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De Sleutel gaat veerkrachtig 
de toekomst in

We ondersteunen de cliënt actief in het herstelproces naar meer kwaliteit van 
leven in verbinding met de eigen context en de samenleving. We vertrekken 
hierbij vanuit diens keuzes en mogelijkheden.

We doen dit in nauwe samenwerking met andere gespecialiseerde zorgpartners.

In ons streven naar persoonlijke, deskundige en verbonden zorg voor de cliënt 
werken we aan een open cultuur van vertrouwen, mede-eigenaarschap en co-
creatie.

Het hoofdproduct bij de start van de zorg mag niet alcohol, tabak of 
benzodiazepines zijn omdat hier reeds voldoende kennis en behandelaanbod 
voor bestaat. We nemen de behandeling ervan wel op als comorbiditeit bij ander 
roesmiddelen-gebruik. 

We hebben tijdens de opvolging oog voor gelijktijdige gedragsverslavingen 
(gokken en andere). Indien deze echter de hoofdproblematiek vormen, 
verwijzen we naar het speci�ieke behandelaanbod van onze partners in de GGZ. 

We willen speci�iek wel zorg bieden aan mensen met problematisch gebruik van 
(voorgeschreven) opioïde pijnstilling.

We willen ook met geïndiceerde preventie ingrijpen in de context van lopende 
trajecten, voorzover er een nauwe aansluiting is met de zorg.

IDENTITEIT

DOELGROEP

DE SLEUTEL BIEDT ZORG OP 
MAAT VOOR MENSEN MET EEN 
MIDDELGERELATEERDE STOORNIS.

WE RICHTEN ONZE ZORG OP MENSEN 
MET EEN MIDDELGERELATEERDE 
STOORNIS EN HUN ONMIDDELLIJKE 
CONTEXT.
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WAARDEN

Binnen de verslavingszorg en bij de uitvoering van deze kernopdrachten 
pro�ileert De Sleutel zich door een persoonlijke, deskundige en verbonden
aanpak. Deze kernwaarden maken we concreet binnen onze samenwerking 
met cliënten en hun context, met mekaar en met zorgpartners.

Voor deze waarden willen we gaan staan. Op deze waarden willen we elkaar 
aanspreken.

PERSOONLIJK, DESKUNDIG, 
VERBONDEN
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Inbedding: van waar kwamen procentueel 
de doorverwijzingen naar De Sleutel?

Ambulante centra 
De Sleutel

(n=677)

Welzijnssector
10,3%

Revalidatiesector
8,4%

Justitiële sector
47,7%

Medisch-psychiatrische 
sector
33,5%

Detox- en 
Oriëntatiecentrum 

De Sleutel 
(voorheen CIC)

(n=152)

Welzijnssector
11,8%

Revalidatiesector
40,1%

Justitiële sector
24,3%

Medisch-psychiatrische 
sector
23,7%
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TG’s
De Sleutel 

(n=27)

Revalidatiesector
55,6%

Justitiële sector
22,2%

Medisch-psychiatrische 
sector
22,2%

RKJ 
De Sleutel 

(n=58)

Welzijnssector
25,9%

Revalidatiesector
15,5%

Justitiële sector
44,8%

Medisch-psychiatrische 
sector
13,8%
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Instroom en retentie in De Sleutel

* voorheen CIC

Ambulant DOC* TG’s RKJ Totaal DS

Aanmeldingen 2335 534 (CARO) 149 101 3119

Nieuwe intakes/opnames 1951 183 42 36 2212

Gem. aantal contactdagen 10,6 d.

Mediaan contactdagen 4 d.

Gemiddelde behandelduur 26 d. 228 d. 58 d.

Mediaan behandelduur 20 d. 126,5 d. 27,5 d.

De Sleutel, partner van Te Gek tijdens de campagne 
rond stigma: bekijk hier de getuigenis

https://www.youtube.com/watch?v=SRoXAQNDAo4&t=7s&ab_channel=DeSleutelmedia
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Cliëntenprofi el naar behandelsetting (o.b.v. TDI 2021)
Amb DOC* TG’s RKJ

Personalia mannen 83% 97% 100% 83%
Belgische nationaliteit 97% 94% 97% 93%

Verwijzer komt op eigen initiatief 33% 46% 39% 28%
op justitiële verwijzing 31% 17% 15% 34%
verwijzing uit de omgeving (familie, vriend(in)) 10% 4% 7% 21%

Behandelverleden nieuwe cliënten 47% 10% 12% 45%
reeds eerder in behandeling geweest 53% 90% 88% 55%

Voornaamste drug cannabis 41% 17% 19% 75%
opiaten 5% 17% 9% 0%
cocaïne 29% 35% 35% 4%
stimulantia 17% 19% 14% 18%

Diploma Geen of basisonderwijs 41% 54% 56% 100%
Secundair onderwijs 47% 39% 44% 0%
Hoger onderwijs of universiteit 9% 3% 0% 0%

Recente werksituatie Regelmatige tewerkstelling 42% 11% 10% 0%
Scholier/student 12% 1% 0% 93%
Werkloos 21% 27% 49% 3%
Arbeidsongeschikt 20% 50% 39% 0%

Recente woonsituatie Vaste verblijfplaats 91% 62% 17% 62%
Verschillende verblijfplaatsen 3% 11% 5% 7%
Instelling of gevangenis 4% 24% 79% 31%

Recente leefsituatie Alleen 37% 42% 33% 0%
Met partner 28% 20% 33% 0%
Met ouders 23% 16% 22% 80%
Met andere familieleden 4% 10% 0% 5%
Met vrienden of andere personen 5% 11% 11% 5%

Spuitgedrag Ooit geïnjecteerd 9% 25% 14% 0%
Recent geïnjecteerd 2% 10% 5% 0%

* voorheen CIC

Hieronder geven we een zicht op het pro�iel van de cliënten aan de hand van de TDI (Treatment 
Demand Indicator). 
Belangrijke noot vooraf: voor elke nieuwe behandelperiode wordt normaliter een TDI ingevuld. Echter, 
door de corona-pandemie kon de TDI-registratie niet steeds volledig gebeuren. Uit het aantal volledige 
TDI’s valt echter niets af te leiden over het aantal behandelperiodes of de capaciteit. Het laat ons wel 
toe om een beeld te schetsen van het cliëntenpro�iel. We geven enerzijds het pro�iel per behandelsetting 
en anderzijds het afzonderlijke beeld voor minder- en meerderjarigen.

Foto van de cliënt
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Foto van de cliënt

Deze profi elgegevens zijn gebaseerd op de TDI-gegevens van 2021

 12% komt op eigen initiatief
 39% op justitiële verwijzing
 19% verwijzing uit de omgeving (familie, vriend(in))
 30% andere

PROFIEL MINDERJARIGEN 

man/vrouw

 78% mannen
 22% vrouwen 

nationaliteit

verwijzer

 97% Belgische nationaliteit
 3% Niet-Belgische nationaliteit

behandelverleden

 65% nieuwe cliënten 
 35% reeds eerder in behandeling geweest
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 70% vaste verblijfplaats
 5% verschillende verblijfplaatsen
 26% instelling of gevangenis

 88% cannabis
 1% cocaïne
 9% stimulantia
 2% andere
 0% opiaten

 96% scholier/student
 1% regelmatige tewerkstelling
 1% werkloos
 0% arbeidsongeschikt

 98% geen of basisonderwijs
 2% secundair onderwijs
 0% hoger onderwijs of universiteit

voornaamste drug recente werksituatie

diploma

 1% alleen
 86% met ouders
 5% met andere familieleden
 3% met vrienden of andere personen
 5% andere
 0% met partner

recente leefsituatie

recente woonsituatie
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Foto van de cliënt

PROFIEL VOLWASSENEN 

Deze profi elgegevens zijn gebaseerd op de TDI-gegevens van 2021

 36% komt op eigen initiatief
 29% op justitiële verwijzing
 9% verwijzing uit de omgeving (familie, vriend(in))
 26% andere

man/vrouw

 85% mannen
 15% vrouwen 

nationaliteit

verwijzer

 98% Belgische nationaliteit
 2% Niet-Belgische nationaliteit

behandelverleden

 42% nieuwe cliënten 
 58% reeds eerder in behandeling geweest
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 87% vaste verblijfplaats
 4% verschillende verblijfplaatsen
 7% instelling of gevangenis
 2% andere

spuitgedrag

 11% ooit geïnjecteerd
 3% recent geïnjecteerd 
 86% nooit

 35% cannabis
 31% cocaïne
 18% stimulantia
 7% opiaten
 9% andere

 6% scholier/student
 41% regelmatige tewerkstelling
 24% werkloos
 24% arbeidsongeschikt

 39% geen of basisonderwijs
 49% secundair onderwijs
 9% hoger onderwijs of universiteit

voornaamste drug

diploma

 39% alleen
 20% met ouders
 5% met andere familieleden
 6% met vrienden of andere personen
 29% met partner

recente leefsituatie

recente woonsituatie

recente werksituatie
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Wat zegt de cliënt zelf?

Cliëntentevredenheid op basis van de Vlaamse Patiënten Peiling (VPP)

Wat? Jaarlijkse bevraging bij meerderjarige cliënten en bewoners
Waarover? Tevredenheid m.b.t. kwaliteit van zorg
 9 aspecten van zorg: informatie, inspraak, therapeutische relatie, zorg op maat, 

organisatie van zorg en samenwerking, veilige zorg, deskundigheid, patiëntenrechten, 
resultaat en evaluatie van zorg

Hoe? Vragenlijst Vlaams Patiëntenplatform, met stellingen per zorgaspect
Wanneer? September-oktober 2021

Respons
Behandelsetting 2021 % 2020

Ambulante centra 260 81,3 331

CIC 21 6,6 14

Therapeutische Gemeenschappen 39 12,2 38

Totaal 320 100,0 383

Algemeen rapport
In 2021 geven de cliënten en bewoners een gemiddelde score van 8,5 op 10 voor hun behandeling. Dit 
is even hoog als de score in 2020. Bijna 87% of meer dan 6 op 7 cliënten gee�t een score van 8 of meer, 
terwijl minder dan 3% 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 99% antwoordt hier positief op waarvan 66% zeer positief.

Algemene beoordeling: score op 10

0 1
0%

20%

5%

25%

10%

30%

15%

35%

40%

4 72 5 83 6 9 10
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Kwaliteitsstandaarden en de mening van de cliënt

We hanteren in De Sleutel enkele kwaliteitsstandaarden die duidelijk onze ambitie formuleren. Zij 
helpen ons de werking te evalueren en gericht bij te sturen. Concreet streven we naar een zorg die:
(1)  Cliëntgericht,
(2)  Veilig,
(3)  Herstelgericht en
(4)  E�fectief is

De jaarlijkse tevredenheidsbevraging bij de cliënten gee�t het oordeel van de cliënt over de mate 
waarin deze ambities volgens hem/haar bereikt worden. Dit ‘rapport van de cliënt’ over de 
kwaliteitsstandaarden vind je in onderstaande tabel.
Onderstaande percentages bevatten het gemiddelde over De Sleutel heen. Zij variëren per centrum 
en per setting (ambulant, residentieel volwassenen, residentieel jongeren).

Antwoorden per stelling*

Het rapport van de cliënt over … antwoord 
‘altijd’

antwoord ‘altijd’ 
of ‘meestal’

De cliëntgerichtheid (inspraak) van de gekregen zorg

Mijn hulpverleners sporen mij aan om mee te beslissen over mijn 
behandeling, onderzoek en/of testen. 57% 85%

Ik kan meebeslissen over de inhoud van mijn behandeling. 65% 89%

De veiligheid van de gekregen zorg

Ik voel me veilig tijdens mijn behandeling. 81% 97%

Mijn hulpverleners werken goed samen met externe hulpverleners of 
diensten zoals mijn huisarts, zelfstandig psychotherapeut, OCMW, … 53% 85%

De herstelgerichtheid van de gekregen zorg

Mijn hulpverleners gaan uit van mijn mogelijkheden in plaats van 
mijn beperkingen. 60% 97%

De effectiviteit van de gekregen zorg

Mijn hulpverleners en ik evalueren regelmatig het verloop van de 
behandeling. 53% 85%

Ik voel me geholpen door mijn behandeling. 58% 90%

Therapeutische relatie (gem. 5 stellingen) 78% 96%

* Voor elke stelling geeft de cliënt aan in welke mate ze van toepassing is: nooit, soms, meestal of altijd.
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Op de golf van verandering: van denken naar doen

Personeelsbezetting per afdeling 
van De Sleutel in 2021

De Sleutel in cijfers

ACB RKJ

DOC
ACG
TGG

CD

TGM

ACA

ACM

Afdeling

Detox- en 
Oriëntatiecentrum 
(DOC), voorheen 

CIC 

Residentieel 
Kortdurend

Jongerenprogramma
(RKJ)

Therapeuthische 
Gemeenschap 

Merelbeke 
(TGM)

Therapeutische 
Gemeenschap 

Dubbel  Diagnose 
(TGG)

Detox- en 
Oriëntatiecentrum 
(DOC), voorheen 

CIC 

Ambulant 
centrum 

Brugge (ACB)

Ambulant 
centrum Gent 

(ACG)

Ambulant 
centrum 

Antwerpen 
(ACA)

Ambulant 
centrum 

Mechelen 
(ACM)

Totaal VTE 25,91 21,09 12,22 15,03 25,91 18,68 15,77 14,35 6,80

Afdeling
Centrale 
Dienst
(CD)

Residentieel 
Kortdurend

Jongerenprogramma
(RKJ)

Therapeuthische 
Gemeenschap 

Merelbeke 
(TGM)

Therapeutische 
Gemeenschap 

Dubbel  Diagnose 
(TGG)

Ambulant 
centrum 

Brugge (ACB)

Ambulant 
centrum Gent 

(ACG)

Ambulant 
centrum 

Antwerpen 
(ACA)

Ambulant 
centrum 

Mechelen 
(ACM)

Centrale 
Dienst
(CD)

Totaal VTE 17,33 21,09 12,22 15,03 18,68 15,77 14,35 6,80 17,33
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nog plek hier :(

Afdeling

Detox- en 
Oriëntatiecentrum 
(DOC), voorheen 

CIC 

Residentieel 
Kortdurend

Jongerenprogramma
(RKJ)

Therapeuthische 
Gemeenschap 

Merelbeke 
(TGM)

Therapeutische 
Gemeenschap 

Dubbel  Diagnose 
(TGG)

Detox- en 
Oriëntatiecentrum 
(DOC), voorheen 

CIC 

Ambulant 
centrum 

Brugge (ACB)

Ambulant 
centrum Gent 

(ACG)

Ambulant 
centrum 

Antwerpen 
(ACA)

Ambulant 
centrum 

Mechelen 
(ACM)

Totaal VTE 25,91 21,09 12,22 15,03 25,91 18,68 15,77 14,35 6,80
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Het bereik van preventieactiviteiten in 2021

40 dagdelen 
vorming

47 dagdelen 
promotie en 
netwerking

19 dagdelen 
extern overleg

5 dagdelen 
interview

 Antwerpen 15%
 Brussel-Halle-Vilvoorde 35%
 Vlaams-Brabant 4%
 Limburg 24%
 Oost-Vlaanderen 3%
 West-Vlaanderen 19%

Aantal trainingen: 38 unieke trainingen in 40 dagdelen

Aantal bereikte leerkrachten 2021
Kleuter: 81
Lager: 141
Secundair: 387
Totaal aantal deelnemers: 609

Aantal activiteiten: 111 dagdelen 

Leerkrachten per provincie 2021 (n=609)
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Aantal bereikte leerkrachten 
en intermediairs 2021
Kleuter: 81
Lager: 141
Secundair: 387
Netwerking: 237
Totaal aantal deelnemers: 846

 Antwerpen 13%
 Brussel-Halle-Vilvoorde 26%
 Vlaams-Brabant 4%
 Limburg 3%
 Oost-Vlaanderen 26%
 West-Vlaanderen 15%
 Regio onbekend 13%

Deelnemers per provincie 2021 (n=846)

Aantal bereikte scholen/organisaties 
2021
Kleuter: 39
Lager: 117
Secundair: 168
Netwerking: 21
Totaal: 345



www.desleutel.be


