid in het
onderwijs. Maar hoe zit het nu met drugpreventie
in klasverband? Is ons werk plots in tegenstrijd met
Vlaamse richtlijnen?
De publicatie waarover sprake, m.n. de indicatorenbevraging
naar het preventief gezondheidsbeleid in onze basisscholen,
kreeg net voor de vakantiestop heel wat aandacht in de media, in het bijzonder wat betreft het luik lesgeven over illegale
drugs (1). De boodschap van de publicatie was dat je best
niet teveel aandacht aan illegale drugs in de klas besteedt,
omdat dit net de interesse kan opwekken. 73% van de basisscholen en 81% van de secundaire scholen in Vlaanderen zou
lesgeven over illegale drugs, stelt het rapport. Er ontstond wat
commotie in de pers gevolgd door misinterpretaties: VAD zou
ertegen zijn dat er in klasverband over illegale drugs gepraat
wordt. Daarop reageerde Vlaams minister van Welzijn en
Gezondheid Wouter Beke dat er ondanks het nieuwe advies
beter wél aandacht blijft voor drugpreventie op school (2). De
preventiedienst van De Sleutel heeft een lange traditie omtrent praten over (illegale) drugs in de klas (lees: het secundair onderwijs). Is ons werk dan in tegenstrijd met Vlaamse
richtlijnen? Nee. Onze stelling is: wees niet bang van een
klassikale aanpak als het thema tot de leefwereld van de groep
behoort. De discussie is niet zwart-wit.

Verslavingspreventie in de klas is niet nieuw
Laten we starten met de essentie van het opiniestuk dat
VAD schreef (01/06/2021) naar aanleiding van de verwarring die ontstond: “klassikale lessen rond drugs kunnen
deel uitmaken van een preventieve aanpak, maar effectieve
preventie omvat veel meer dan eens een les geven rond
drugs”. Dit brengt alvast de nodige nuance in het debat.
Met de Vlaamse leerlijn verslavingspreventie in het onderwijs (3) biedt VAD een handige kapstok waarrond je best
werkt als je les wil geven over alcohol, tabak, gokken, illegale drugs of gamen. Over illegale drugs bijvoorbeeld begin je
best niet in het lager onderwijs en starten met drugeducatie
rond alcohol na de scharnierleeftijd waarop het gebruik de
hoogte ingaat zijn allebei voorbeelden van onjuist getimede
preventie. Weten wat je op welke leeftijd best (niet) aan
bod brengt is dus een eerste belangrijke stap. Weten hoe
je je boodschap verpakt en overbrengt is ook cruciaal. Het
gebruiken van voor de leeftijd herkenbare voorbeelden, het
interactief en participatief werken, het kiezen van werkvormen die algemene levensvaardigheden versterken …
allemaal voorbeelden van effectieve strategieën die door
EMCDDA, het Europees monitoringscentrum voor drugs

en verslaving, al jaren als gouden standaarden binnen het
preventiewerk gelden.
Verslavingspreventie in de klas is niet nieuw. In Europa is
schoolgebaseerde preventie de meest voorkomende en populaire vorm van universele preventie (4). De school is immers een gemakkelijke manier om een groot deel van kinderen en jongeren te bereiken. Er zijn in Vlaanderen talloze
(drug)preventiemethodieken voor handen, veelal universeel
en bijgevolg gericht op jongeren zonder bijkomend risicoprofiel. Soms rijzen er ook wat vragen, onder impuls van
maatschappelijke tendensen. Bijvoorbeeld recent rond het
gebruik van lachgas tijdens lockdownfeestjes. In het artikel
(23/02/2021) Lachgas. Een nuchtere kijk op de aanpak van
een terugkerend fenomeen (5) stelt VAD: “Betekent het dan
dat je niet mag praten over lachgasgebruik of waarschuwen
voor risico’s? Jawel, maar op een heel selectieve manier,
en enkel wanneer je zeker weet dat het gebruik van lachgas
aanwezig is in de leefwereld van de jongeren/jongvolwassenen die je voor je hebt.” Goed weten welke groep je voor je
hebt en wat hun leefwereld is, is dus eveneens van belang.

Proportioneel universalisme
Het idee van proportioneel universalisme, waarbij universele, selectieve en geïndiceerde drugpreventie aangeboden
wordt op basis van de aanwezige nood, geeft aanleiding
tot een evenwichtige preventiepraktijk. Afhankelijk van het
profiel van de jongeren in kwestie zijn er diverse interventies
noodzakelijk. Een klas of leefgroep is in de praktijk immers
niet altijd mooi homogeen samengesteld. In éénzelfde groep
kunnen er kinderen of jongeren zitten die nood hebben aan
een gedifferentieerde preventieboodschap en -strategie.
Sommigen hebben een verhoogd risicoprofiel maar experimenteren (nog) niet met drugs, terwijl anderen uit de hand
lopend gebruik ontwikkelen zonder bijkomende risicofactoren en nog een andere groep in een gebruikspatroon zit dat
reeds uit de hand is gelopen. Een complementaire aanpak
is dus in de praktijk vaak erg wenselijk, zeker in alternatieve
onderwijsstelsels zoals bijvoorbeeld het deeltijds onderwijs.
Eerdere leerlingenbevragingen van VAD wezen uit dat het
gebruik binnen het deeltijds onderwijs algemeen genomen
hoger ligt dan in het ‘regulier’ onderwijs. Ook uit verschillende internationale studies blijkt het gebruik binnen ‘niet reguliere onderwijssettings’ hoger (6). De vraag hier is echter
niet wat (inhoud), hoe (vorm) en bij wie (context), maar of
het klassikaal lesgeven überhaupt een goede strategie is om
aan verslavingspreventie te doen, in het algemeen.

Onze kernboodschap
Preventieve interventies heel gericht aanpassen aan
de context is cruciaal in het creëren van effectieve jeugd
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interventies (7). Bepaalde acties, methoden of interventies
kunnen erg effectief zijn, maar niet haalbaar in de specifieke
context. Wat het meest effectieve is, is vaak ook niet de vraag.
We stellen vast dat solitaire initiatieven zoals projectdagen of
losse lesmomenten rond drugs op de gemiddelde Vlaamse
school nog steeds een gangbare praktijk is. Dit is echter
weinig effectief. Vaak is de aanleiding voor aandacht rond de
drugthematiek probleemgedrag of verhoogde bezorgdheid bij
enkele leerlingen. Bepaald probleemgedrag bij één of enkele
leerlingen kan beter individueel ingevuld worden.
De heersende realiteit in het Vlaamse onderwijs is dus een
overvloed aan kleine, kortdurende, eenmalige activiteiten
en interventies zonder een stabiele en wetenschappelijk
onderbouwde structuur. We kunnen nog veel leren van
Nederland. Daar is Helder op School (8) hét nationaal overkoepelend preventieprogramma in het onderwijs.
Onze kernboodschap? Wees niet bang van een klassikale
aanpak als het thema tot de leefwereld van de groep behoort.
Gebruik daarbij evidence based preventiemethodieken. De
leerlijn van VAD is hierbij een handige gids. Wees je goed
bewust van het feit dat een eenmalige actie of les slechts een
beperkt effect heeft. Preventie zal effectiever zijn als je ook inzet op de elementen vervat binnen een drugbeleid op school:
afspraken en regels rond drugs, de reactie van de school op
incidenten of problemen, zorg voor leerlingen die het nodig
hebben en een veilige en gezonde omgeving waar een gezonde keuze de gemakkelijkste is. Ga ook best eens na of er
kwetsbare jongeren in de klas zitten waar je beter één-op-één
aanpak kan realiseren. Al dan niet in combinatie met universele preventieprogramma’s voor de rest van de klas, zoals
Unplugged (9). Daarin zijn verschillende preventietechnieken
geïntegreerd, zoals het stimuleren van algemene levensvaardigheden en het werken rond normatieve overtuigingen.
Vraag aan de gemiddelde 14 jarige scholier hoeveel % van zijn
peers wekelijks blowen en vaak zullen ze het hoger inschatten
dan het werkelijk is. We ervaren al lang dat jongeren het gebruik van hun leeftijdsgenoten overschatten. De normatieve
feedback die daarop volgt, het bijsturen of bevestigen van hun
inschatting, is een manier om preventief te werken met jongeren omtrent middelengebruik. VAD ontwikkelde daaromtrent
in 2017 de online tool ‘Iedereen drinkt, iedereen blowt’ (10).
We weten dat je richten op jongeren met een verhoogd risicoprofiel (selectieve preventie) effectiever is dan universele
preventie, maar het is niet omdat universele preventie minder
effectief is dat het zinloos is. De groep waarvoor universele
preventie een zinvolle preventiestrategie is, is overigens veel
groter. Het is ook niet omdat iets effectief is dat het steeds
haalbaar is in de context waar het geïmplementeerd moet
worden. We stellen bijvoorbeeld vast dat ons materiaal voor
de eerste graad secundair onderwijs, Unplugged 1, dat in prin-

cipe 12 lessen van 50 minuten omvat, voor de meeste leerkrachten teveel contactmomenten vereist. Als gevolg plukken
of clusteren sommigen lessen naar believen, wat de integriteit
van de methodiek niet ten goede komt. Het blijft voor ons belangrijk om ons aanbod te toetsen aan de praktijk, niet alleen
qua effectiviteit maar vooral omtrent kwaliteitsvolle implementatie. Niet alleen de kennis van de leerkracht omtrent de
drugthematiek is immers belangrijk. Sterker nog, de kwaliteit
van de relatie tussen leerkracht en zijn de leerlingen is vaak
meer doorslaggevend voor de doeleinden van drugpreventie.
Als de relatie tussen een leerkracht en zijn klas sterk is, dan
is er ook meer ruimte en mandaat voor het bespreekbaar
maken van de thematiek. We zijn ver voorbij de periode van
klassikaal informeren als ultieme strategie, wat vaak een enge
en traditionele kijk op drugpreventiewerk is. Het beter begrijpen van inzetten op factoren die de implementatie ten goede
komen staat bij ons nu veel meer op de voorgrond.

Conclusie
Met de eerder onheldere communicatie in de pers zal
het misschien moeilijker worden om mensen te overtuigen
van een klassikale aanpak via universele preventie. Vaak
worden immers de nuances in het verhaal snel vergeten.
Dat is jammer.
We scharen ons achter de opinie van VAD. Educatie
of lessen over drugs op klasniveau zijn slechts een klein
onderdeel van een veel breder geheel. Dit mag echter niet
ten koste gaan van universele preventie. Het blijft zinvol
in te zetten op het trainen van voor verslavingspreventie
relevante levensvaardigheden, zoals emotieregulatie, stresshantering, zelfcontrole, … Daar is onze preventiedienst
ook voor erkend door de Vlaamse overheid.
Reageer: mail naar redactie@desleutel.be

(1) https://www.gezondleven.be/projecten/indicatorenbevraging/
onderwijs
(2) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/31/ondanks-nieuw-adviesminister-beke-vindt-dat-er-wel-aandacht-mo/
(3) https://www.vad.be/catalogus/detail/leerlijn-verslavingspreventiein-het-onderwijs
(4) https://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index1578EN.html
(5) https://www.vad.be/artikels/detail/lachgas-een-nuchtere-kijk-op-deaanpak-van-een-terugkerend-fenomeen
(6) T
 ake it Personal! Resultaten van een eerste casestudie naar de
uitvoerbaarheid en werkzaamheid bij leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. (Trimbos, 2020)
(7) G
 eertje Leflot (2021) Implementatiegids voor (preventieve) innovaties in het onderwijs (ongepubliceerd)
(8) https://www.trimbos.nl/aanbod/helder-op-school
(9) U
 nplugged is drugpreventiemateriaal voor het secundair onderwijs,
ontwikkeld door De Sleutel. www.unplugged123.be
(10) http://idib.vad.be
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Kwaliteit in cijfers?

Kwaliteit van zorg bespreekbaar maken aan de hand
van cijfers stimuleert het debat over kwaliteit en zet
ons als behandelaars aan tot (zelf)reflectie. Het is voor
ons van belang een opvolgsysteem te hebben dat ons
ondersteunt in het continu verbeteren om de beoogde
zorg te realiseren.

Waarom en wat voorafging

De Sleutel voert sinds 1976 een kwaliteitsbeleid, met
vallen en opstaan. Dit kwaliteitsbeleid werd aanvankelijk niet gestuurd door overheid of interne beheersinstanties. Dit geeft de vaste wil van De Sleutel weer
om eerst gemeenschappelijk te bepalen wat we onder
kwaliteit verstaan en vervolgens de wisselende ambitie
om die systematisch op te volgen via bestaande kaders,
zoals bijvoorbeeld EFQM. Dit zoekproces loopt samen
met een voortdurende strijd om financieel te overleven
binnen een overheidssysteem dat niet op de eerste
plaats gericht is op kwaliteitsmeting maar op prestatiemeting.
Vanaf 2013 neemt De Sleutel consequent deel aan
het VIP²-project, dat samen met de diverse actoren in
de GGZ kwaliteitsindicatoren wil bepalen. Van hieruit
wordt de Vlaamse Patiëntpeiling gelanceerd waaraan
we vanaf 2017 jaarlijks deelnemen. In 2016 werd het
rapport COMIQS (Consensus building on minimal
quality standards for drug demand reduction) verspreid
met voorstellen van minimale kwaliteitsstandaarden
voor de verslavingszorg in België. Hieraan werkten oa.
de FOD Volksgezondheid, de Vlaamse zorginspectie,
NIAZ en Prose mee.
Vanaf 2017 geeft het beheerscomité zorgvoorzieningen Broeders van Liefde richting in het opvolgen van
welbepaalde kwaliteitsindicatoren voor de zorg. In 2019
reikt de Vlaamse zorginspectie eveneens een kader aan
en start de VVBV met werkgroepen die kwaliteitsstandaarden voor ambulante en residentiële zorgverlening
bepalen om verder in dialoog te gaan met de overheid
over wat kwaliteitsvolle verslavingszorg is.

den besproken en gemonitord. Zo willen we vasthouden
aan een halfjaarlijkse ontmoeting van bestuur en teams
waarbij precies de kwaliteit in cijfers wordt besproken.
In lijn met de grotere groep weerhielden we in De Sleutel volgende vijf thema’s inzake kwaliteit van zorg (gebaseerd op de
criteria van kwaliteitsvolle zorg, Institute of Medicine, 2001):
• De zorg voor de cliënt is effectief.
• De zorg voor de cliënt is herstelgericht.
• De zorg is cliëntgericht.
• De zorg voor de patiënt is veilig.
• De zorgcontinuïteit voor de cliënt is verzekerd.

Hoe vinden we cijfers in de zorg?
Voor elk van deze thema’s is het zoeken naar zinvolle
gegevens, d.w.z. gegevens die naar iets specifiek wijzen,
indicatoren dus.
Voor De Sleutel vormt de jaarlijkse afname van de
Vlaamse PatiëntenPeiling (VPP) waarbij cliënten zelf de
bejegening m.b.t. deze thema’s evalueren een belangrijke
bron van informatie sedert 2017. We lichten dit hieronder
toe vanuit een iets bredere situering met telkens de illustratie vanuit deze VPP.
Voor het thema “De zorg voor de cliënt is effectief ” beseffen we dat het aantonen van effectiviteit geen evidentie is.
Toch zijn er een aantal mogelijkheden om het resultaats
gerichte karakter van onze zorg te kunnen aanwijzen:
Onze aandacht voor de evaluatie van de cliënt over het
resultaat van de zorg. De focus ligt hier op twee zaken:
• d e waardering door de cliënt over zijn of haar zorg. De
onderliggende redenering is dat als de cliënt tevreden is
over de uitkomsten van de zorg, ons aanbod in voldoende mate resultaatsgericht is.
 e waardering voor de therapeutische relatie door de
•D
cliënt: de therapeutische connectie tussen hulpverlener
en cliënt is immers één van de meest krachtige voorspellers voor een positief resultaat.

Resultaten VPP De Sleutel 2020 Resultaat van zorg
Project “kwaliteit in cijfers”
In uitvoering van het sectoraal beleidsplan 2015-2017
binnen de groep van voorzieningen van de organisatie
Broeders van Liefde werd het project ‘kwaliteit in cijfers’
opgestart (1). Het project ambieert om kwaliteitsindicatoren over zorg voorwerp van bespreking te maken op o.a.
de bestuurstafel en in de diverse behandelteams. We bereikten ook binnen De Sleutel een consensus over de aard
en inhoud van zinvolle en betrouwbare gegevens. Tegelijk
werken we aan een cultuur waarin inhouden van zorg wor-

 ijn hulpverleners en ik evalueren regelmatig het
M
verloop van de behandeling.
59% altijd / 86% meestal + altijd
Ik voel me geholpen door mijn behandeling.
61% altijd / 89% meestal + altijd

Resultaten VPP De Sleutel 2020 Therapeutische relatie
Mijn hulpverleners geven me begrijpelijke uitleg.
72% altijd / 95% meestal + altijd
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(1) K
 waliteit van zorg in de GGZ, Kwaliteitsmonitoring – Handleiding,
Broeders van Liefde, 2018
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Mijn hulpverleners respecteren mij.
84% altijd / 98% meestal + altijd
Ik heb vertrouwen in mijn hulpverleners.
73% altijd / 94% meestal + altijd
I k voel me vrij om mijn hulpverleners vragen te stellen
over mijn behandeling en mijn medicatie.
77% altijd / 95% meestal + altijd
Mijn hulpverleners respecteren mijn privacy.
83% altijd / 97% meestal + altijd

Onze aandacht voor feedbackgestuurde zorg, d.i. voor
het continue proces van samen met de cliënt bespreken,
meten, overleggen en bijsturen. Feedbackgestuurde zorg
objectiveert voor cliënten en hulpverleners indrukken en
verwachtingen. Dit biedt meer transparantie en laat toe
doelgerichter te kunnen werken.
Om dit in kaart te brengen maken we gebruik van het digitaal
patiëntendossier dat in 2020 werd ingevoerd. Dit dossier geeft
o.a. aan of er duidelijke doelen in het behandelplan worden
weergegeven en of deze doelen resultaat zijn van samenspraak.
Onze aandacht voor kwaliteitsvolle programma’s die
doen wat ze beloven te doen. De opmaak van behandelplannen is niet alleen het resultaat van overleg tussen hulpverlener, patiënt en diens omgeving, maar is tevens gebaseerd op werkzame principes voor verandering. De kans
op de gewenste uitkomsten verhoogt als we programma’s
toepassen die hun effectiviteit hebben bewezen.
Hier hanteren we voorlopig nog geen specifieke indicatoren.
De zorg voor de cliënt is herstelgericht, betekent dat we
aandacht hebben voor de krachten die mensen aangeven en
de protectieve factoren die aanwezig zijn in de levenssituatie van de cliënt. Expliciete aandacht gaat ook naar sterkere
integratie van ervaringskennis, naast wetenschappelijke en
klinische kennis. Hiertoe biedt de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen in elk behandelteam veel mogelijkheden.
Als indicator richten we ons zowel op het nagaan in de
dossiers in welke mate protectieve factoren expliciet worden
benoemd als hoe sterk de aanwezigheid is van zowel professionele als vrijwillige ervaringswerkers.
Ook hier vormt de perceptie van de cliënt m.b.t mogelijkheden i.p.v. beperkingen een belangrijke aanwijzing

Koen Dhoore

Resultaten VPP De Sleutel 2020 herstelgericht
 ijn hulpverleners gaan uit van mijn mogelijkheden in
M
plaats van mijn beperkingen.
64% altijd / 93% meestal + altijd
De zorg is cliëntgericht: hier gaat het in het bijzonder om de
inspraak in het eigen behandelproces en dit heeft tot doel de

zorg op maat te verhogen. Ook de mate van betrokkenheid
van de context van de cliënt is hierbij van belang. Voor dit
laatste ontwikkelen we nog een indicator, vooral gebaseerd
op de gegevens die we in het patiëntendossier bijhouden.
Om de waardering van inspraak te kennen gebruiken we
eveneens de specifieke items hierover uit de VPP.

Resultaten VPP De Sleutel 2020 inspraak van de cliënt
 ijn hulpverleners sporen mij aan om mee te beslissen
M
over mijn behandeling, onderzoek en/of testen:
55% altijd / 86% meestal + altijd
Ik kan meebeslissen over de inhoud van mijn behandeling:
66% altijd / 87% meestal + altijd
Ik kan meebeslissen over het einde van mijn behandeling:
88% ja
De zorg voor de patiënt is veilig, impliceert alle facetten
van veilige zorg, zowel de fysieke veiligheid, de medicatietoediening, de bescherming van privacy, etc. We leggen
de focus voor de opvolging nu vooral op suïcidepreventie
(mate waarin risico-inschatting gebeurt), aantal incidentmeldingen en eveneens de waardering van het aspect veiligheid door de cliënt via de VPP.

Resultaten VPP De Sleutel 2020 veiligheid
Ik voel me veilig tijdens mijn behandeling.
76% altijd / 96% meestal + altijd
De zorgcontinuïteit voor de cliënt is verzekerd, is een thema
dat voor De Sleutel ontzettend belangrijk is. Goede zorgtrajecten kunnen pas slagen als er goede connectie is met vele
zorgpartners, zowel binnen de eerste en tweede als derde lijn.
Het systematisch informeren van verwijzers via opname- en
ontslagbrieven is onze focus qua indicator momenteel. Maar
ook hier is de beleving van de cliënt zelf over de samenwerking met externe hulpverleners vanuit De Sleutel en de link
naar vervolgbehandeling via de VPP een sterke indicator.

Resultaten VPP De Sleutel 2020 perceptie cliënt m.b.t.
samenwerking en ev. vervolgbehandeling
 ijn hulpverleners werken goed samen met externe
M
hulpverleners of diensten zoals mijn huisarts, zelfstandig psychotherapeut, OCMW, …
54% altijd / 85% meestal + altijd
 ijn hulpverleners en ik hebben afspraken over waar
M
ik na mijn behandeling terecht kan als mijn problemen
terugkomen of verergeren.
88% ja

[Kwaliteitszorg]

Resultaten tevredenheidsbevraging 2020

Geert Lombaert

Binnenkort organiseert De Sleutel voor het 5de jaar op rij
een tevredenheidsbevraging bij de cliënten en bewoners in
alle centra. Nieuw is dat dit jaar ook de RKJ-jongeren en hun
context de mogelijkheid krijgen om hun ervaringen omtrent
de kwaliteit van zorg te scoren. De mening van de cliënt is
een essentiële bron van informatie voor het kwaliteitsbeleid
in De Sleutel (zie hierboven). Met de bevraging stofferen we
niet alleen het kwaliteitsverhaal in De Sleutel, maar schrijven
we ons tegelijk in een ruimer verhaal in. De Vlaamse overheid streeft namelijk naar een sectorbrede bevraging die het
mogelijk moet maken om voorzieningen op termijn te ‘benchmarken’, dit is: vergelijken met vergelijkbare organisaties.
Er ligt nog heel wat werk op de Vlaamse plank vooraleer een
correcte benchmarking mogelijk is (zie DS-magazine 63),
maar dit weerhoudt ons er niet van om de Vlaamse PatiëntenPeiling (VPP) intussen verder af te nemen en hierover te
rapporteren naar het ruime publiek. Op de website van De
Sleutel vind je uitgebreide informatie over de inhoud, organisatie, en resultaten van de peiling in 2020. Hieronder beperken we ons tot de voornaamste hoofdlijnen.
In 2020 geven de cliënten en bewoners een gemiddelde
score van 8,5 op 10 voor hun behandeling. Dit is net iets
hoger dan de scores in 2017, 2018 en 2019 (telkens 8,4
gemiddeld). Bijna 84% of meer dan 4 op 5 cliënten geeft
een score van 8 of meer, terwijl 6% van de cliënten de
behandeling met een 6 of minder op 10 beoordeelt. Deze
positieve waardering vertaalt zich ook in het antwoord op
de vraag of men het centrum zou aanbevelen aan vrienden
en familie. Liefst 97% antwoordt hier positief op waarvan
67% zeer positief.

Onderstaande grafiek geeft de gedetailleerde scores weer
voor 34 items, opgedeeld in 9 domeinen of kwaliteitsaspecten. Behalve de eerder vermelde aspecten van inspraak,
therapeutische relatie, zorg op maat, organisatie van zorg
en samenwerking tussen hulpverleners, veilige zorg, en
resultaat en evaluatie van zorg gaat het om informatie over
verslavingsproblemen en behandeling, deskundigheid, en
patiëntenrechten.
Globaal genomen zijn de resultaten (zeer) positief: de
cliënt is tevreden tot zeer tevreden over diverse zorgaspecten. Net zoals voorgaande jaren worden de hoogste
scores in 2020 behaald voor de 4 domeinen ‘veilige zorg’,
‘therapeutische relatie’, ‘deskundigheid’ en ‘zorg op maat’:
telkens 92 tot 98% geeft aan dat de betreffende aspecten
meestal of altijd van toepassing zijn. Dit betekent dat cliënten de hulpverlening als veilig, deskundig en op maat
ervaren én de therapeutische relatie met hun begeleider
positief evalueren.
Ook de 3 zorgaspecten ‘organisatie van zorg en samenwerking tussen hulpverleners’, ‘resultaat en evaluatie van
zorg’ en ‘inspraak’ scoren met 85 tot 93% aan positieve
antwoorden zeer hoog. Op één stelling na geldt dit ook
voor het domein ‘patiëntenrechten’.
De ‘laagste’ scores worden behaald op het aspect ‘informatie over verslavingsproblemen en behandeling’, in
het bijzonder informatie over medicatie en de mogelijke
bijwerkingen ervan en informatie over de kosten van de
behandeling (telkens 75%). Ook de stelling met betrekking
tot ‘informatie over het recht op een tweede mening‘ krijgt
met 71% een relatief lage score.
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[Activering]

Project De Plek in Meetjesland geeft jongeren
(terug) toekomstperspectief
8

Paul De Neve

De Plek geeft jongvolwassenen perspectief door in te zetten
op het ontdekken en ontwikkelen van talenten. De jeugdwerkloosheid doen dalen is de finaliteit van dit Meetjeslandse project waaraan De Sleutel participeert. De Plek wil
jongeren beter bereiken en hen ook langer vasthouden. Om
dit te realiseren, zet een ruim partnerschap in op een integrale aanpak. In de communicatie van De Plek zie je het
woord “werk” niet meteen opduiken. Hoe kom je tot een
aantrekkelijk aanbod rond een thema dat absoluut niet
sexy klinkt? In gesprek met Fleur Rooms, coördinator van
het project. Ook jeugdwerker Salina komt er bijzitten.
Fleur Rooms: Onze doelstelling is de jeugdwerkloosheid
doen dalen in de regio. In het Meetjesland is deze relatief
gesproken hoog. Hierin spelen veel factoren. Een aantal daarvan heeft te maken met de condities waarin de gasten zich
bevinden. We werken m.a.w. rond het welzijn van de jongeren
en wat daarbij komt kijken. Dat gaat van “je goed in je vel
voelen”, al dan niet de weg vinden naar sociale dienstverlening, daar mogelijks niet gehoord worden,… Maar het gaat
ook over de thuissituatie, de huisvesting. Het hele scala aan
problematieken komt aan bod. Druggebruik als drempel om
aan werk te geraken of om werk te behouden is er daar ook
één van. We zien dat al die dingen aan mekaar vasthangen.
En dat is meteen de sterkte van onze aanpak: we kunnen het
ook samen op een integrale manier aanpakken.
Salina Bruneel: Het voordeel is dat we heel sterk op maat
werken. We bekijken stapsgewijs welke ondersteuning nodig
is voor hoe lang, vooraleer we stappen zetten richting werk.
Fleur: We werken echt op het tempo van gasten van die
leeftijd.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat De Plek het thema
“werk” niet in het groot in de folder afficheert. “Arbeidstrajectbegeleiding is natuurlijk een onderdeel van ons aanbod.
Maar mocht die begeleiding enkel over werk gaan, dan zouden de gasten één na één afhaken. We kiezen ervoor om hen
tijdens die begeleidingsmomenten ook te laten vertellen hoe
hun weekend geweest is. Er wordt ruimte gemaakt voor de
persoon in zijn totaliteit. En dat is zeer belangrijk” zo verduidelijkt Fleur.
In het team van De Plek werken verder ook jeugdwerkers
en mensen uit de hulpverlening. Wie zich niet goed in zijn
vel voelt, kan bijvoorbeeld gratis naar de psycholoog. Wie
vragen heeft rond het thema verslaving kan terecht bij de
medewerkers uit de verslavingszorg. Fleur: “Zo goed als de
helft van de jongeren wordt door de VDAB naar ons doorgestuurd. Vaak omdat ze voelen dat ze, om een of andere
reden, niet verder geraken. Ook omdat ze ervaren dat de
integrale aanpak van ons project relevant is voor bepaalde
jongeren.

Jullie hebben een concreet vrijetijdsaanbod en bieden ook
ondersteuning. Hoe loopt dit concreet?
Fleur: We werken op 3 sporen. We hadden het daarnet
over de begeleidingstrajecten. Binnen dat spoor werken we
vandaag vooral individueel. Daarnaast focussen we op ontmoeting en verbinding. Daaronder vallen ons vast activiteitenaanbod en onze hanguren. Al onze medewerkers werken
een deel van hun tijd binnen dit 2de spoor. We vinden het
heel belangrijk om op die manier vanuit de vrije tijd contact
te maken met jongeren. We zien dat dit werkt: je krijgt een
ander soort vragen, ze vertellen iets van waaruit je aan de
slag kunt.
Fleur: Het 3de spoor is de projectwerking. Hier kunnen
jongeren experimenteren en groeien. Het gaat over activiteiten waarmee we de gasten meer in beweging proberen te
krijgen. Zo maakten we samen een groentenbak uit oude paletten. Deze vakantie zijn we gestart met het opmetselen van
het vleermuizenverblijf in het Leen. Maar evengoed proberen
we hen te prikkelen bijvoorbeeld met een kunstenproject.
Salina: We houden heel erg rekening met wat er leeft bij
de jongeren en bevragen regelmatig waar ze goesting in
hebben. Die participatie is heel belangrijk. Soms komen daar
verrassende dingen uit. Zo zijn we op verzoek gaan minigol-

De Sleutel actief in meerdere partnerschappen
voor jongeren
De Sleutel participeert vanuit verschillende afdelingen aan jongereninitiatieven rond tewerkstelling. In dit nummer zetten we het Project
De Plek als voorbeeld uitgebreid in de kijker. Ook aan deze lokale
partnerschappen, gegroeid na een oproep van het Europees Sociaal
Fonds (ESF), werkt De Sleutel mee:
Jongerenproject 'k Zien van tel (Brugge)
Dit jongerenproject is pas gestart deze zomer. Vanuit een positieve
kijk en op het ritme van de jongere gaat een multidisciplinair team
aan de slag met jongeren uit de regio Brugge. De jongvolwassene
staat centraal. De jongerencoach gaat mee als compagnon de route
richting tewerkstelling.
Meer info op K
 zien van tel – Trajectbegeleiding voor jongeren
regio Brugge
WEST4Youth (Westhoek)
Dit project richt zich tot jongeren uit de Westhoek die tussen de
mazen van het net van reguliere hulp- en dienstverlening vallen.
Naast het feit dat jongeren geen toegang vinden, zijn ze vaak het
vertrouwen in de ondersteuningsinstanties verloren. WEST4Youth
creëert een alternatief aanbod dat minder gebonden is aan specifieke organisatiedoelen, afgebakende opdrachten, intakecriteria of
financieringscriteria.
Meer info op WEST4Youth – Versterk je positie

Fleur Rooms: “Centraal in de begeleidingen
staat een op krachten en kansen gerichte
positieve aanpak”.

fen. Het werd een groot succes zowel qua opkomst als qua
leeftijd. De jongeren denken echt mee. We willen dat ze zich
goed thuisvoelen. Binnenkort verhuizen we naar een nieuwe
locatie. We gingen reeds ter plaatse met de jongeren om te
kijken hoe ze die ruimte zelf willen inrichten.
Even terug naar de begeleidingstrajecten. Zit elke jongere in
een arbeidstraject?
Fleur: Dat hoeft niet. Sommige gasten zitten in 2 of 3
trajecten, anderen gaan enkel bij de psycholoog of de arbeidstrajectbegeleider. Jongeren kunnen ook puur kiezen voor ons
vrijetijdsaanbod. Er zijn nergens verplichtingen. Er zijn wel
afspraken naar leeftijd (van 15 tot 30) en regio. Centraal in
de begeleidingen staat een op krachten en kansen gerichte
positieve aanpak.
Er is geen echt formeel kader. Jongeren voelen geen drempel omdat begeleiders één vijfde van de werktijd gewoon
participeren aan activiteiten en vlot aanspreekbaar zijn. Soms
worden jongeren gewoon even apart genomen tijdens activiteiten. “We suggereren dan dat ze individueel in gesprek
kunnen gaan: ‘we hebben iemand; zou dit kunnen werken
voor u?’ Of ze worden in contact gebracht via de andere collega’s, vb via de psycholoog, of via sociale media,” zo vertelt
coördinator Fleur.
Het project wordt gedragen en bekendgemaakt via een
ruim partnerschap (zie kader) bestaande o.m. uit de lokale
besturen OCMW’s van Eeklo, Kaprijke en Sint- Laureins, het
lokale Wijkcentrum, Welzijnsband, VDAB, CGG Adentro (*),
PC Sint Jan en De Sleutel. Fleur: “Het lokaal bestuur van Eeklo neemt de leidende rol in het partnerschap, ze werken heel
ondersteunend waardoor we maximaal tijd kunnen investeren in de jongeren”. De toeleiding gebeurt via een netwerk
van zo’n 150 organisaties (zoals CLB’s, scholen, jeugddienst,
basiseducatie, sociaal verhuurkantoor,… ). Salina: “Allemaal
hebben ze hun eigen opdracht. Soms mogen ze na de leeftijd
van 18 jaar niet verder met jongeren verder aan de slag.”
Maakt het aanklampende in jullie aanpak het verschil?
Fleur: Het is een combinatie van factoren. We laten de
jongeren inderdaad niet zomaar los. Ook al laten ze het
hangen, we blijven contact houden. Ze zeggen misschien wel
“laat mijn hoofd gerust”, eigenlijk zijn ze heel blij dat er toch
iemand opnieuw probeert.
Salina: Daarbovenop is er het aspect vrijwilligheid. Ze
moeten hier niet zijn. Tijdens de hangmomenten kunnen ze
echt binnenvallen en vertrekken als ze willen.

Was er een extra nood tijdens corona?
Salina: Zeker. We hebben de grotere nood aan psychologische ondersteuning sterk gevoeld. Jongeren zochten echt
naar invulling van vrije tijd, ze hadden nood aan sociale
contacten. Veel jongeren voelden zich geïsoleerd.
Fleur: We kregen ook signalen vanuit de CGG’s, de CLB’s
én de scholen dat de nood tijdens corona sterk gegroeid is.
De pandemie heeft de bestaande kwetsbaarheden versterkt.
Het beschikbare aanbod aan psychologische ondersteuning
voor jongeren in de regio was hier reeds beperkt. Er waren al
overal wachtlijsten.
Hoe kijken jullie naar de resultaten? Wat zijn nog uitdagingen?
Fleur: We worden niet echt afgerekend op harde doorstroomcijfers. Maar het doet deugd dat een aantal jongeren
aan het werk is geraakt. Anderen konden in een vakantiejob
starten. In september starten er ook enkelen met een opleiding. We bekijken dit heel breed: iemand die een paar keer
naar een activiteit komt, kan op zich al een succes zijn. Voor
anderen is op tijd komen voor een afspraak al heel mooi.
Salina: Het hoeft ook niet altijd met werk samen te hangen.
Zo herinner ik me een jongedame waar ik regelmatig mee in
gesprek ging via sociale media. Ze was nog nooit naar De Plek
gekomen. En plots stond ze hier. Ze had een afspraak gemaakt.
Ik was dan supertrots op haar. Nu werkt ze aan de zaken waar
ze wil aan werken. Eenmaal de tijd rijp, zal ze ook het thema
werk kunnen opnemen. Hier kan dit op eigen tempo.
Outreach
Fleur: We willen nog meer gasten bereiken, die nog niet bereikt worden, ook meer jongeren met een migratie-achtergrond.
Een andere uitdaging is het actiever zijn binnen de publieke
ruimte. Op die plek waar jongeren zijn, willen we ook aanwezig
zijn, al dan niet om hen mee te brengen naar De Plek.
Salina: Met ons team volgden we recent een interessante
vorming rond outreachend werken. Dit zetten we nu ook om
in de praktijk, bijvoorbeeld door bij onze partners een activiteit te organiseren om de drempel te verlagen. Zo organiseerden we een gezamenlijke BBQ voor nieuwkomers uit het
opvangcentrum van het Rode Kruis.
Het project loopt t.e.m. december 2022, al wordt gehoopt
op een verlenging tot 2023. “In elk geval wordt onderzocht
hoe we onze werking duurzaam kunnen verankeren. Zo
zijn we aan het bekijken of we een link kunnen maken met
de Overkop-huizen die zich in Vlaanderen aan het uitrollen
zijn”, zo besluit Fleur.
(*) h
 et centrum Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent
(RCGG) en CGG Eclips hebben de krachten gebundeld als het
nieuwe Centrum Geestelijke Gezondheidszorg ADENTRO
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[Project in de kijker]

De Plek vult met drughulp hiaat
in het hulpverleningsaanbod
10
Eeklo en het Meetjesland hadden tot voor kort geen
gespecialiseerd ambulant aanbod inzake drughulpverlening. De Sleutel participeert in die regio sinds dit jaar
vanuit het dagcentrum te Gent aan het jongereninitiatief De Plek, een project gesubsidieerd door ESF. Bij het
overlopen van casebesprekingen in voorbereiding op
de projectaanvraag werd immers snel duidelijk dat ook
het levensdomein middelengebruik regelmatig op de
agenda stond.
“Bij de start van het project De Plek werden we als ambulant
centrum Gent van De Sleutel gevraagd om partner te worden. In het werkveld stelde men immers een aantal blokkades vast om jongeren aan het werk te krijgen. Het middelengebruik bij jongvolwassenen is in de regio een gekende
problematiek. Daarom kozen we ervoor om te participeren
en samen een laagdrempelig en aanklampend aanbod rond
verslaving uit te bouwen. Het doel is via samenwerking vanuit de 2-de lijn beter connectie maken met kwetsbare jongeren”, zo licht Inge Drappier toe. Het ambulant centrum van
Gent waar Inge afdelingshoofd is, detacheert Evelien deeltijds naar dit project om ondersteuning en begeleiding te
bieden aan jongeren rond het thema verslaving.
Evelien: “We richten ons tot jongvolwassenen tussen 15
en 30 met een heel divers team, waarbinnen ik zelf aanspreekbaar ben rond het thema verslaving. Middelengebruik
kan immers een drempel zijn om te activeren. In de praktijk
zien we (ik neem dit samen op met collega Arne van CGG)
dat jongeren vaak nog niet problematisch aan het gebruiken
zijn. Sommigen zitten wel reeds vast aan hun product(en) en
kunnen we afhankelijk noemen”.
De jongvolwassenen komen via alle mogelijke kanalen
terecht bij De Plek (lees ook blz 9 ). Evelien: “We zijn heel
aanwezig op sociale media, daarnaast is er de klassieke doorverwijzing als Groep intro, wijkcentrum De Kring, maar ook
justitie en politie.”

Paul De Neve

Zien de jongeren jezelf en Arne als hulpverlener?
Evelien: “Ze weten zeker wat onze achtergrond is. Maar
door gewoon op hangmomenten aanwezig te zijn en te participeren aan activiteiten voelen jongeren die met vragen zitten
of die kampen met problemen geen drempel. We zijn heel vlot
aanspreekbaar. De jongeren uit deze kwetsbare doelgroep
weten dat ze gewoon kunnen binnenwandelen en in gesprek
gaan. Sommigen bereiken we in eerste instantie online vb via
messenger. Eenmaal het vertrouwen is opgebouwd spreken
we dan wel een fysiek moment af om echt in gesprek te gaan.
We zijn daarin heel flexibel. De afspraak kan gewoon doorgaan
in De Plek, sommigen vragen om thuis langs te komen. Maar
evengoed spreken we bijvoorbeeld af aan de sporthal of gaan

we samen op wandel. We nemen ook actief deel aan activiteiten. Zo startte in augustus het vleermuizenproject waar ik
twee dagen per week als begeleider aanspreekbaar was”.
Een niet onbelangrijke factor die mee de gemoedelijke
sfeer bij De Plek bepaalt is viervoeter Luca. Luca (een kruising tussen een border collie en een labrador) is 8 jaar oud
en heeft een hoge aaibaarheidsfactor. “Het is ontwapenend
om te zien hoe de aanwezigheid van die hond helpt, bijvoorbeeld als we op wandel zijn met een jongere: het bevordert
de bespreekbaarheid, die viervoeter is als het ware een extra
begeleider waar ze dingen waar ze mee zitten makkelijk aan
kunnen vertellen”, zo vertelt Evelien.

Verankering via antenne in Eeklo
“Vandaag doen Arne en ik de gesprekken rond middelengebruik op een individuele basis met de jongere. Voor de
toekomst wordt het een uitdaging om evenzeer in te zetten
op een groepsgerichte aanpak”, zo blikt Evelien vooruit.
De toekomstige werking veiligstellen blijft een andere
uitdaging. “Door te participeren aan dit project kunnen we
onze expertise binnenbrengen vanuit dagcentrum De Sleutel
Gent. Het is belangrijk dat we er zo in slagen om drugproblemen bij jongvolwassen sneller te detecteren. In het Meetjesland was er tot voor kort geen gespecialiseerd ambulant aanbod rond verslaving. Dit betekende dat het voor jongeren
extra moeilijk was om de stap naar de hulpverlening te zetten.
Nu is er, dankzij extra financiering vanuit VIA 6 een formele
toezegging vanuit de Vlaamse overheid voor een permanente
verankering van de gespecialiseerde drughulpverlening in
Eeklo, Zelzate en omstreken. Het blijft echter afwachten wanneer we effectief een go krijgen om in Eeklo een echte antennewerking gekoppeld aan ons ambulant centrum op te starten”, zo besluit afdelingshoofd Inge Drappier. (*)
(*) n
 vdr: Het uitbreidingsdossier is intussen effectief goedgekeurd
door het Agentschap Zorg en Gezondheid

[Hulpverlening]

‘Help, mijn partner is verslaafd aan cannabis’

Bij het woord ‘drugverslaving’ denk je misschien aan het
zware spul zoals heroïne. Maar ook een zogenaamd onschuldige joint is verslavender dan je misschien denkt. En dat is
voor de geliefden van cannabisgebruikers niet altijd gemakkelijk om mee om te gaan.
‘Ik herken mijn eigen man niet meer. Hij heeft alle contact
met de realiteit verloren. Ik durf het bijna niet luidop te zeggen, maar eigenlijk leef ik samen met een junkie.’ Tine (42)
rookte vroeger zelf wel eens een jointje, samen met haar
vriend. Het bleef bij recreatief gebruik: af en toe op een feestje of tijdens het weekend. Maar sinds een jaar is haar partner, met wie ze nu twaalf jaar getrouwd is en twee kinderen
heeft, opnieuw cannabis beginnen roken, en ditmaal is zijn
gebruik volledig ontspoord. ‘Ik zie het niet alleen bij hem,
maar bij verschillende mannen in onze vriendenkring. Ik
vermoed dat het iets met hun leeftijd te maken heeft. Ze
zitten allemaal in dezelfde levensfase, hebben een gezin en
een job, en lijken drugs nodig te hebben om aan de realiteit
van alledag te ontsnappen. Telkens als ik Joris erover aanspreek, minimaliseert hij zijn gebruik. Hij zegt dat het onschadelijk is en hem helpt ontspannen. Maar ondertussen
heeft hij ook een dosis nodig wanneer we bij onze ouders op
bezoek gaan, of wanneer hij een andere sociale verplichting
heeft. Dan zie ik hem snel een jointje rollen in de tuin, zonder dat de kinderen het merken. Hij wil ook alleen nog vrijen
als hij high is, en dringt er dan op aan dat ik ook een joint
rook. Hij beweert dat de ervaring anders minder intens is. Ik
ben bang, want ik weet niet hoe ver hij zal gaan. Ik twijfel er
niet aan dat het alleen bij cannabis zal blijven, maar de frequentie en de hoeveelheid die hij nodig heeft, lijken wel continu te stijgen. De vraag is hoe ik hem weer bij zijn verstand
krijg zonder dat er conflicten ontstaan en ons gezinsleven
eronder lijdt…’
Volgens Simon Raymaekers, medisch directeur van De
Sleutel, is Tine lang niet de enige die met een verslaafde
partner wordt geconfronteerd: ‘Er wordt veel cannabis gebruikt in onze maatschappij. Het is veruit de meest populaire van alle illegale middelen, en het gebruik is verspreid
over alle bevolkingsgroepen tussen vijftien en vijfenzestig
jaar. Het typische profiel is dat van een iets jongere man,
maar er is zeker ook nog veel gebruik bij veertigplussers. Die
hebben vaak een jointje gerookt toen ze jonger waren, en
hebben door de jaren gezien dat cannabis maatschappelijk
steeds meer werd aanvaard.’

Niet verboden, wél verslavend
Over cannabis bestaan best wat misverstanden. Zo is er
nog vaak verwarring over het feit of het nu illegaal is of niet.
Omdat het gebruik zo wijdverbreid en algemeen aanvaard is,

vergeten mensen soms dat het nog steeds een verboden
drug is. Er bestaat tot op de dag van vandaag geen wetgeving die het bezit van cannabis goedkeurt, ook al wordt het
zelden vervolgd. Simon Raymaekers: ‘Wie minder dan drie
gram wiet op zak heeft, zal zich waarschijnlijk geen zorgen
hoeven te maken. Die hoeveelheid heeft bij het gerecht de
laagste vervolgingsprioriteit, maar is in principe dus nog
steeds niet legaal. Iedereen weet dat dronken achter het
stuur kruipen gevaarlijk kan zijn, maar ook cannabis heeft
een invloed op ons rijgedrag.’ De effecten van gebruik worden wel eens geminimaliseerd, zeker ook de effecten van
gebruik op lange termijn. ‘Af en toe een jointje kan geen
kwaad’ is een veelgehoord excuus bij gebruikers. Toch is
cannabis verslavend, en net als bij alcohol of nicotine geraak
je er niet gemakkelijk vanaf en kan de ontwenning heel lang
duren. ‘Het klopt dat er bij sporadisch gebruik een beperkt
risico is,’ beaamt Simon Raymaekers, ‘maar cannabis blijft
dagenlang in je systeem zitten en heeft wel degelijk een

Dr Simon Raymaekers: “We raden aan om
vooral uit te leggen waarom jij het als partner
of familielid moeilijk hebt met het gebruik, en
duidelijk aan te geven wat je niet oké vindt en
waar je de grens wilt trekken.”
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impact op het cognitief functioneren. Wie een joint heeft
gerookt, kan moeite hebben om bepaalde intellectuele taken
uit te voeren, ook al voelt hij dat zelf niet meteen. En bij
veelvuldig gebruik zullen bepaalde risico’s, zoals het ontwikkelen van een psychose, toenemen, zeker bij mensen die
sowieso al psychisch gevoeliger zijn. Vroeger werd er een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen softdrugs (zoals cannabis) en harddrugs (zoals heroïne en cocaïne), maar die
opdeling is ondertussen voorbijgestreefd.’ Ook Gilles Geeraerts, stafmedewerker van het VAD (Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) geeft toe dat het roken van
cannabis soms te vanzelfsprekend is in onze maatschappij:
‘Op zich is het een goede zaak dat mensen niet worden
gecriminaliseerd omwille van hun cannabisgebruik, maar dat
wil niet zeggen dat er geen problemen zoals afhankelijkheid
kunnen ontstaan. Eigenlijk gaat het niet om de vraag of een
genotsmiddel legaal of illegaal is, maar om de impact ervan.
En net als bij alcohol wordt die bij cannabis wel eens onderschat.’

Een jointje bij het ontbijt
De vraag is dan wanneer cannabisgebruik problematisch
wordt. Wie af en toe een jointje opsteekt, en zelfs wie het
elke dag doet, zal zijn gedrag dikwijls minimaliseren, zoals
blijkt uit de getuigenis van Tine. Ook Yana (31) stoort zich
aan de gewoonte van haar vriend om elke dag te blowen:
‘Vroeger rookte hij alleen ’s avonds, wanneer onze dochter
in bed lag. Maar nu betrap ik hem erop dat hij ’s morgens
na het ontbijt al een joint opsteekt. Het lijkt wel alsof hij de
dag niet meer doorkomt zonder zijn dosis cannabis. Hij
functioneert prima, gaat naar zijn werk en doet nog alles
wat hij vroeger ook deed. Maar ik zie dat hij steeds apathischer wordt en dat er een soort wazigheid in zijn blik is
geslopen, alsof de buitenwereld niet meer volledig tot hem
doordringt.’ Simon Raymaekers: ‘Eén op vier mensen
steekt in zijn leven al eens een joint op. Daarvan ontwikkelt
minder dan één op tien problematisch gebruik.
Er is dus een kleine minderheid die een steeds grotere
dosis nodig heeft en een afhankelijkheid ontwikkelt. In de
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) wordt er geen duidelijk onderscheid meer gemaakt
tussen afhankelijkheid en misbruik. Er wordt alleen nog over
een stoornis gesproken.’ Die stoornis begint wanneer er
problemen in het dagelijkse leven van een gebruiker opduiken, op domeinen zoals werk, gezinsleven en relatie. ‘Zodra
je als partner nadelen ondervindt van het cannabisgebruik
van je geliefde, is er sprake van een probleem,’ aldus Gilles
Geeraerts. ‘In een relatie ben je met zijn tweeën en moet je
op dezelfde golflengte zitten, ook over gebruik. Als dat niet
zo is, moeten jullie samen naar een oplossing zoeken of

moet je je conclusies trekken over de relatie.’

Roes tegen de stress
Experten geven toe dat er de laatste jaren een lichte toename is in het gebruik van cannabis, mede vanwege misverstanden over het gedoogbeleid. De drijfveren om er (opnieuw) aan te beginnen zijn heel uiteenlopend, maar bij
gebruik op latere leeftijd is er vaak een link met stressgevoeligheid. Simon Raymaekers: ‘Jonge mensen starten dikwijls
met cannabis vanuit een experimenteerdrang. Vroeger werd
het om die reden wel eens een gateway drug genoemd,
maar dat klopt niet helemaal. De meeste cannabisgebruikers
houden het bij joints, wat niet wegneemt dat veel mensen
die andere illegale middelen gebruiken ook al cannabis hebben geprobeerd. Wie op latere leeftijd begint, zou dat kunnen doen om een roes op te zoeken of om aan het hectische
leven van alledag te ontsnappen. Typisch aan langdurig
sporadisch gebruik is de nood aan rust en ontspanning.
Maar de redenen waarom iemand een echte verslaving ontwikkelt, zijn heel complex. En net zoals bij roken geldt: hoe
langer je het doet, hoe groter de rol van de verslaving wordt.’
De link tussen het cannabisgebruik van veertigplussers en
mogelijke midlife-crisisgevoelens is niet bewezen, maar wel
staat vast dat mensen die in het verleden al gebruikten er
dikwijls naar teruggrijpen op momenten van stress. Wie
gebukt gaat onder een teveel aan verplichtingen, gaat op
zoek naar manieren om daaraan te ontsnappen. Cannabis
staat bekend om zijn rustgevende werking en kan op zo’n
moment een uitweg bieden, net zoals alcohol, wat in onze
maatschappij nog steeds de meest gebruikte, maar ook de
meest aanvaarde drug is. Het probleem met dit soort verslavingen is dat ze tijdelijk verlichting bieden, maar de onderliggende issues niet aanpakken, integendeel. Stressreductie
door cannabisgebruik is misschien wel een effectieve, maar
zeker geen actieve oplossing. Want zelfs wie beslist om zijn
verslaving aan te pakken, maar geen nieuwe manieren leert
om met stress om te gaan, belandt daarna opnieuw in dezelfde situaties. Mensen die problematisch gebruik ontwikkelen, hebben dikwijls onderliggende psychische problemen.
Ze hebben vaak minder vaardigheden om met stress om te
gaan. Ze zijn dus van nature al kwetsbaarder en kunnen dus
baat hebben bij psychische hulp.’

Geen verwijten maar grenzen
In veel gevallen worden mensen in de omgeving van een
verslaafde eerder ongerust dan de gebruiker zelf. Zij zien als
eersten de effecten op hun functioneren, maar botsen vaak
op een muur van onbegrip, wanneer ze het gedrag van hun
partner of vrienden willen aankaarten. Toch is communicatie
heel belangrijk om de verslaving van een geliefde aan te
pakken, aldus Simon Raymaekers: ‘Probeer vanuit jezelf te

Ans Vroom

Yana: “Vroeger rookte hij alleen
’s avonds, wanneer ons dochtertje
in bed lag. Maar de laatste tijd steekt
hij ’s morgens na het ontbijt al een
joint op.”

vertrekken en helder te formuleren wat je ziet en hoe dat jou
ongerust maakt. Verwijten helpen vaak niet. Mensen met een
verslaving worden door de buitenwereld nog te vaak gezien
als zwak en onwillig, maar we weten ondertussen dat het
proces veel complexer is dan gedacht en dat er ingewikkelde
mechanismen aan het werk zijn in de hersenen. Daarom
raden wij aan om vooral uit te leggen waarom jij het als partner of familielid moeilijk hebt met het gebruik, en duidelijk
aan te geven wat je niet oké vindt en waar je de grens wilt
trekken, bijvoorbeeld bij roken in het bijzijn van de kinderen
of rijden onder invloed.’ Iemand dwingen om te stoppen met
cannabis werkt vaak contraproductief. Het allerbelangrijkste
bij een verslaving is dat de gebruiker zelf inziet dat er een
probleem is, en overtuigd is dat er iets moet gebeuren. Pas
dan zal hij of zij gemotiveerd genoeg zijn om stappen te
ondernemen. De steun van een partner kan helpen om die
motivatie op peil te houden. Blijven praten is dus de boodschap, ook tijdens het afkickproces. Gilles Geeraerts: ‘Kies
het juiste moment om het gedrag van je partner te bespreken. Vaak gaan mensen het gesprek pas aan wanneer de
emmer al aan het overlopen is en ze emotioneel zijn, maar
het is belangrijk om het probleem op een rustige manier aan
te kaarten en niet meteen aanvallend uit de hoek te komen.
Spreek je bezorgdheid uit en ga steeds in dialoog. Besef dat
jij niet verantwoordelijk bent voor de afhankelijkheid van je

partner en ga samen op zoek naar oplossingen voor de
onderliggende problemen. Wanneer je er echt onder lijdt of
wanneer er agressie in het spel is, moet je soms pijnlijke
conclusies trekken en de relatie durven verbreken.’ Want
radicaal afkicken lost zoals gezegd niet altijd de problemen
op. De mogelijkheid bestaat dat na het stoppen tijdelijk
meer stress en conflicten opduiken. Aarzel dus zeker niet
om professionele hulp in te roepen wanneer de situatie
onhoudbaar wordt.

Bron: Psychologies juni 2021, tekst: Ans Vroom
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Een dag van een bewoner in Therapeutische
Gemeenschap (TG) in Merelbeke
14
Hoe ziet een doorsnee dag van een bewoner in opname er uit en waar zijn ze zoal mee bezig? We gaan in
gesprek met John (40j)*. John is papa van 2 zoontjes.
Tim (15j) ziet hij regelmatig. Nick (10j) ziet hij momenteel niet. Intussen is er wel al contact via brieven
en kaartjes, dankzij het overleg met de familiewerkster. John is kok en had een eigen beenhouwerijtraiteurzaak.
John begon zijn TG-programma 4,5m geleden in Merelbeke.
Deze week is John opjutter van de groep. Dat betekent dat
hij de rechterhand is van de Co. In die rol volgt hij veel zaken op rond orde en netheid, stiptheid en correct gedrag.
John heeft hier al veel geleerd. Voor de opname was John
actief als zelfstandige, hij was gewoon om zijn medewerkers
op een zeer dominante en krachtige manier aan te spreken.
John leerde hier mensen op een fijnere manier aanspreken. Hij heeft ervaren dat de wijze waarop je in contact
gaat of zaken opvolgt een groot effect hebben op hoe er
op hem gereageerd wordt. Het bepaalt ook sterk de sfeer
in huis.

Maandag 2 augustus 2021
7u00 Opstaan en klaarmaken voor de dag. “Ik neem een
douche voor een frisse start. Dit maakt deel uit van wat
we “de basis” noemen. Werk maken van je persoonlijke
hygiëne, je kamer, kast en bed netjes achterlaten.”
7u30 Ontbijt. “Het is mijn taak om aan te geven of iedereen mag gaan zitten, wie naar het buffet kan en om te starten met de maaltijd. Als de ontbijttijd rond is, geef ik aan de
groep een signaal dat het tijd is om af te ruimen.
Hier is veel structuur aanwezig op verschillende vlakken
(dagindeling, taken, hoe reageer je naar elkaar). Ik leer hier
vooral doordat we spiegels zijn voor elkaar: gedrag dat je
zelf stelt (dat niet helemaal volgens de regels is), merk je op
bij anderen. Dan is het punt om de ander daar op een fijne
manier op aan te spreken en niet een oogje dicht te knijpen.
Anders gaat de ander in krediet staan bij mij, leidt dat er toe
dat de ander mij niet meer kan aanspreken en dan gaat de
boel hier vierkant draaien. Ik leer nog elke dag bij van hoe ik,
wat ik zeg, kan aanpassen volgens wie ik voor mij heb. Vroeger riep ik tegen iedereen even hard, maar dat werkt niet.”
8u00 Pauze en medicatie. “Ik check of het huis, de kamers
en de douches er netjes bij liggen.”
8u25 Ochtendvergadering. “Dit heeft als bedoeling om
een energetische start van de dag te maken. Iemand staat

stil bij de filosofie van de TG en koppelt dat aan een eigen
ervaring. Iemand vertelt iets over wat hij gelezen heeft in de
krant.”
Ik vertel aan de groep over mijn weekend, over mijn
bezoek aan mijn ouders op zaterdag. Mijn oudste zoon
woont daar als pleegkind terwijl ik hier in opname ben. We
zijn samen gaan zwemmen. Ik liet aan mijn mama de testresultaten zien en kon op die manier praten over hoe mijn
verslaving eigenlijk in elkaar zit. Eerst wou ik die bundel
opsturen. Ik ben toch blij dat ik dit persoonlijk heb uitgelegd. Die zaterdag was heerlijke quality-time. Ik had het erg
moeilijk om terug te keren.
Ik weet dat jongere bewoners (die hier nog niet zo lang
zijn) misschien niet alles kunnen begrijpen omdat zij die
test nog niet ingevuld hebben, maar mijn verhaal kan inspirerend en hoopgevend zijn. Er zijn veel kansen in het
programma naar herstel in het contact en vertrouwen met
je familie.”
9u Aan De Slag. “Elke bewoner neemt taken in huis op.
De ene week zit je in de keukenploeg, de andere week
kan dat administratie, huishouden of constructie zijn. Als
opjutter volgt ik alles op en overleg ik met de bewonersverantwoordelijke en de staf rond wat er aan de groep moet
doorgegeven worden.”
10u Encountergroep. “Dit is een ontmoetingsgroep met
alle bewoners. Als je in een huis woont met zoveel mensen
die elk hun problemen meebrengen kan het niet anders
dat er van alles gebeurt. In deze groep is het de bedoeling
om stil te staan bij gevoelens: spanningen, frustraties en
positieve gevoelens. In deze groep kan ik nog veel leren. Ik
heb jarenlang mijn gevoelens opgekropt en verdoofd door
drugs. Nu wil ik leren om mijn gevoelens toe te laten in de
plaats van ze af te blokken. Patrick (*) geeft aan dat hij inzit
met mij. Ik had een natuurdrankje geproefd dat bij mij de
gedachte aan rosé champagne opriep. Hij weet dat ik het
daar moeilijk mee heb. Terwijl Patrick dit vertelde kreeg hij
tranen in zijn ogen. Ik kan daar niet goed tegen. Hij raakte

John: “In de encountergroep staan
we uitgebreid stil bij gevoelens en
frustraties.”

22u Medicatie en mogelijkheid om te gaan slapen. “Ik ben
klaar met alle taken die ik had. Het was een stevig gevulde
dag. Ik ben content van de dag.”

mij, en ik voel de neiging om dit weg te duwen. Het lukt
me amper om mijn tranen binnen te houden. Nu denk ik,
verdorie, ik wil het net leren toelaten. Ik heb nog werk te
doen om me kwetsbaar te durven opstellen.”
12u15 middagmaal
13u00 Module groep. “In deze groep zitten we met 5.
We vertellen elkaar met welke thema’s we bezig zijn. Door
scores te geven (van 1 tot 10) geef je je eigen evolutie weer
op de verschillende levensdomeinen.
Vandaag vertelde ik over hoe ik met mijn alcoholgebruik
mijn cocaïnegebruik verstopte. Hoe ik dit nodig had om te
ontsnappen aan de stress van alledag. Ik krijg feedback van
jongere bewoners dat het sterk is dat ik mezelf laat kennen,
dat ik me niet moet schamen, dat het wel zware feiten zijn.
Ik moet bedenken hoe ik hier later mee om zal gaan. Ga ik
ooit nog alcohol drinken of laat ik dit ook volledig los, daar
zit nog wat twijfel.
Ik ben sterk in feedback geven aan anderen. De verhalen
van anderen zijn spiegels voor mij. Daardoor leer ik heel
veel. Feedback krijgen en niet afblokken is erg lastig. Ik kan
er wel veel van leren en groeien.”
14u30 Pauze
14u45 Aan De Slag. “Terwijl elke bewoner taken uitvoert,
volg ik de zaken op die ik van de bewonersverantwoordelijke
doorkrijg. Ik controleer of taken uitgevoerd zijn, of lijsten volledig zijn, ik geef feedback aan verschillende bewoners.”

23u Einde van de dag.
De leuze van John is “zeg nooit nooit”. Als hij nu kijkt wat
hij al bereikt heeft staat hij versteld. “Ik dacht toen ik in de
gevangenis zat, dat ik zaken nooit meer zou kunnen herstellen, maar dat is wel mogelijk!”

Hoe werkt een TG naar verandering?
De TG is de ideale context om te herstellen. Als persoon met
een verslavingsprobleem heb je zoveel schade opgelopen dat
er weinig zelfwaarde is. Je leeft oap de rand van de maatschappij, in een wereld van schaamte. Veelal werd schade aangericht,
naar zichzelf, naar familie, vaak ook financieel en naar de
maatschappij. De TG biedt op elk gebied ondersteuning om die
diepe wonden stapsgewijs te herstellen. De peers zijn een bron
van vertrouwen. Door het herstel kan men geleidelijk aan zijn
bestaansrecht terugwinnen en zijn plaats in de maatschappij
terug innemen. De TG is dankzij de stevige structuur, met veel
afspraken en regels een veilige omgeving. Activering en dagstructuur helpen om een clean leven uit te bouwen. “We zien
mensen groeien in zelfvertrouwen en hun weg zoeken in hoe
men in contact gaat met anderen. We werken ook sterk rond
gevoelens leren opmerken en er iets mee doen. In een periode
van gebruik wordt dit veelal weggedrukt. Er komt heel wat op
je af eens je nuchter bent. De bewoners worden zich bewust
van hoe ze zich tegenover het leven verhouden en stellen eigen
doelstellingen voorop. Zo is de groep een spiegel voor elke
bewoner: ze leren zichzelf beter kennen via de verhalen en gedragingen van anderen. Door eigen werkpunten te kiezen gaan
ze stapsgewijs vooruit”.

Els Vanneste

18u Avondmaal
18u45 Aan De Slag. “Terwijl de bewoners de taken van
de dag afronden heb ik samen met de Co en de V’s overleg. De Co geeft de feedback van de staf en luistert naar
de evaluatie van de V’s. Er worden situaties besproken. Er
wordt naar ieders mening geluisterd en samen een besluit
genomen. Er wordt afgesproken wie wat verder gaat opvolgen. De Co geeft ook mee dat de weekend evaluatie van
een ploeg ontbrak. Er wordt afgesproken wanneer die klaar
moet zijn. Verzoeken worden teruggegeven.”
20u Persoonlijke tijd. “Dit is het moment om je eigen zaken op te volgen, te ontspannen, te sporten enz. Als opjutter moet ik eerst de verschillende verzoeken nakijken”.

(1) D
 e Co is de bewonersverantwoordelijke of coördinator van de groep. Dit
is een taak die beurtelings door een bewoner wordt opgenomen. De Co
gaat in overleg met de staf en stuurt de groep aan. De bewoners worden
in 4 subgroepen ingedeeld (keuken, administratie, constructie en huishouden) en voor elke groep is een bewoner verantwoordelijk, die wordt
de V van die groep genoemd.
(2) Y
 oung Schema Questionaire: Valkuilenvragenlijst rond disfunctionele
gedragspatronen en emotioneel werk.
(3) V
 erzoeken zijn aanvragen om ergens naar toe te gaan, aan te kopen,…
dit wordt volgens een bepaalde structuur opgesteld en afgegeven aan
de V van de ploeg. De V controleert het verzoek en kan het goed of
afkeuren, de opjutter en de Co doen dit ook. Het verzoek met de feedback
wordt aan de staf doorgegeven. De staf controleert het verzoek
kan dit vervolgens definitief goed of afkeuren.
* Om de privacy van onze cliënten te beschermen gebruiken we fictieve
namen.
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Groepswerk in de kijker:
een dag in Therapeutische
gemeenschap Merelbeke
16
De Therapeutische gemeenschap Merelbeke (TGM) van De
Sleutel richt zich specifiek op volwassenen met een middelenverslaving. De TG biedt een stevige structuur, met veel
afspraken en opbouw van vrijheden en verantwoordelijkheden binnen een veilige (=cleane) omgeving.
We gaan in gesprek met groepswerker Geert Van Bastelaere
(50). Hij is ervaringsdeskundige en 21 jaar clean. Geert
volgde zelf een programma in TG De Kiem en werkt intussen 14 jaar in TGM. “Elke dag is een oefening in graag zien.
De bewoners met problemen graag zien, mezelf graag zien,
elkaar graag zien. Zo sta ik in het leven.”

Geert: “Een TG is een sterk gestructureerd groepsprogramma dat gebaseerd is op peerwerking. Dit wil zeggen dat de
bewoners elkaar helpen. Het is veel krachtiger als iemand
die in hetzelfde schuitje zit je tips geeft hoe je zaken kan
aanpakken. Als ervaringsdeskundige sta je dicht bij de bewoners, omdat je weet hoe donker het zwart van de diepte
kan zijn en je toch het licht van elke dag kan zien.”

“Het beoordelen van verzoeken is een intensieve bezigheid omdat je met veel zaken rekening moet houden: het
individueel leerproces van de bewoner, de groep en de
verslavingsmechanismen. Sommige bewoners vragen
keer op keer zaken aan die duur zijn. Dan is het belangrijk
om feedback te geven op zo’n manier dat de bewoner zelf
gaat nadenken en zich bewust wordt van het patroon. Bij
verzoeken rond vrijetijdsbesteding hou ik rekening met
achterliggende doelstellingen (vb constructief voorstel
naar uitbouw clean leven).”

In de TG hebben de bewoners de sturing over het reilen en
zeilen van de groep grotendeels in handen. Dagelijks is er tussen de bewonersverantwoordelijke (de Co) en de staf intensief
overleg. Communicatie rond afspraken verloopt via een vaste
structuur (lees meer op blz 14-15). “Vandaag ben ik de stafmedewerker van structuur. Mijn collega’s zijn vandaag bezig
met het inhoudelijke en therapeutische proces van de groep.”

13u00 Overleg met Co. Afstemming van de Co naar de
staf over agenda, praktische zaken van de bewonersgroep. Pieter (*) blijft vastlopen in impulsief agressieve
reacties. “De verantwoordelijken van de bewoners stellen
voor dat Pieter hierover een tijdje intensief nadenkt en
hierrond een opdracht maakt. Verder bespreken we de
geplande daguitstap naar Walibi.”

Wat houdt jouw taak als groepswerker in?

Maandag, 2 augustus 2021
07u00 “Om de sfeer in huis te voelen, begin ik graag vroeg
aan de dag. Ik heb tijd om mij in te lezen, een beeld te
krijgen over hoe het weekend verlopen is. Terwijl ik een tas
koffie drink bedenk ik mij dat de gordijnen en de poort nog
niet open waren. Zou de groep er niet goed bij zitten? Er
ontbreekt een weekendevaluatie van een ploeg. Is men de
structuur aan het loslaten? Is dit een opflakkering van het
oude gebruikersleven?”
09u00 Collega’s komen aan. “Ik geef info door en overleg
over verzoeken van de bewoners. Ik toets een paar zaken af
rond afspraken in de agenda.”

Els Vanneste

Geert: Het onmogelijke is mogelijk, is mijn
leuze. Toen ik diep in het gebruik en in de
problemen zat, geloofde ik niet meer dat
het mogelijk zou zijn om te leven zonder
gebruik. Dit is iets wat veel bewoners
ervaren. En toch, elke dag opnieuw merk
ik dat het kan!

09u15 Overleg met de Co. “We overlopen het weekend,
bespreken de sfeer in de groep en hoe bewoners erbij zitten.”
10u00 De collega’s die de avondgroep doen, arriveren.
“We wisselen uit hoe het is en stemmen af met elkaar.”
12u15 Eten met collega’s

14u00 Mentorgesprek. Elk staflid volgt een aantal
bewoners intensief op. Ze volgen hen tijdens hun
hele traject en zoeken samen hoe ze dit vorm kunnen
geven. “Ik benoem de sterke punten die ik de bewoner
hoor vertellen. Af en toe geef ik een duwtje als de bewoner zaken vermijdt. Ik geef feedback zodanig dat de
bewoner bewust bezig is met zijn traject. We houden dit
ook bij in het elektronisch patiëntendossier.”
16u00 Briefing met alle collega’s. “Ik overloop het voorbije weekend, we maken praktische afspraken en staan
stil bij de klemtonen die we als team deze week willen
leggen. We bespreken hoe we de jonge bewonersgroep
kunnen ondersteunen en hoe we de nieuwe bewoners die
deze week toekomen het beste kunnen opvangen.”
17u00 “Ik vertrek met een voldaan gevoel”.

Interesse in deze werking? Lees meer op blz 14 en op
www.desleutel.be

