Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent

België-Belgique
P.B.
9099 Gent X
BC10273
Afgiftekantoor
9099 GENT X
P509261

Nummer 14/2008 // april / mei / juni

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

driemaandelijks tijdschrift

14

Ond. nummer: 0406.633.304

De Sleutel
magazine

����������������������������������
�������������������������������������

// Editoriaal //

In dit nummer

Damien Versele,

3

algemeen directeur

Beste lezer,
����������������������������������
�������������������������������������

Een foto van de cliënt
in De Sleutel
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Welke paden volgen de cliënten
van De Sleutel?

10

Sociale Werkplaats De Sleutel

In dit nummer – dat tevens doorgaat als het jaarverslag 2007 – wordt onze dienst
wetenschappelijk onderzoek uitgebreid aan het woord gelaten. Deze dienst staat
in voor een stevige cliëntenregistratie en ondersteuning van het kwaliteitsbevorderend werken binnen De Sleutel. Dankzij het werk van de dienst krijgen we een
goed zicht op wie onze cliënten zijn, welk pad ze volgen in de hulpverlening, aan
welke producten ze verslaafd zijn, welke leefgebieden mee in beeld dienen te
komen,... Het aangereikte materiaal helpt ons op basis van harde cijfers het eigen
beleid bij te sturen, het aanbod inzake preventie, hulpverlening en werkgelegenheid uit te diepen. Aan de overheid kunnen we tevens gefundeerde beleidsaanbevelingen doen. Meten is immers weten.
Het onderwerp minderjarigen en drugs komt de laatste tijd veelvuldig in het
nieuws. Langs alle kanten wordt gegoocheld met cijfers over de prevalentie van
het gebruik bij jongeren. In dit nummer bekijken we hoe groot het cannabisgebruik is in Europa en in België en onderzoeken we de vraag of er een samenhang
is tussen druggebruik en justitiële problemen bij jongeren.
Dat cannabis schadelijk is hebben we in het vorig nummer aangegeven.
In deze bijdrage lichten we een tipje van de sluier op van een nieuwe behandelvorm – het zgn. Contingency Management, dat momenteel als proefproject binnen
het Federaal Fonds ter Bestrijding van Verslavingen in onderzoek is in De Sleutel.
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Zeil opnieuw met ons mee!
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In memoriam: Jan Verscheure

Op 19 juni ek organiseren we een studiedag waarbij we het resultaat van ons
gidsenproject ‘Meer vrouwen in de sociale economie’ toelichten. Het project
– gesteund door het Europees Sociaal Fonds – heeft ons toegelaten een methodiek van sociale activering te ontwikkelen voor vrouwen die (ex-)verslaafd zijn
en/of samenleven met een verslaafde partner en geen toegang hebben tot de
arbeidsmarkt. U bent hierop van harte welkom.
Jammer genoeg zal u verder in dit nummer ook een in memoriam voor Jan
Verscheure lezen. Op 10 april overleed Jan na een twee jaar lange strijd. Hij startte
10 jaar terug met een free lance opdracht voor onze dienst Wetenschappelijk
Onderzoek. Al gauw ging hij full time bij ons aan de slag. Hij was diensthoofd
informatica en in die hoedanigheid bracht hij menig project tot een goed einde.
We missen hem.
Onze afdeling Preventie kreeg de voorbije maand heel wat positieve aandacht.
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere maakte
bekend dat hij onze preventieprogramma’s voor het lager en het middelbaar
onderwijs ﬁnancieel zal ondersteunen. Unplugged is een preventieproject dat
jongeren van het secundair onderwijs weerbaar moet maken ten aanzien van
tabak, alcohol en drugs. Door middel van interactieve trainingen van leerkrachten, leerlingen en ouders in de scholen is het de bedoeling om het aantal jonge
gebruikers drastisch te doen afnemen. De beste preventie is jongeren doén praten
over druggebruik. En dat bereiken we zeker met dit programma. Eindelijk krijgen
we hiervoor nu ook de erkenning voor een jarenlang pionierswerk. Wij danken de
minister daar van harte voor.
Tenslotte zijn we ook verheugd dat Prins Filip recent onze werking bezocht en onze
teams in Brugge en Eeklo een hart onder de riem is komen steken.
Veel leesgenot.
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Verschuivingen in het proﬁel tussen 2005 en 2007

Een foto van de cliënt in De Sleutel

Foto en groepsfoto

Dankzij het afnemen van de EuropASI
bekomen we een multi-dimensionale foto
van de cliënt. De foto brengt alle aspecten
in kaart die mogelijk hebben bijgedragen
tot het drugmisbruik.

Sinds 1998 wordt het antwoord op
deze vragen gezocht via een gestandaardiseerd instrument: de EuropASI.
De EuropASI is een semi-gestructureerd interview dat op relatief korte
tijd informatie verschaft over diverse
facetten van het leven van de cliënt.
Het is als het ware een individuele,
maar multi-dimensionale foto van de
cliënt waarbij aspecten in kaart worden
gebracht die mogelijk hebben bijgedragen tot het ontstaan van diens alcoholof drugmisbruik.
Het verzamelen en bijhouden van deze
gegevens dient niet alleen een klinisch

Geert Lombaert
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belang, maar is tegelijk nuttig vanuit
het standpunt van de onderzoeker en
de beleidsmaker. Het samenvoegen
van de individuele foto’s levert immers
een globaal plaatje op. De beleidsmaker kan op basis van deze groepsfoto
bijvoorbeeld bijsturingen aanbrengen
in het aanbod. Door de groepsfoto’s
regelmatig te vergelijken, worden
bovendien ook eventuele evoluties en
trends zichtbaar.
Hieronder zetten we de groepsfoto’s
van 3 opeenvolgende jaren naast
elkaar en gaan we tevens na of er zich
verschuivingen voordoen tussen 2005
en 2007. Is dé cliënt anno 2007 nog
steeds dezelfde als deze van 2005?
Voor elk van de beschouwde jaren
staan gemiddeld 700 verschillende
cliënten op de groepsfoto.

Geslacht, leeftijd en nationaliteit
Over de periode 2005-2007 is 15% van
de behandelde cliënten vrouwelijk.
Dit betekent dat we op zes cliënten die
in De Sleutel behandeld worden vijf
mannen en één vrouw aantreffen. Het
aandeel vrouwen is zeer stabiel doorheen de jaren.
De gemiddelde leeftijd van de cliënt is
de jongste 3 jaren licht toegenomen.
Deze evolutie ligt in het verlengde van de
trend die zich sinds 2000 manifesteert,
al lijkt de stijging anno 2007 (even)
gestopt te zijn. In 2000 was de cliënt in
behandeling gemiddeld 24 jaar, terwijl
dit 7 jaar later gestegen is tot
27,3 jaar (zie lijn in de graﬁek).
Van alle cliënten heeft 91% de Belgische
nationaliteit. Van de niet-Belgen draagt
3% een EU-nationaliteit en 6% de nationaliteit van een land buiten de Europese
Unie. Met betrekking tot de nationaliteit
zijn er geen verschuivingen over de
beschouwde periode.
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Wie is die man of vrouw die zich wendt
tot de Sleutel om geholpen te worden?
Hoe is hij of zij in De Sleutel terecht
gekomen en met welke problemen
kampt hij of zij? Deze en andere vragen
zijn cruciaal om te bepalen of iemand
bij de Sleutel aan het juiste adres is,
en om te beslissen wat een eventuele
behandeling kan inhouden.
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Doorverwijzende instantie en
behandelverleden

ling zijn geweest. 46% van de cliënten
die tussen 2005 en 2007 een vraag tot
behandeling stelden in De Sleutel zijn
nieuwe cliënten of cliënten die voor de
eerste keer een behandeling starten
voor hun drugprobleem. Dit percentage
nieuwe cliënten is stabiel over de periode 2005-2007.
Het aandeel nieuwe cliënten ligt eveneens in de lijn van eerdere cijfers die
door het RIZIV werden berekend: in
1999 was 46% van de patiënten in een
RIZIV-revalidatiecentrum nog nooit
eerder behandeld geweest in een revalidatiecentrum (1).

Cliënten die in De Sleutel terechtkomen
met een concrete vraag naar hulp, zijn
vaak verwezen door een andere instantie of door iemand uit hun omgeving.
Bijna vier op tien cliënten (37%) geeft
aan dat ze uit eigen initiatief komen
naar één van de centra van De Sleutel,
terwijl bij quasi evenveel cliënten (36%)
sprake is van een justitiële verwijzing.
Relevant voor de beleidsmaker is het
onderscheid tussen nieuwe cliënten en
cliënten die reeds eerder in behande%
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Over de periode 2005-2007 vinden we
1% cliënten die het lager onderwijs niet
hebben afgewerkt. Bij bijna één op vier
cliënten (23%) vormt het diploma van
lager onderwijs het hoogst behaalde
diploma. Precies twee op drie cliënten
(66%) rondde het secundair onderwijs
af, terwijl 5% ook een diploma hoger
onderwijs heeft behaald. Doorheen de
jaren is de scholingsgraad van de cliënten weliswaar toegenomen, maar deze
stijging blijft beperkt.
Ook de arbeidssituatie in de afgelopen
30 dagen toont een lichte ‘verbetering’.
Het aandeel cliënten dat gedurende
de afgelopen maand regulier tewerkgesteld was, is gestegen van 38% in
2005 tot 42% in 2007. De groep van
werklozen is echter nauwelijks afgenomen en blijft steken op 28 à 29% van
de cliënten.

Voornaamste drug, beginleeftijd
en spuitgedrag
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In het kader van de intake wordt uitvoerig ingegaan op het druggebruik van
de hulpvragende cliënt. Een belangrijk
gegeven is de voornaamste drug of het
middel dat de meeste problemen veroorzaakt bij de cliënt. Dit voornaamste
middel wordt bepaald op basis van de
gebruiksgeschiedenis van de cliënt.
In de periode 2005-2007 vormt cannabis met 30% de koploper, gevolgd
door heroïne met 24% vermeldingen
als voornaamste drug. Cocaïne komt
op de derde plaats met 22%, terwijl
amfetamines goed is voor 12%. De
andere drugs (zoals methadon, andere
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(1) RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging
(juni 2001). De revalidatie van verslaafden
1980-1999. Brussel: RIZIV.
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Prioriteiten in de behandeling

zijn of haar handelen ernaar richten.
Een verslavingsprobleem blijkt zelden
of nooit een geïsoleerd probleem te
zijn. Men mag er met andere woorden
van uitgaan dat de cliënt niet alleen
een probleem heeft met drugs, maar
vaak ook ernstige problemen heeft op
andere gebieden zoals lichamelijke en
psychische gezondheidsproblemen,
familiale of relationele problemen,
problemen met werk, justitie en dergelijke. In totaal worden 7 leefgebieden
onderscheiden in de EuropASI waarop
zich problemen kunnen voordoen. Op
basis van een ruime set van vragen per
leefgebied én het oordeel van de cliënt
zal de behandelaar voor elk leefgebied
afzonderlijk inschatten of er (bijkomende) behandeling of hulp nodig is voor
de cliënt. In volgende graﬁek geven we
per leefgebied weer bij hoeveel cliënten (in %) behandeling nodig wordt
geacht. Dit levert een duidelijk zicht op
de prioritaire behandelterreinen en de
evoluties hierin.
Bij een eerste blik op de graﬁek valt
vooral op dat de lijnen mooi parallel
liggen. Dit betekent dat de groepsfoto’s voor de jaren 2005, 2006 en
2007 weinig verschuivingen aan
het licht brengen met betrekking
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Zoals reeds aangegeven, situeert het
doel van de EuropASI zich in eerste
instantie op klinisch vlak. De clinicus
of behandelaar krijgt immers een zicht
op de problemen van de cliënt en kan

tot de behandelprioriteiten.
Zoals verwacht vinden we het leefgebied druggebruik op de eerste plaats in
het lijstje van prioriteiten. Druggebruik
staat op elke foto duidelijk en afgetekend op kop. In 2007 geldt dat 6 op 7
cliënten (86%) bijkomende hulp nodig
heeft op dit vlak.
De problemen op familiaal-relationeel
en psychisch-emotioneel vlak zijn quasi even belangrijk en vinden we terug
op de tweede en derde plaats. Grosso
modo kunnen we stellen dat bijna 6 op
10 cliënten behandeling nodig heeft op
deze terreinen. Op de 4de plaats in het
prioriteitenlijstje staat het leefgebied
arbeid, opleiding en inkomen. Bij 4 op
10 cliënten is hulp hieromtrent aangewezen. Justitiële problemen volgen als
5de prioriteit (met ruim 30%).
Tot slot geldt dat plaatsen 6 en 7 ingenomen worden door lichamelijke
gezondheidsproblemen en alcoholgebruik: bij 20 tot 25% van de cliënten
wordt hiervoor bijkomende behandeling in het vooruitzicht gesteld.
Algemeen kunnen we hieruit besluiten
dat de cliënten van de Sleutel tal van
problemen cumuleren. De foto maakt
duidelijk dat druggebruik geen geïsoleerd probleem is.
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opiaten, XTC, vluchtige snuifmiddelen,
hallucinogenen, benzodiazepines en
alcohol) maken bij maximaal 3% van
de cliënten de voornaamste drug uit.
Uit de graﬁek blijkt dat de jaren 2005
en 2007 identiek zijn op het vlak van
de voornaamste drug, terwijl 2006 een
‘apart’ jaar is. Met name geldt dat in
2006 heroïne een terugval kende als
voornaamste product ‘ten voordele
van’ cocaïne en amfetamines.
De leeftijd waarop de voornaamste
drug voor het eerst gebruikt werd,
bedraagt gemiddeld 18,9 jaar. Deze
gemiddelde beginleeftijd is stabiel
over de jaren en varieert tussen 18,7
en 19 jaar. Er tekenen zich echter wel
opvallende verschillen af naargelang
het voornaamste product. Indien cannabis het voornaamste product vormt,
is de gemiddelde beginleeftijd met 15,7
jaar het laagst. De beginleeftijd voor
amfetamines (als voornaamste middel) ligt gemiddeld op 18,3 jaar. Indien
heroïne of cocaïne het voornaamste
middel vormen, start het gebruik van
deze drugs gemiddeld op 20,3 respectievelijk 21,7 jaar.
Ook het spuitgedrag van de cliënten
maakt deel uit van de foto. Ruim zeven
op tien cliënten (72%) heeft nooit geinjecteerd. Bijna één op vijf cliënten
(19%) heeft weliswaar ooit gespoten,
maar deed dit niet in de afgelopen
maand. Voorts geldt dat 6% ook recentelijk injecteerde. Tussen 2005 en 2007
is geen enkele verschuiving merkbaar
op dit vlak.

Nummer 14/2008

// Wetenschappelijk Onderzoek //

Welke paden volgen de cliënten van De Sleutel?

Een verhaal van vallen en opstaan

6

starten in de ambulante centra. Concreet betekent dit dat
we kunnen verwachten dat er van 100 cliënten die zich aanmelden, 80 zijn die effectief ingaan op de uitnodiging voor
een eerste gesprek, 60 die de module oriëntatie doorlopen
en 40 die ingaan op de voorgestelde begeleiding.
In wat volgt, gaan we die paden na van de cliënten. We doen
dit afzonderlijk voor de ambulante en voor de residentiële
afdelingen en de sociale werkplaats.

De ambulante zorg
Voor een goede afstemming van het zorgaanbod op de
noden van cliënten, is het belangrijk ook vat te krijgen op
het pad dat zij volgen.

Veerle Raes

De dienst Wetenschappelijk Onderzoek van De Sleutel volgt
niet enkel op wie de cliënten zijn die zich bij ons aanmelden
en een begeleiding volgen. Het pad dat zij volgen, nadat ze
eenmaal aanklopten voor hulp, is even belangrijk.
Er melden zich immers meer personen aan voor een begeleiding dan er werkelijk een begeleiding starten. Voor een
goede afstemming van het zorgaanbod op de noden van
cliënten, is het bijzonder belangrijk daar vat op te krijgen.
Onder invloed van nieuwe begrippen en een herstructurering in de geestelijke gezondheidszorg, werd destijds de
verdere begeleiding ook in de drughulpverlening opgedeeld
in modules. Aanmelding werd toen tegelijk beschreven als
module en als een “hoofd”- zorgfunctie, waarbij een aantal zorgactiviteiten horen die leiden tot een bepaald doel.
Andere “hoofd” zorgfuncties zijn ondermeer indicatiestelling, verzorging, begeleiding, behandeling, ... Op basis van
dit begrippenkader werd de werking van de afdelingen in De
Sleutel volledig beschreven in termen van modules. Parallel
met de systematische uitbouw van het informaticanetwerk
– een geïntegreerd systeem voor cliëntenopvolging – en
dit kader voor het beschrijven van de begeleidingspraktijk,
groeide het inzicht in de gevolgde paden van cliënten.
Lage behandelingstrouw is een gekend gegeven in de drughulpverlening. Vanuit eerdere studies houden we al enkele
jaren de 100-80-60-40 regel als streefwaarden aan voor
doorstroom en outcome van cliënten die een begeleiding

De eerste stappen in een begeleidingstraject
Een cliënt die zich aanmeldt in een ambulant centrum,
wordt in principe uitgenodigd voor een eerste gesprek.
Bij dit eerste gesprek is er ruimte voor wederzijdse kennismaking en vindt een ruwe screening plaats, die bepalend is
voor het verder te doorlopen begeleidingstraject. Cliënten
die voor een eerste verkennend gesprek op consult komen,
krijgen in ruim 80% van de gevallen een afspraak voor verdere oriëntatie. De cliënt wordt daarna uitgenodigd voor
verdere indicatiestelling. Dit is de “hoofd”-zorgfunctie van
de module oriëntatie, waarvoor de centrale zorgactiviteiten
duidelijk beschreven zijn. Echter, niet iedereen gaat in op die
uitnodiging. In de loop van de jaren blijken enkel 70 op 100
cliënten dit uiteindelijk ook te doen. We zien wel een stijging
van dit percentage naar 76% in 2007. De oriëntatie behelst
doorgaans ongeveer 2 tot 4 consulten waarin ondermeer een
sociaal dossier wordt opgemaakt, de EuropASI wordt afgenomen én de cliënt kan gezien worden door de arts. Met andere
woorden in de oriëntatie wordt het totaalplaatje gemaakt van
de cliënt en zijn hulpvraag. De oriëntatie wordt dan afgerond
met een adviesgesprek waarbij aan de cliënt een voorstel
voor verdere begeleiding wordt gedaan. Dat voorstel kan een
verdere ambulante individuele begeleiding zijn, de participatie aan motiverende groepssessies, een residentiële begeleiding of een verwijzing naar een ander hulpverleningscentrum
binnen of buiten De Sleutel.
40 van die 70 oriëntaties eindigen met een afspraak voor
verdere begeleiding in het dagcentrum waar de cliënt zijn
of haar hulpvraag stelde. Deze verhouding is in de voorbije
jaren vrij stabiel gebleven. Het spreekt vanzelf dat dit voorstel
samenhangt met de ernst van de problematiek enerzijds en
de mogelijkheden of beperkingen van de cliënt naar engage-
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De verdere begeleiding en behandelingstrouw in de
ambulante zorg
Elk jaar tellen we in de dagcentra van De Sleutel een kleine
1000 lopende oude en/of nieuw opgestarte begeleidingen.
Het aandeel van nieuw opgestarte begeleidingen is hierin
met 70% het grootst. Ook in die verhouding stellen we een
zekere stabiliteit vast overheen de jaren. De meeste begeleidingen in de dagcentra zijn individueel van aard (55 tot 60
% van de begeleidingen). Daarnaast is er ook een aanbod
van begeleiding in groep. Deze laatste werkvorm neemt 30
tot 35 % in van het totale aantal begeleidingen.

Cliënten zijn natuurlijk zeer verschillend en voor de ene
loopt het veranderingsproces dat ingezet wordt vanuit de
begeleiding al wat vlotter dan voor de andere. Ook deze
informatie wordt opgevolgd in cijfers. Zo kunnen we vaststellen dat het aandeel ambulante begeleidingen dat met
succes wordt afgerond schommelt tussen de 55 en 60%.
We spreken van een succesvolle afronding, wanneer de
doelstellingen werden bereikt en/of wanneer de cliënt en de
hulpverlener het eens zijn dat de begeleiding kan worden
afgerond. In sommige gevallen is daarna een meer intensieve (residentiële) begeleiding de overeengekomen optie,
in andere gevallen heeft de cliënt voldoende vaardigheden
onder de knie om zelf zijn problemen met drugs aan te pakken. Heel vaak is het kunnen terugvallen op een ondersteunende omgeving hierin cruciaal.

De residentiële zorg
Voor de residentiële zorg maken we een onderscheid tussen
het crisisinterventiecentrum (CIC) en de hulpverlening in
het kader van een langer durend residentieel groepsprogramma. Voor deze laatste werkvorm kan de bespreking
nog worden opgesplitst tussen de therapeutische gemeenschappen en het speciﬁeke aanbod naar jongeren toe in het
residentieel kortdurend jongerenprogramma (RKJ).
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ment in tijd anderzijds. Hoe dan ook, als de cliënt op dit voorstel ingaat, start een tweede fase in zijn begeleidingstraject.
Uit een vorige analyse overheen de jaren is gebleken dat in
absolute cijfers het aantal aanmeldingen – na een terugval
tussen 2000 en 2002 – gevoelig gestegen is vanaf 2003 in
De Sleutel. Ook het aantal eerste gesprekken, dat afzonderlijk geregistreerd wordt vanaf 2003, is fors toegenomen
tussen 2003 en 2005. Hetzelfde geldt voor het aantal nieuw
gestarte oriëntaties. In ﬁguur 1 illustreren we de evolutie
van het aantal aanmeldingen, afspraken voor een eerste
gesprek en effectieve eerste gesprekken tussen 2004 en
2007. Figuur 2 stelt de doorstroom naar een vervolgtraject
via oriëntatie voor.
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Het crisisinterventiecentrum (CIC)

De therapeutische gemeenschappen (TG)

Voor de meeste cliënten verloopt de instroom in de therapeutische gemeenschappen via het crisisinterventiecentrum. Dat hangt samen met de eigen zorgfunctie van het
CIC. Cliënten komen er heel vaak terecht in een acute crisissituatie en zoeken er een veilige drugvrije omgeving om te
stabiliseren of lichamelijk te ontwennen van drugs of om
een gericht advies te krijgen over mogelijkheden voor verandering in hun afhankelijkheid van drugs en de levensstijl die
daarmee samenhangt.

Het programma in de therapeutische gemeenschappen kent
een gefaseerd verloop. Om van de ene fase naar de andere
door te groeien – we spreken dan over faseren – dienen
telkens een aantal inzichten en vaardigheden te zijn bereikt.
Ook in de TG is behandelingstrouw een cruciaal gegeven,
dat we op de voet willen kunnen volgen. Vaak wordt hier de
100-30 regel als streefcijfer gehanteerd. Dit betekent, dat
we verwachten dat van de 100 starters er 30 het volledige TG
programma zullen doorlopen. Naarmate men langer in de TG
verblijft, neemt de kans op afhaken immers toe. We vinden
dit terug in het aantal cliënten dat faseert resp. afhaakt bij
elke overgang van de ene fase naar de andere fase. In 2004
bereikte 1 op 10 starters het einddoel, in 2005 steeg dit aandeel naar 23%. Voor 2006 en 2007 werd dit nog niet op individueel niveau bekeken, maar op 95 TG-opnames in 2006 en
96 in 2007, werden er binnen hetzelfde werkjaar respectievelijk 11 en 5 afgerond naar het tussenhuis. Daarnaast was
het aandeel nog lopende opnames op het einde van het jaar
28% in 2006 en 40% in 2007. Hoewel dit aan de ene kant
zou kunnen wijzen op een goede behandelingstrouw van
cliënten in het programma, stellen we aan de andere kant
een daling van het gemiddelde aantal opnamedagen vast
naar 159 dagen in 2006, ten opzichte van gemiddeld ruim
200 opnamedagen in 2004 en 2005.

Jaarlijks krijgt het crisiscentrum 1200 aanmeldingen te verwerken, waarvan ongeveer de helft uiteindelijk resulteert in
een opname. 62% tot 63% van de aanmeldingen eindigden
respectievelijk in 2006 en 2007 in een afspraak voor een
opnamegesprek. Deze gesprekken leidden tot 35%, respectievelijk 45% nieuwe opnames. Eenmaal de cliënt is opgenomen in het CIC, doorloopt hij of zij één of meerdere van
de volgende modules: bed bad brood (BBB), basisgroep,
oriëntatiegroep. De begeleiding in het crisiscentrum is in de
eerste plaats groepsgebonden. Enkel binnen BBB is er wat
meer ruimte voor individuele tijd. Verhoudingsgewijs leidt
bijna 60% van de opnames naar basisgroep, 30% naar BBB
en een kleine 10% naar de oriëntatiegroep. Ongeveer één
op vier opnames worden binnen eenzelfde opnameperiode
in het CIC geheroriënteerd naar een andere groep. In 2006
en 2007 bekeken we dit op het niveau van unieke cliënten.
Daaruit bleek dat drievierde van de cliënten begeleid wordt
in de basisgroep en één vijfde in de oriëntatiegroep. De
oriëntatiegroep is expliciet gericht op de voorbereiding van
een veranderingsgerichte behandeling. In 2006 was dat
voor 6% een ambulante begeleiding, voor 11% de therapeutische gemeenschap en voor 4% het kortdurend jongeren
programma. 12% wordt extern verwezen en 4% kan naar
huis terug. Echter, iets minder dan de helft haakt voortijdig
af in het CIC. In 2007 was dit aandeel een weinig verminderd
naar 45%. Het aandeel verwijzingen naar de therapeutische
gemeenschap is in 2007 wel toegenomen tot 15%.
Anders dan in de andere afdelingen, heeft het CIC veel meer
te maken met tweede en derde aanmeldingen en/of opnames. Zo stelden we voor 2006 en 2007 vast dat enkel 40%
van de nieuwe opnames in het lopende jaar, échte allereerste opnames zijn, met andere woorden van cliënten die nog
niet gekend zijn in het netwerk van De Sleutel.
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In het RKJ wordt, net zoals in de ambulante afdelingen, een
opname steeds voorafgegaan door een aanmelding. Tussen
2004 en 2007 zagen we het aantal aanmeldingen globaal
stijgen, zij het met een dieptepunt in 2006, met enkel 62
aanmeldingen. In ﬁguur 3 wordt weergegeven hoe het
aantal aanmeldingen in absolute aantallen, na een gestage
daling ineens fors toenam tussen 2006 en 2007. Naar analogie steeg ook het aantal opnamegesprekken. Deze toename

Welke paden volgen onze cliënten naar werk?
Hoewel een verhaal apart, worden naar analogie met de
psychosociale begeleiding van cliënten in de ambulante en
residentiële centra, ook in de sociale werkplaats gegevens
verzameld en opgevolgd, die de handel en wandel van personen met een drugprobleem op zoek naar werk illustreren.
In 2006 waren er 125 aanmeldingen, waarvan de meeste
niet gekend in het hulpverleningsnetwerk van De Sleutel.
Net zoals voor de ambulante afdelingen geldt ook hier dat
niet alle aanmeldingen leiden tot de start van een werkbegeleiding in de sociale werkplaats. In ﬁguur 1 illustreren we

���

vertaalde zich echter niet ingrijpend in het aantal effectieve
opnames. De verhouding effectieve opnames ten opzichte
van het aantal aanmeldingen is namelijk fel gedaald tussen
2004 en 2007. In 2004 eindigde 43% van de aanmeldingen
in een opname, in 2005 56%, in 2006 45% en in 2007 36%.
Met andere woorden, er moet steeds meer geïnvesteerd
worden in de instroom voor een gelijk aantal opnames.
Mogelijk hangt die ontwikkeling samen met het openstellen van het RKJ, ook voor jongeren die niet via justitie
instromen.

de toename van het aantal aanmeldingen van mensen met
een drugprobleem op zoek naar werk tussen 2006 en 2007.
Het aantal oriëntaties naar werk is eveneens toegenomen,
maar minder sterk. Wellicht heeft dit ook te maken met
de capaciteit binnen de sociale werkplaats om mensen te
oriënteren.
Na een werkoriëntatie volgt een advies. De kandidaat werknemer kan dan een afspraak krijgen voor verdere arbeidstrajectbegeleiding, het advies om eerst in behandeling te
gaan in De Sleutel of kan extern verwezen worden. De aﬂoop
van de 54 afgeronde oriëntaties in 2006 en van de 60 afgeronde oriëntaties in 2007 wordt weergegeven in ﬁguur 2.
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Sociale Werkplaats De Sleutel
legt resultaten
activeringsexperiment voor
Op donderdag 19 juni 2008 presenteert de Sociale Werkplaats De Sleutel de resultaten van het gidsenproject
‘Meer vrouwen in de sociale economie’. Op een studiedag
lichten we het project – mede geﬁnancierd door het Europees Sociaal Fonds – toe, evenals haar methodiek en de
gehanteerde instrumenten.

deze zogenaamde reizigsters, terecht komen in de module
oriëntatie van de sociale werkplaats. ‘Deze module tracht
via observatie en testing een zicht te krijgen op de belemmeringen en de mogelijkheden van de vrouw in kwestie. Op
basis daarvan wordt in overleg met alle betrokken partijen
een gemotiveerd advies uitgesproken inzake werk en andere levensgebieden. Dit kan een doorstroming zijn naar
tewerkstelling in één van de werkplaatsen, maar ook naar
klinische programma’s’, aldus nog Véronique Hauglustaine.
Omdat werken met ervaringsdeskundigen een meerwaarde
kan zijn voor om het even welke doelgroep en organisatie,
werd een train de trainer pakket uitgewerkt. Op die manier
kunnen geïnteresseerde organisaties oefenen met de methodiek van het gidsen, alsook met de ontwikkelde instrumenten om hen zo in staat te stellen er zelf mee aan de slag
te gaan. Aanvullend wordt een handboek uitgewerkt met
bijkomende toelichting. Al deze tools worden toegelicht en
verspreid op de studiedag op 19 juni (ook te raadplegen op
www.desleutel.be ).

De drughulpverlening, -tewerkstelling worstelt met een
moeilijk bereik van vrouwen. Om die instroom te verbeteren
is de sociale werkplaats van De Sleutel inspiratie gaan zoeken in Nederland. Het resultaat hiervan is een methodiek
van sociale activering gebaseerd op de inzet van ervaringsdeskundigen/gidsen.
Het gidsenproject wordt gedragen door enkele vrouwelijke
ervaringsdeskundigen die zich engageren om de rol als
gids op zich te nemen. De gidsen hebben als taak (ex-)verslaafde vrouwen en/of vrouwen die samenleven met een
verslaafde partner, die werkloos zijn en geen uitweg meer
zien, te activeren. ‘De vrouwen waarmee we in contact
komen, zijn al jaren inactief waardoor de afstand tot de
arbeidsmarkt echt wel groot is. Zowel op vlak van arbeidsPraktisch
attitudes, als op vlak van competenties en vaardigheden
Wanneer? Donderdag 19 juni 2008
staan deze vrouwen in een zwakke positie. Hierdoor hebWaar?
Geuzenhuis Gent (Kantienberg 9)
ben ze een laag zelfbeeld dat hen afremt om stappen te
Inschrijven: Annick Packet, Gids - 09/232.58.08
ondernemen richting arbeidsmarkt. Ze geloven niet meer in
zichzelf. Door hun gebruik en de speciﬁeke problemen die
dit met zich meebrengt, missen ze ook de nodige stabiliteit
Getuigenissen reizigsters
op verschillende levensdomeinen zodat het moeilijk is
om te gaan werken’, zo vertelt projectcoördinator Véro‘Ik ben via het wijkgezondheidscentrum in contact gekonique Hauglustaine.
men met het gidsenproject. Na een telefoontje en een intake
‘Wij gaan ervan uit dat (ex-)verslaafde vrouwen die
gesprek maakte ik voor de eerste keer kennis met mijn gids. Ik
inactief zijn weer kansen kunnen grijpen om in
voelde dat het direct klikte tussen ons. Na verschillende gesprekbeweging te komen. De gidsen worden ingezet
ken met mijn gids thuis, was ik gemotiveerd om naar De Sleutel te
om samen met hen in een individueel proces
komen en een traject op te starten. Ik heb werk of iets dergelijks nodig
op zoek te gaan naar verborgen kwaliteiten,
om te kunnen overleven. Anders kan je mij vergelijken met een vat dat
om deze te reactiveren en hun zelfwaarde
vol zit, er kan niets meer bij en kan elk moment barsten. Ik heb ook veel
gevoel op te krikken. Ze trachten het
nood aan sociale contacten, aan werk, aan anderen helpen, ... ‘
toekomstbeeld en mogelijke doelen
die leven bij deze vrouwen helder te
‘De gesprekken met mijn gids hebben mij gemotiveerd om van de drugs af te
krijgen, alsook de obstakels die
blijven. Ik kan tijdens deze gesprekken mijn hart luchten en alles in vertrouwen
het moeilijk maken ze te bereivertellen. Mijn gids weet waarover ze spreekt, ze begrijpt mij en veroordeelt me
ken samen te overwinnen. Ze
niet. Ik voel zeer sterk het wederzijds vertrouwen. Ik zie mijn gids als een sterke
brengen de problematiek
houvast. Als ik op De Sleutel kom is het alsof ik hier reeds langer ben, een beetje thuis
in kaart en motiveren
komen. Ik vind de aanpak in orde. Mocht ik moeten herbeginnen zou ik het liefst op
hen richting een actief
dezelfde wijze worden benaderd, ondersteund...’
leven’. Het opzet is dat

// Varia //

Zeil opnieuw met
ons mee!
Schrijf in via onze website
van onze Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose te Gent
nemen deel met de Antwerp Flyer,
een groot opleidingsjacht. Voor hen
is het een sluitstuk van een zeilopleiding kaderend in hun therapeutisch
programma. Schrijf vandaag nog in en
één van de jachten van de jachthaven
van Nieuwpoort neemt u als passagier
met hun schipper mee op zondag 14
september.
PROGRAMMA

PRIJS DEELNAME: € 30, € 25 voor
donateurs (inclusief lunchpakket en
receptie).
Kinderen varen mee vanaf 7 jaar
(jongeren 7-14 jaar: € 15 per deelnemer, € 10 voor donateurs).
Inschrijvingen kan via
www.zeezeildag.be
en www.desleutel.be
(enkel voor donateurs)
Meer info bij Rita Brauwers
(Externe Relaties De Sleutel):
0474 55 36 52

10u30 Afspraak aan de jachtclub
VVV Nieuwpoort
11u00 Afvaart met lunch op het schip
17u00 Receptie met zicht op de jachthaven

Paul De Neve

Zelfhulpwerking start met nieuwe
groep in Dagcentrum Brussel
Wie als (groot)ouder, partner of vriend(in) met drugmisbruik
in de nabije omgeving wordt geconfronteerd, kan die last
meestal niet alleen dragen. Als ouder of grootouder stelt
men zich meteen ook vragen omtrent het al dan niet falen
van de opvoeding. Kampt men met schuldgevoel... De Sleutel wil mee zoeken naar antwoorden. In het dagcentrum van
Brussel start de zelfhulpgroep daarom binnenkort met een
nieuwe groep ouders uit de Brusselse regio.
De Sleutel krijgt regelmatig vragen van ouders. Binnen ons
netwerk stemmen wij onze werking ook af op de omgeving
van de gebruikers. Binnenkort starten we in Brussel met
een nieuwe groep ouders. We weten dat de verslavingsproblematiek diep kan ingrijpen in het gezinsleven van wie
ermee geconfronteerd wordt. Ontreddering, gevoelens van
machteloosheid en schuld slaan toe. Een hoopvol perspec-

tief lijkt ver weg. Ook de relatie tussen ouder en kind komt
onder druk te staan.
Ook in andere regio’s is De Sleutel actief met een werking
naar ouders. Op onze website kan u nader kennismaken
met onze Zelfhulpgroep in Mechelen (o.m. met enkele getuigenissen). Via hun zelf ontworpen website “van en voor
ouders met kinderen met een drugprobleem” kan u als
(groot)ouder op een anonieme manier uw vraag kwijt. Verbonden aan ons dagcentrum te Brugge bestaat eveneens
een zelfhulpgroep voor ouders.
U kan ook altijd aansluiten bij de familiewerking van één
van onze dagcentra. Voor concrete gegevens kan u steeds
terecht op www.desleutel.be.
Meer over de zelfhulpwerking in Brussel op www.gepta.be.
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Altijd al gedroomd van een zeiltocht op
zee of van een gezellig boottochtje op
de rivieren? Op zondag 14 september
2008 kan u deelnemen aan de ZeeZeildag ten voordele van De Sleutel.
Deze Zee-Zeildag is dé geschikte
activiteit voor wie op zoek is naar een
ontspannend moment voor familie of
vrienden. Maar evengoed kan u die
dag kiezen voor uw teamopbouwende
bedrijfsactiviteit. Schrijf vandaag nog
in via onze website. Onze donateurs
genieten van een voordeeltarief.
Voor de vierde maal organiseert de
Nieuwpoortse jachthaven samen met
de Fifty-One club van Nieuwpoort een
familiale zeiltocht ten voordele van de
afdeling preventie van De Sleutel. Ook
de bewoners en de stafmedewerkers
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De Sleutel pleit ervoor om het gebruik
van cannabis explicieter te ontraden.
Er zijn aan dit gebruik immers meer
risico’s verbonden dan veelal wordt
aangenomen. Deze boodschap is in het
bijzonder gericht naar jongeren, en dit
omwille van een aantal objectieve redenen. Onderstaande cijfers spreken voor
zich. We gaan hierna dieper in op recente Europese cijfers en cijfers uit België.

Cannabisgebruik in Europa

Geert Lombaert

Naar schatting hebben – in de leeftijdscategorie van 15- tot 64-jarigen – ten
minste 70 miljoen Europeanen ooit (dit is
minstens één keer) in hun leven cannabis gebruikt. Dit is ruim één op vijf (22%)
van de Europese volwassenen. Daarmee
is cannabis veruit de meest gebruikte
illegale drug in Europa.
Cannabisgebruik is vaak incidenteel of
wordt na een tijdje stopgezet. De prevalentie of het voorkomen van cannabisgebruik in de laatste 12 maanden en laatste
30 dagen ligt daarom ook heel wat lager.
Men schat dat meer dan 23 miljoen
Europese volwassenen in het afgelopen
jaar cannabis hebben geprobeerd, en
13,4 miljoen in de afgelopen maand. Dit
stemt overeen met respectievelijk 7% en
4% van de Europeanen in de leeftijdscategorie van 15 tot 64 jaar.
Informatie over regelmatig of intensief
gebruik op Europees vlak is beperkt. Grof
geschat zou 1% of ongeveer 3 miljoen
Europese volwassenen (vrijwel) dagelijks
(= op 20 of meer van de laatste 30 dagen) cannabis gebruiken.

Cannabisgebruik in België
Ook in België vormt cannabis de ‘populairste’ illegale drug. De Gezondheidsenquête vermeldt volgende percentages
voor cannabisgebruik bij de Belgische
bevolking tussen 15 en 64 jaar:
– ooit-gebruik: 13%

– gebruik tijdens het laatste jaar: 5%
– gebruik tijdens de laatste 30 dagen:
3%, waarvan 1% intensief of (bijna)
dagelijks gebruik
Een vergelijking van de cijfers uit 2
opeenvolgende Gezondheidsenquêtes
toont een stijging van het cannabisgebruik. Tussen 2001 en 2004 nam zowel
het percentage van de bevolking dat
ooit experimenteerde met cannabis (van
10,6% naar 13%) als het percentage actuele gebruikers (van 2,7% naar 3%) toe.
Er zijn grote verschillen in het cannabisgebruik naargelang de leeftijdsgroep.
Met name noteren we steevast een hoger
cannabisgebruik bij de jongere bevolking. De cijfers omtrent het gebruik van
cannabis bij Belgische 15- en 16-jarige
scholieren illustreren dit:
– ooit-gebruik: 32%
– gebruik tijdens laatste jaar: 27%
– gebruik tijdens laatste maand: 17%

Cannabismisbruik
Cannabis is niet alleen de meest gebruikte illegale drug en ‘populairder’ bij
jongeren, maar blijft ook niet altijd beperkt tot incidenteel gebruik of gebruik
waarmee na verloop van tijd gestopt
wordt. Bovendien leidt het ook geregeld
tot problematisch gebruik dat niet langer
onder controle kan worden gehouden.
Dit weerspiegelt zich in de vraag naar
behandeling of de hulpvraag.
Bij aanmelding in De Sleutel wordt het
voornaamste probleemmiddel geregistreerd voor alle cliënten. Hieruit leren
we dat één op vier hulpvragen (26% in
2002-2007) cannabisgerelateerd is.
Daarmee komt cannabis op de tweede
plaats na opiaten. Beschouwen we enkel
de minderjarigen (12 à 17-jarigen), dan
wordt het gewicht van cannabis als belangrijkste product aanzienlijk groter. Bij
jongeren die zich in De Sleutel aanmel-

den voor behandeling gaat het in liefst 2
op 3 gevallen over cannabis (66% in
2002-2007).

Nieuwe behandelvormen
bij jongeren?
Bovenstaande cijfers en vaststellingen
nopen ons tot het zoeken naar speciﬁeke
behandelvormen voor jongeren met een
cannabisprobleem. Daarbij doen we een
beroep op de nieuwste inzichten en laten
we ons inspireren door technieken waarvan de effectiviteit – eventueel in een
andere context – reeds werd bewezen.
In dit verband loopt momenteel een
proefproject in één centrum van De
Sleutel waarbij de techniek van ‘Contingency Management’ geïntroduceerd
wordt. Concreet betekent dit dat een
beloningssysteem is uitgewerkt waarbij
jongeren beloond worden voor gewenst
gedrag. Het gewenste gedrag is het niet
gebruiken van drugs. Dit gedrag wordt
2 maal per week gecontroleerd via een
sneltest op het urinestaal dat in het
centrum wordt genomen. Indien het
urinestaal negatief is en de sneltest dus
het gewenste resultaat oplevert, krijgt
de jongere onmiddellijk een waardebon.
De waarde van deze bonnen stijgt bij elk
negatief staal. De verzamelde bonnen
kunnen naderhand ingewisseld worden.
Dit beloningssysteem wordt niet op
zich toegepast, maar in combinatie met
bestaande behandelingen. Bovendien
wordt dit proefproject van dichtbij opgevolgd en geëvalueerd. Hieruit zal moeten
blijken of een beloningssysteem ook bij
ons praktisch toepasbaar is en of het
nuttig is om dit op ruimere schaal in te
voeren bij jongeren met een cannabisprobleem. Resultaten van dit project
worden verwacht in 2009.
Voor bronnenmateriaal:
zie www.desleutel.be

// Preventie //

Uit wetenschappelijke onderzoeken
is gebleken dat preventieprogramma’s aan bepaalde voorwaarden
moeten voldoen opdat ze effectief zijn.
Succesvolle programma’s richten zich
op de verbetering van de sociale en
persoonlijke vaardigheden van leerlingen. Leerlingen moeten kritisch leren
omgaan met informatie. Alleen zo kunnen ze een weloverwogen beslissing
nemen over drugs. Interactief onderwijs blijkt hierbij de meest effectieve
onderwijsvorm te zijn.

Natalie Troch -

stagiaire Ugent faculteit Rechten, vakgroep Criminologie

Waarom werken op een interactieve
manier?
Uit het onderzoek van M. Morgan bleek
dat slecht gekozen preventiemaatregelen averechts kunnen werken.1
Kortetermijnmaatregelen of periodieke
maatregelen, zoals eenmalige lezingen
door specialisten of door de politie
blijken niet doeltreffend en kunnen jongeren nieuwsgierig maken naar drugs.
Vervolgens blijkt uit het onderzoek van
N. Tobler dat interactieve programma’s
die sociale vaardigheden bijbrengen
een groter effect hebben dan programma’s die op een docerende manier
enkel productinformatie aanbrengen.2
Tenslotte bevestigt ook het Europees
Waarnemingscentrum voor Drugs en
Drugsverslaving (EWDD) dat het welslagen van preventieprogramma’s sterk
afhangt van de gekozen maatregelen.3
Interactief onderwijs is hierbij een succesfactor.

Wat houdt interactiviteit in?
Tijdens sleutelspelen, voordrachten en
in UNPLUGGED (preventieprogramma
voor jongeren) proberen we tegemoet
te komen aan deze voorwaarden. Via
verschillende didactische werkvormen
wordt er op een interactieve manier
gewerkt met de leerlingen. Werken op

een interactieve manier is meer dan het
houden van een vraag-leer gesprek. Het
is meer dan vragen stellen aan de leerlingen en wachten op een paar antwoorden. Met interactie bedoelen we dat we
leerlingen aansporen om in interactie te
treden met elkaar. Ze leren hun mening
uitwisselen en discussiëren. Zo leren ze
met elkaar praten over drugs. Dit is een
vaardigheid en moet eerst geoefend
worden.
Enkele van deze vaardigheden zijn kritisch denken, effectieve communicatie
en zelfbewustzijn4. Deze vaardigheden
beschermen jongeren tegen het gebruik
van drugs. Ze worden weerbaarder en
kunnen opkomen voor hun mening en
zichzelf.

Hoe worden deze vaardigheden
geoefend?
Een oefening bij de leerlingen is bijvoorbeeld het noteren van enkele
voor- en nadelen van roken, alcohol
en drugs. Na enkele minuten vragen
we hen: “Schrijf nu van je buur de
voor- en nadelen op waar jij mee akkoord bent.”. Door de leerlingen naar
elkaars antwoorden te laten kijken en
over te schrijven komt de discussie op
gang. Waarom vind jij dit een voordeel?
Wat bedoel je daarmee? Zo bouwen de
leerlingen samen de redenering op. Zo
leren ze kritisch denken en kunnen de
leerlingen bewustere keuzes maken.
Spreken voor een groep is voor de
meeste leerlingen niet evident; het
ontbreekt hen nog aan voldoende
zelfvertrouwen. Daarom geven we de
jongeren de kans om te overleggen. Op
die manier kunnen ze hun mening eerst
uitwisselen in een kleine groep voordat
ze moeten spreken voor de hele klas.
De jongeren leren zich uitdrukken op
een gepaste manier. Hoe kom je op
voor je mening? Hoe druk je je op een

gestructureerde en begrijpbare manier
uit? Hoe zeg ik nee? Daarna kunnen
ze hun mening uiten voor de volledige
groep. Ze voelen zich gesterkt door hun
groepsgenoten en de communicatie zal
vlotter verlopen. Zo wordt effectieve
communicatie geoefend.
Tijdens deze oefenmomenten worden
ze zelfbewust, ze leren de zwaktes en
sterktes van hun karakter kennen. Zelfbewustzijn kan hen helpen om te herkennen wanneer ze gestresseerd zijn.
Een goede zelfkennis draagt tevens bij
tot meer empathie. Dit verklaart waarom een interactieve aanpak meer effect
heeft dan een docerende. Bij een docerende aanpak worden de leerlingen
immers niet gestimuleerd om zelf na
te denken en te communiceren. Dit zijn
echter belangrijke vaardigheden om op
te kunnen komen voor jezelf.

Tot slot
De leerlingen ontwikkelen natuurlijk
niet in één dag of op twee uur tijd
persoonlijke en sociale vaardigheden
die hen beschermen tegen drugs.
Daarom werd het preventieprogramma
UNPLUGGED ontwikkeld. Zo kunnen de
leerkrachten in 12 uitgeschreven lessen
verder werken aan deze vaardigheden.
Hopelijk inspireert deze manier van
werken de leerkrachten en blijven ze
nadien bij alle lessen die ze geven interactief werken.
(1) MORGAN, M., Drug use prevention: an overview
of research, Stationery Ofﬁce, Dublin, 2001
(2) TOBLER, N., ROONA, M. R., School-Based
Adolescent Drug Prevention Programs: 1998
Meta-Analysis, Nederland, 1998.
(3) Europees waarnemingscentrum voor drugs en
drugsverslaving, Richtlijnen voor de evaluatie
van drugspreventie. Een handboek voor programmaplanners en evaluatoren. Bureau voor
ofﬁciële publicaties der Europese Gemeenschappen. Luxemburg, 1998.
(4) VAN DER KREEFT, P. , Handleiding voor de
leerkracht: Preventie op school UNPLUGGED
2e graad secundair onderwijs, Gent, De Sleutel, 2008, 78p.
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Onze preventieprogramma’s worden op een
interactieve manier aangebracht, waardoor ze
ook meer effectief zijn.

Preventie op een
interactieve manier
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Druggebruik en justitiële problemen
bij jongeren: welke samenhang?

14

We zijn niet in staat een algemeen antwoord te geven op deze vraag. Wel laten
de verzamelde gegevens van jongeren in
de drughulpverlening toe een deel van
antwoord te geven. We kijken daarvoor
naar het samen voorkomen van drug- en
justitiële problemen op basis van de
EuropASI (1) en de ADAD (2). Beide instrumenten geven, elk voor een andere
leeftijdsgroep een ernstscore op meerdere leefgebieden, waaronder ook druggebruik en problemen met justitie. De
mate van ernst wordt uitgedrukt op een
schaal van 0 tot 9, waarbij 0 betekent dat
behandeling helemaal niet nodig is en 9
dat behandeling beslist noodzakelijk is.
Op basis van het samen nemen van de
ernstscores voor druggebruik en justitie
onderscheiden we drie groepen met verschillende maten van ernst op één van
beide of op beide gebieden. We spreken
van een ‘licht’ drugprobleem of een
‘licht’ justitieel probleem, wanneer bijko-

mende behandeling op minstens één van
beide terreinen niet noodzakelijk wordt
geacht. In ﬁguur 1 worden deze cliënten
voorgesteld in het niet-gearceerde deel.
Voor deze groep geldt dat het drugprobleem niet samen voorkomt met een
justitieel probleem of omgekeerd. Er is
sprake van een ‘matig’ drugprobleem én
minstens een ‘matig’ justitieel probleem,
indien voor beide leefgebieden minstens
enige behandeling nodig wordt geacht.
Deze cliënten bevinden zich in het lichtgrijs gearceerde deel van de ﬁguur. Voor
deze cliënten kunnen we stellen dat
drug- en justitiële problemen wel samen
voorkomen. Ten slotte, spreken we van
een ‘ernstig’ drugprobleem én een ‘ernstig’ justitieel probleem, als voor beide
leefgebieden behandeling noodzakelijk
wordt geacht. In ﬁguur 1 bevinden deze
cliënten zich in het donkerst gearceerde
deel. Voor hen kunnen we heel duidelijk
stellen dat de drug- en justitiële problemen samengaan.

Het resultaat van deze indeling, toegepast op basis van 391 afgenomen ADAD
interviews bij de minderjarigen in het
geheel van De Sleutel, wordt voorgesteld in ﬁguur 1. Uit deze ﬁguur leiden
we af dat voor 22% van de minderjarigen in De Sleutel drugproblemen
samen voorkomen met problemen met
justitie of omgekeerd. Wanneer we
enkel de jongeren die opgenomen
waren in het residentieel kortdurend
jongerenprogramma (RKJ) bekijken,
zien we dat het aandeel jongeren waarbij drugs- en justitiële problemen
samen voorkomen veel hoger is.
70% van de residentieel behandelde
minderjarigen bevindt zich in de grijze
zone (48% in de lichtgrijze en 22% in
de donkergrijze). Dit resultaat voor het
RKJ hangt samen met het toenmalig
statuut van bijzondere jeugdzorg.
Dit betekent dat jongeren er enkel
terecht konden via de jeugdrechter of
het jeugdbeschermingscomité.

Figuur 1: Samenhang bij minderjarigen
Justitie
Druggebruik
Behandeling
niet nodig (0-1)
Behand. waarschijnl.
niet noodzakelijk (2-3)
Enige behandeling
nodig (4-5)
Behandeling
noodzakelijk (6-7)
Behandeling beslist
noodzakelijk (8-9)

Behandeling niet
nodig (0-1)

Behandeling
waarschijnlijk
niet noodzakelijk (2-3)

Enige behandeling
nodig (4-5)

Behandeling
beslist
noodzakelijk (8-9)

Behandeling
noodzakelijk (6-7)

1
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Figuur 2: Samenhang bij meerderjarigen

Veerle Raes
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Behandeling
niet nodig (0-1)
Behand. waarschijnl.
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Behandeling beslist
noodzakelijk (8-9)
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noodzakelijk (6-7)

1
(n=4004 of 70,6%)
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leefgebied. Dit kan worden uitgedrukt
via de berekening van signiﬁcante correlaties. De correlatie tussen beide
ernstscores drukt uit in welke mate er
sprake is van samenhang tussen drugen justitiële problemen.
Zowel voor de minder- als meerderjarigen stellen we een signiﬁcante samenhang vast tussen de ernstscore op het
leefgebied druggebruik en de ernstscore
op het leefgebied justitie. Hoe hoger
(lager) de ernstscore voor druggebruik,
hoe hoger (lager) de ernstscore voor
justitie. Opvallend daarbij is dat de correlatie bij minderjarigen (.466) duidelijk
groter is dan bij de meerderjarige cliënten (.218). Bij de minderjarigen zijn er als
het ware minder uitzonderingen op de
regel: hoe hoger/lager de ene score, hoe
hoger/lager de andere score.

We concluderen dat bij minderjarige
cliënten in het geheel van De Sleutel er
in 22% van de gevallen sprake is van
zowel drug- als justitiële problemen.
Dit aandeel is lager dan bij de meerderjarigen. Bij de minderjarigen in het RKJ
is het dan weer veel hoger (70%), maar
dit schrijven we toe aan de toenmalige
eigen aard van dit centrum.
Bij de minderjarigen is er algemeen wel
meer sprake van een verband tussen
druggebruik en justitiële problematiek
dan bij meerderjarigen. Maar we moeten
wel opletten bij de interpretatie van deze
cijfers: dit betekent niet dat het ene een
gevolg is van het andere.
(1) lees ook artikel op blz3
(2) de ADAD staat voor Adolescent Drug Abuse Diagnosis. Het is een diagnostisch instrument voor
adolescente druggebruikers.

In memoriam

Jan Verscheure
Met vaste hand dreef hij zijn schip midden een woelige zee,
hoog boven metershoge golven die hem telkens weer verrasten, zwaar beproefden en die uiteindelijk onstuitbaar
bleken.
Op 10 april 08 is Jan Verscheure van ons heengegaan na
een lange strijd die 2 jaar lang duurde en waarin hij tot
het uiterste ging en niet aﬂiet. Zijn vrouw Mie en dochter
Liesbeth gaven hem de nodige kracht en alle liefde om te
blijven geloven in zijn kansen. Op het werk kon hij dan zijn
gedachten verzetten en verder grappen zoals hij dat altijd
gedaan had. Uiteindelijk haalde zijn lichaam zijn wil in en
sliep hij rustig in, omringd door zijn geliefden.
Het is op het einde heel snel gegaan en het nieuws van zijn
plots overlijden heeft ons allen verrast. De Sleutel verliest
een waardevolle collega en een trouwe vriend.
Jan startte zijn loopbaan in De Sleutel op 23 maart 1998,
10 jaar geleden. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich
voor het ICT gebeuren binnen De Sleutel. Zijn engagement
was dermate groot dat hij vrij snel besloot een graduaatsdiploma te halen in de informatica Het was een zware klus
die veel van hem vroeg (hij bleef immers voltijds werken)
maar die hij op schitterende wijze wist te volbrengen, mede
dankzij de steun van Mie. Op die manier bracht hij heel wat

nieuwe kennis binnen in De Sleutel, kennis die geen theorie
bleef maar die hij toepaste in de meeste diverse gevallen.
Uiteindelijk werd Jan diensthoofd informatica en leidde hij
een team van 3 mensen. Als architect van het informaticanetwerk van De Sleutel en beheerder van meer dan 100 PC’s
en servers, gaf hij vorm aan de informatisering binnen De
Sleutel. Hij pionierde mee met De Sleutel door de nieuwe
initiatieven en werkingen vanuit zijn expertise te omkaderen en te voorzien van de noodzakelijke ICT toepassingen.
Een half woord volstond voor hem om aan de slag te gaan.
Zijn professionele standaard lag hoog, zijn geestdrift om
met beperkte middelen het nodige te doen deed hem
wonderen verrichten. Hij had veel zin voor initiatief en hij
begreep de noden van zijn collega’s. Hij redeneerde mee
met de mensen die zijn toepassingen zouden gebruiken
en vond telkens de beste oplossing. Eens gevonden, dan
zette hij door. Hij was dan ook een graag geziene collega in
alle afdelingen van De Sleutel. Niet verwonderlijk, met zijn
goedlachs en zachtaardig temperament.
Jan, je was één van ons, je blijft één van ons.
Damien Versele
algemeen directeur De Sleutel
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Voor het RKJ bevestigen deze cijfers dat
de groep bereikt werd, waarvoor het
centrum erkend was.
Passen we deze indeling toe op de meerderjarigen in De Sleutel op basis van
5675 afgenomen EuropASI’s in de loop
der jaren, dan komen we tot de verdeling
voorgesteld in ﬁguur 2.
Dit betekent dat bij 29% van de meerderjarigen drugproblemen en justitiële
problemen samen voorkomen. Naast het
samen voorkomen van drug- en justitiële
problemen, is het ook belangrijk te kijken naar de samenhang van eventuele
problemen. Immers, het samen voorkomen zegt niet noodzakelijk iets over het
verband tussen beide. Daarom gingen
we ook na of hoge (c.q. lage) scores op
het ene leefgebied gepaard gaan met
hoge (c.q. lage) scores op het andere

// Adressen //
Directie & centrale diensten
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org
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www.desleutel.be

Bezorg ons uw mail adres
Via dit De Sleutelmagazine wil De Sleutel u informeren over de werking
van ons netwerk en regelmatig een stand van zaken brengen van
onze diverse projecten. We willen hiermee ook aangeven hoe
uw giften besteed worden.
Het drukken van dit magazine wordt ons gratis aangeboden door
drukkerij Die Keure, dit uit sympathie voor de vele donateurs.
Per zending betalen we echter nog steeds € 0,18. Help ons ook hier
te besparen door ons uw e-mailadres te bezorgen, zodat we u dit
magazine voortaan digitaal kunnen toesturen. Met dank om
uw gegevens te willen doorgeven (onze databank wordt beheerd
overeenkomstig de privacywetgeving). U kan u later op
elk moment weer probleemloos uitschrijven.
Vul onderstaand formulier in en help ons onze kosten te drukken en
daardoor nog beter uw gift te investeren in onze werking.

Ik wens het De Sleutelmagazine voortaan digitaal te ontvangen:
Naam ____________________________________________________________________________
Voornaam ______________________________________________________________________
Adres (waar u dit magazine ontvangen heeft) ___________________________
____________________________________________________________________________________

Straat _____________________________________________________ nr __________________
Postcode _______________________________________________________________________
Gemeente ______________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
•

•

Indien gewenst kan u ook inschrijven op onze andere e-zines
(kruis aan indien gewenst)
wenst ook het e-zine van de dienst preventie van
De Sleutel te ontvangen
wenst het algemene e-zine gericht naar de hulpverlening te ontvangen
(dit kan u ook op onze website zelf via www.desleutel.be)
Indien gewenst kan u zich ook expliciet laten schrappen uit ons mailingbestand voor het gedrukte De Sleutelmagazine (wordt automatisch door
onze diensten uitgevoerd bij opgave e-mail adres)
wenst het donateursmagazine op papier niet meer te ontvangen
Overmaken naar De Sleutel
Dienst Externe Relaties
Jozef Guislainstraat 43a
9000 GENT
fax 09 272 86 11
de.sleutel.info@fracarita.org

Dagcengtrum Antwerpen (DCA)
Dambruggestraat 78
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 Brussel (DCBL)
Aanbeeldstraat 14
1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E dcbl.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)
Meerhem 30
9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@fracarita.org
Crisisinterventiecentrum (CIC)
Botestraat 102
9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E cic.info@fracarita.org
Therapeutische Gemeenschap
Merelbeke (TGM)
Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E tgm.info@fracarita.org
Therapeutische Gemeenschap
Gent (TGG)
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg.info@fracarita.org
Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma
Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E rkj.info@fracarita.org
Preventiedienst
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org
VZW Sociale Werkplaatsen
De Sleutel (SW)
Mahatma Gandhistraat 2a
9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E socwpg.info@fracarita.org

