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gratis aangeboden door
drukkerij die Keure,
dit uit sympathie voor
de vele donateurs.”
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// Editoriaal //
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Johan Maertens,
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“Ik leerde hier
werk kennen
dat ik graag zal doen.”
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De gouverneur op bezoek
in het CIC
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10 jaar therapeutische
gemeenschap voor dubbel
diagnose
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Cliënten breken uit met kunst
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Therapeutische

Het belooft ook voor de drugproblematiek een hete zomer te worden. Het thema drugs
was in de aanloop van de verkiezingen niet uit de actualiteit te houden. De kiezer heeft
intussen de kaarten geschud. De nieuw te installeren meerderheid mag de drugproblematiek nu niet uit het oog verliezen.
Om de paar maanden worden we geconfronteerd met een ernstig verhaal over overdosissen, dealen en corruptie in de gevangenissen. Volgens te vroeg uitgelekte registratiegegevens van de Vlaamse Vereniging Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV) is
het aandeel van cannabisverslaafden in behandeling met 25 % toegenomen…
Denk ook aan de reeds lang aanslepende discussie over de vrije heroïneverstrekking.
Recent onderzoek van de registratie van methadon geeft aan dat Wallonië (in Luik en
Henegouwen) met een heel hoge concentratie methadonverstrekking zit. Bijna dubbel
zo hoog als in Vlaanderen. Het heroïnegebruik neemt niet af zoals in de ons omringende
landen, maar neemt eerder toe. Dat laatste zou te wijten kunnen zijn aan het verﬁjnen
van de registratie. Stilaan krijgen we een vrij volledig beeld in de nationale cijfers.
Gevangenissen: de Sleutel geeft al meer dan 15 jaar aan dat er oplossingen dienen
gezocht te worden onder de vorm van dagbehandeling in de gevangenis. Gemotiveerde
verslaafden moeten de mogelijkheid van drugvrije cellen aangeboden krijgen. Zo laat
men ruimte voor persoonlijke groei tijdens het uitzitten van de straf. Dat komt de gedetineerde, de bewakers en de maatschappij ten goede. Na de gevangenisstraf kunnen deze
verslaafden hun behandeling makkelijk verder zetten in onze ambulante centra (lees ook
meer op www.desleutel.be).
Cannabisverslaafden: een joint is minder onschuldig dan velen denken. Dit is een evolutie
die stilaan begint door te dringen, ook in de media en bij politici. Meer en meer cannabisverslaafden beginnen zich aan te melden. Ze gebruikten jarenlang in vergetelheid, zonder
last te veroorzaken, en zijn nu stoned en gecedeerd, de trein van hun leven te missen.
Zo rond hun 25-ste jaar beseffen ze dat ze vastzitten aan cannabis, hun studies niet
afmaakten, een gat in hun curriculum hebben en de verkeerde attitudes aangeleerd hebben. Een éénduidige wetgeving en duidelijke voorlichting via een volgehouden mediacampagne kan hier (zoals vastgesteld in Amerikaans onderzoek) wonderen verrichten.
Er moet nu maar eens echt werk van gemaakt worden.
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Zeil opnieuw met ons mee

14

Alchohol is ook een drug

Methadon: waar men enkel investeert in vervangingsproducten, denkend dat men
daarmee het probleem oplost, kweekt men verslaving. Verslaafden “gebruiken” methadon frequent om wat te ontwennen van heroïne. Op die manier kunnen ze met lagere
dosissen heroïne opnieuw een tijdje kicks halen. Bovendien gebruikt 30 % van hen nog
cocaïne bij om af en toe nog een ﬁkse opkikker te kennen. Als we zo verder gaan kan het
aantal alleen maar toenemen. Recente cijfers geven ook voor Vlaanderen een stijging
van het aantal methadonverstrekkingen. Om te verhinderen dat er steeds meer plaatsen
bijkomen voor methadonverstrekking (en er steeds meer middelen naartoe gaan) dient
vooral in Wallonië meer geïnvesteerd te worden in de uitbouw van het hulpverleningsnetwerk dat verslaafden kansen biedt om van hun verslaving af te geraken. Een extra duwtje
van justitiële instanties werkt extra motiverend voor die groep van verslaafden die geen
maatschappelijk netwerk meer heeft. Methadonverstrekking kan voor ons enkel indien
dit kadert in een hulpverleningstraject. De Sleutel gelooft dan ook in de meerwaarde van
een drugvrij leven.
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Knowhow is nodig in Rusland

Het mag duidelijk zijn. De aantredende regering heeft onmiddellijk werk op tafel indien
het haar menens is met de aanpak van het steeds verder uitdeinend probleem.

Gemeenschappen
in een breder perspectief

12

Naar een nieuwe
rangschikking van drugs…?

// Tewerkstelling //

“Ik leerde hier werk kennen
dat ik graag zal doen.”

Getuigenis:

‘Ik haalde destijds een diploma van
beenhouwer-spekslager. Eigenlijk
volgde ik dat omdat ik moest van mijn
ouders. Maar ik heb nooit graag in de
vleessector gewerkt.
Voor Jean liep het mis toen hij eigenlijk
fel tegen zijn zin ‘als uitbeender-uitsnijder’ uren klopte in een vleesfabriek.
‘Ik kwam weinig op tijd. Op maandag
werkte ik eigenlijk zo goed als nooit.
Dat moest verkeerd aﬂopen. Uiteindelijk was ik te vaak onwettig afwezig en
kreeg ik een slechte C4.’’

Paul De Neve

Over de periode die hierna volgde, is
Jean minder ﬁer. Hij pleegde feiten en
geraakte in de gevangenis waar hij
jammer genoeg ook drugs leerde gebruiken. De voorbije jaren zat hij meermaals een kortere celstraf uit. Tussendoor stempelde hij. Daarna was aan
de bak geraken nog minder evident.
‘Toen ik vrijkwam heb via de VDAB de
weg naar De Sleutel gevonden. Ik ben
me bij de VDAB zelf gaan aanmelden.
En zij hebben me doorverwezen. Zo
maakte ik kennis met de module orientatie binnen de Sociale Werkplaats
De Sleutel. Daar heb ik zeven weken
meegedraaid. Daarna mocht ik doorstromen naar Arbeidszorg. Ik koos zelf
om te mogen meedraaien binnen de
Industriële Werkplaats’.
Binnen die werkplaats lopen de arbeidszorgmedewerkers mee met het

aanbod dat er op dat moment aan werk
is. Papier plooiwerk, mailings versturen, vlechtmatten maken, kruiwagens
in mekaar steken. Dat gaat vaak ook
om repetitieve taken. Sommige mensen hebben een lage frustratiegrens
daartegenover. Het voordeel van die
taken is dat het mogelijk is om ook met
collega’s te babbelen tijdens het werk.
‘Tijdens mijn werk in de industriële
werkplaats werd ik opgevolgd en regelmatig geëvalueerd. Mijn werkpunten
werden overlopen. Vroeger kwam ik
altijd en overal te laat. Hier ben ik geen
enkele maal te laat gekomen. Ik heb
ook geleerd om zelf ander werk op te
nemen, van zodra een taak afgerond
is. Vroeger stond ik maar wat te kijken.
Nu sta ik niet meer met mijn vingers te
draaien. Ook naar kwaliteit toe heb ik
veel bijgeleerd. Vroeger kon een werk
niet rap genoeg gedaan zijn. Rap rap.
Nu moet alles goed afgewerkt zijn. Ik zit
momenteel bijna op het einde van mijn
Arbeidszorg en er wordt uitgekeken
naar werk. Ik heb het liefst met hout
gewerkt. Ook inpakken doe ik graag’.
Op vrij korte termijn kon Jean al die
aandachtspunten wegwerken. Nu
staan een reeks afspraken gepland
met de trajectbegeleider binnen de
Sociale Werkplaats om te kijken wat
kan volgen. Jean is ook gegroeid in die
zin dat hij bovendien een overzicht op
het werk heeft. Hij voert dus niet meer
alleen de taak uit die hijzelf krijgt. Hij
is ook mee met het werk van anderen,

weet wanneer bepaalde andere taken
af moeten zijn, wanneer een volgende
levering binnenkomt, …
‘Het voordeel van ons vrijwilligersstatuut is dat we eens een steek mogen
laten vallen. Er volgt niet meteen een
sanctie als er eens iets misloopt. Ik
voel me hier goed op de werkvloer.
Elke werknemer heeft hier een eigen
rugzak te dragen. Allemaal hebben
we onze fouten gemaakt. Bij mij was
dat de gevangenis. Daar wordt ik hier
echter niet voor opzijgeschoven. Hier
krijgt iedereen een nieuwe kans. Ik
denk dat het in de privé veel moeilijker
zal zijn. Ik zal me daar niet echt thuis
voelen, vrees ik’.
‘Het liefst van al zou ik straks verder
ervaring opdoen met houtbewerking.
Ik heb geleerd dat ik iets moet kiezen
dat ik echt graag doe. Anders hou ik
het toch niet uit. En als ik hier op eigen tempo ervaring kan opdoen, zit er
misschien wel meer in…’
Het doel voor Jean is doorstromen naar
de gewone arbeidsmarkt. We voorzien
eerst echter een periode werk binnen
de sociale werkplaats. Na het verder
trainen van speciﬁeke technische vaardigheden, is het doorstromen naar een
reguliere werkgever wellicht haalbaar.

(*) Rekening houdende met de privacy van
de cliënt, gebruiken we een ﬁctieve naam
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Jean (*) is 44 jaar oud en heeft een gevangenisverleden. Momenteel draait hij 5
maanden mee binnen de arbeidszorg-module van de Sociale Werkplaats. Jean
heeft in de vleessector gewerkt. Hij geraakte zijn werk kwijt, vooral wegens een
gebrek aan motivatie. Later verzeilde hij meermaals in de gevangenis en daar
kwam hij in aanraking met drugs. Vandaag laat hij zich via het MSOC behandelen
voor het afbouwen van zijn heroïneprobleem. In onze Sociale Werkplaats werken
we aan de arbeidsattitudes van Jean. Samen bekijken we welke interesses en
vaardigheden we kunnen ontplooien met het oog op een latere doorstroming
naar de arbeidsmarkt.
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De werking van het CIC voorgesteld

“Mijn parcours”

4

samen met een paar anderen. We hadden zin om te gebruiken. Ik dacht dat het CIC niets voor mij was. Al die regels,
afspraken, in een groep met elf mensen leven, enz.
Ge moet hier zelf eten klaar maken en de ruimtes onderhouden...

Hallo mijn naam is W.P., ik ben 25 jaar en dit is mijn 3-de
opname in het CIC. Ik zit in de oriëntatiegroep en ik wil
hierna een behandelprogramma volgen. Ik zal in wat volgt
mijn traject vertellen om te komen tot waar ik nu sta.
Ik gebruik reeds een aantal jaren heroïne, cocaïne en dat
in combinatie met alcohol en medicatie en cannabis. Door
mijn gebruik ben ik ondertussen mijn werk, vriendin en
kindje kwijt. De relatie met mijn ouders is ook niet meer
wat het moet zijn. Ik heb een hele hoop schulden en daarbovenop ben ik ook in aanraking gekomen met justitie die
mij nu onder druk zet, met proefzorg of zoiets. Los daarvan
was ik al bezig met een opname. Maar ik moest een week
wachten en ondertussen ben ik opgepakt. Ik ben uiteindelijk blij in het CIC te zijn en ik hoop hier straks een advies of
doorverwijzing te krijgen.

Bart Verhaeghe

In de periode voor mijn eerste opname gebruikte ik af en
toe op een feestje of bij gelegenheid maar zeker niet dagelijks. Ik had werk, een vriendin en een kindje. Alles liep
gesmeerd…
Mijn eerste opname was in 2003. Ik kreeg op 16 juli, ik
vergeet het nooit, te horen dat mijn vriendin een ander
had… Een ware klap in mijn gezicht! Ze was mijn àlles,
samen met S, onze dochter van 2.
Ik wist welk effect mijn drugs hadden en ik ben erin
gevlucht omdat ik niet wist hoe anders met die tegenslag
om te gaan. Na een paar maanden heb ik mij via een vriend
laten opnemen in het CIC. Ik ben na 4 dagen vertrokken

Twee jaar later (2005) en wat miserie verder, ben ik opnieuw naar het CIC gekomen. Deze keer wou ik toch wat
langer blijven, want het ging echt niet goed buiten. Ik was
intussen opgenomen geweest in twee centra waar ik veel
meer vrijheid had. Ik mocht er naar buiten, er was minder
structuur. Kort gezegd: de weg van de minste weerstand
(dat zeg ik nu natuurlijk). Dit bracht bij mij weinig zoden
aan de dijk. Dus dan maar terug naar het CIC. En jawel,
tot mijn eigen verbazing slaagde ik er in om zes weken
te blijven.
Ik ben dan zelfs positief afgerond na mijn lichamelijke ontwenning. Een keer zes weken geen dope in mijn leven, een
raar gevoel. Ik voelde mij met de dag sterker worden. Mijn
dag- en nachtritme, mijn alertheid en mijn conditie waren
weer op peil. Ik kon ook voor het eerst praten over het verlies van mijn vriendin en mijn dochtertje. Ik heb alles wat
meer plaats kunnen geven waarna besloten werd om af te
ronden. Ik wou met een cleane blik alles buiten aanpakken
zij het wel met de steun van mijn ambulante begeleider van
het dagcentrum, waarmee ik wekelijks een gesprek had.
En geloof het of niet maar ik heb me 1,5 jaar goed gehouden. Ik had weer werk, een nieuwe vriendin en ik kon mijn
dochter af en toe eens zien.
Maar na een half jaar liet mijn vriendin me zitten. Nu was ik
de oorzaak. Ik was zo jaloers… Na wat ik had meegemaakt
wist ik dat het niet leefbaar was met mij. Dus ik had weer
een reden om mij slecht te voelen en mij te laten glijden. Na
een paar maanden was alles wat ik had opgebouwd, naar
de vaantjes. Maar dan ook echt naar de vaantjes. Ik werd
zelfs uit mijn studio gezet. Maar “het beest” zoals ze drugs
af en toe noemen als het geen “feest” meer is, knabbelde
de grondvesten onder mijn leven weg. Ik leefde al een paar
maanden afwisselend bij vrienden, in centra voor daklozen,
op straat enz… zelfs bij mijn ouders kon ik niet meer terecht. Ik wist echt niet meer uit welk hout pijlen maken.
En bijgevolg zijn we bij mijn huidige opname beland. Ik heb
me in het CIC laten opnemen want ik wist dat ik daar kon

// Hulpverlening //

Gouverneur op bezoek in het CIC

Op vrijdag 9 maart mocht het Crisisinterventiecentrum (CIC) van De Sleutel gouverneur André Denys en gedeputeerde Eddy
Couckuyt verwelkomen. Naar aanleiding van dit studiebezoek bracht Bart Verhaeghe, klinisch coördinator in het CIC, het
levensverhaal van W.P.. Het verhaal vertelt het parcours van een cliënt. Een herkenbaar – maar ﬁctief - verhaal voor veel cliënten.
Op deze manier konden we de werking van het CIC duidelijk en met de nodige betrokkenheid naar voor brengen. We laten u
hierna graag meelezen.
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op terugvallen, dat ik er steeds welkom was. Die zes weken
in 2005 waren één van de mooiste periodes van de laatste
jaren. Maar nu stond ik daar weer met beschaamde kaken,
maar ik was er even welkom als de andere keren.
Bij aanvang van deze opname wou ik enkel met rust gelaten
worden, niet méér of niet minder. Ik koos voor de module
schadebeperking in de Bed Bad Brood groep en zag een
verblijf langer dan 7 dagen niet zitten. Ze moesten op dat
moment niet afkomen met: “zou het niet beter zijn dit”,
of “zou je niet wat langer blijven …”. Ik vond het OK dat ze
mij die rust gegund hebben. Na 5 dagen wou ik wel mijn ei
kwijt en tegen de zevende dag koos ik er opnieuw voor om
te ontwennen en terug naar de basisgroep te gaan zoals
in 2005. Waar kon ik overigens naar toe? Er was enkel nog
miserie voor mij buiten.
En voilà. Voor ik het goed besefte zat ik weer in een groepswerking met 12 mensen. Sommigen om te stabiliseren met
hun medicatie, anderen om af te bouwen, nog anderen voor
advies en ook een aantal die niet goed wisten waarom ze
hier waren. Kortom, een bont gezelschap letterlijk en ﬁguurlijk komend uit alle uithoeken van Vlaanderen.
Tijdens de ochtendvergadering kwam naast het praktisch
organiseren van de dag (geen sinecure) al snel aan het licht
dat er massa’s gelijkenissen waren tussen ons. In onze
levensloop, in de manier van omgaan met problemen. Deze
zaken konden daar aan bod komen. Daarom leven we ook
in groep: om van elkaar te leren. Soms - herinner je mijn
eerste opname - kan het zijn dat we elkaar meetrekken naar
beneden. Het is wel zo dat de begeleiding tijdig weet in te
grijpen. Met de zaken die gevoeliger lagen en die ik niet
in groep wou brengen, kon ik terecht bij mijn begeleidend
staﬂid. Dat was dezelfde als tijdens mijn eerste opname (gelukkig). We konden onmiddellijk samen de draad oppakken.
Mijn begeleidend staﬂid is zowat mijn buddy hier in huis.

super vind, is het feit dat we zeer veel sporten. Ik wil bezig
zijn, ik haat lege momenten. Dan begin ik te piekeren en
voor ik het weet zit ik in een negatief denken. En voilà, de
goesting in gebruik is niet ver meer. Over al die zaken kon ik
babbelen met de groepswerker en mijn begeleidend staﬂid.
Ik moet zeggen dat dat ervoor zorgt dat je motivatie om verder te doen, alleen maar toeneemt, zonder dat je het beseft.

Toen ik een paar dagen in basis zat, kregen we een medische uitleg over de gevolgen van langdurig gebruik: gevaar
bij spuiten, hepatitis en andere besmettelijke ziektes. Ik
moet je zeggen dat we stil aan het luisteren waren. En ja,
je zag bij velen de mond openvallen. Zo intens en het ging
dan nog niet over gevoelens.

En voor je het weet (beetje overdreven) ben je 2 à 3 weken
verder en lichamelijk ontwend. Op dat moment kwam mijn
begeleidend staﬂid naar me toe voor een keuzegesprek.
Ik stond bijna even ver als bij mijn langere opname in het
verleden. Wat zou ik nu doen? We hadden het er al een paar
keer over gehad doch niet echt te gronde. Wat waren de
opties? Ik kon nog even blijven in basis en dan afronden
om mij verder ambulant te laten begeleiden. Of ik kon overgaan naar de oriëntatiegroep alwaar ik de zaken waarmee
ik begonnen was in basis verder kon exploreren en om op
die manier te komen tot een gepaste behandeling voor mijn
problemen. Dit kon gaan van ambulante begeleiding, over
dagwerking, behandeling binnen een psychiatrische setting, een therapeutisch programma voor dubbeldiagnose of
een klassiek programma. Ik was eigenlijk wel benieuwd wat
het ging worden en ik hoopte stiekem dat mijn advies ook
effectief ambulant zou worden. Ik kreeg de opdracht mijn
levensverhaal te schrijven een beetje als symbolische act
om te tonen dat ik naar oriëntatie wou en zo geschiedde.

Als ik er nu zo zit over na te denken… in basis ben je eigenlijk wel constant bezig. Wat ik in basis en nu ook in oriëntatie

Na twee dagen werd ik voorgesteld in oriëntatie samen met
2 andere mensen die ook al een tijdje in basis verbleven.
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Tijdens een bezoek van de gouverneur werd de werking
van het CIC voorgesteld d.m.v. een traject van een cliënt.

Alles werd op slag een stuk intenser. Daar waar ik in basis
nog kon kiezen om niet mee te doen, was het nu zo dat
alles verplicht was om mee te doen. Ook inhoudelijk werd
er langer stilgestaan bij wat iedereen vertelde. Binnen orientatie zijn er twee extra staﬂeden die verantwoordelijk zijn
voor het bepalen van het advies of indicatiestelling. Met
deze mensen moest ik zowel in groep als individueel samen
zitten om alle verschillende facetten van mijn leven heel
speciﬁek te bekijken. Ik moest ook een aantal testen invullen en bij de psychiater komen. Ondertussen bleef ik ook
gesprekken hebben met mijn begeleidend staﬂid en moest
er nog in groep geleefd worden.
Ook deze groepsmomenten waren veel diepgaander dan
in basis. Belangrijke zaken waren het aanspreken van
anderen op zaken die niet mogen of kunnen volgens de
regels en ook heel belangrijk me laten aanspreken als ik
zoiets doe. Er wordt ook veel meer betrokkenheid verwacht
naar je groepsleden toe. Als je ziet dat het niet goed gaat
met iemand, is het je taak daar iets mee te doen. Nog een
groot verschil met basis is het leven en werken binnen een
hiërarchische structuur. Ik vond het heel leerrijk om de
verantwoordelijke van een groep van 12 mensen te zijn met
een keukenploeg en een onderhoudsploeg onder mij. Geen
makkie, maar hierdoor merkte ik dat ik niet zo sterk ben in
het doorgeven van orders en anderzijds ook niet graag orders aanvaard. Je kan het al raden. Zo’n manier van werken
zorgt voor spanningen tussen de verschillende groepsleden
maar daar kunnen we dan ook voldoende lang bij stilstaan.
Ik zit momenteel 2 weken in oriëntatie en de hoop op een
ambulant advies heeft ondertussen plaats gemaakt voor
een nuchter kijken naar wat ik echt nodig heb. In alle ernst
denk ik dat daar een residentieel advies zal uit voortvloeien. Ik merk dat ik steeds meer heb aan de gesprekken
met de medebewoners. Als ik het even niet meer zie zitten
of ik krijg geen bezoek dan trekken ze mij er meestal weer
bovenop en komt de motivatie terug. Ik kan ook nog altijd
terugvallen op de begeleiding. Ik begin stilaan te snappen
wat de kracht is van een zelfhulpprogramma. Ik laat jullie
nog weten wat mijn advies zal zijn.

CIC: kort
Het CIC richt zich tot jongeren en volwassenen die illegale
drugs in mogelijke combinatie met alcohol gebruiken en
die zich in een acute crisissituatie bevinden waarbij residentiële hulp is aangewezen.
Het CIC werkt in hoofdzaak via een gestructureerd groepsprogramma. Wij hebben drie verschillende leefgroepen.
Binnen de groep Bed Bad Brood wordt gewerkt met de
modules schadebeperking, substitutiebehandeling
en crisisinterventie, binnen de Basis groep zijn er de
modules crisisinterventie, fysische ontwenning en motivatie, binnen de oriëntatiegroep de modules motivatie
en oriëntatie.
In het CIC stelt de groep dagelijks (na overleg) zelf een
dagplanning op. Deze omvat zowel groepsactiviteiten
(ochtendgroep, sport, creatieve activiteiten, …) als huishoudelijke taken. Eén bewoner wordt als verantwoordelijke aangesteld. Deze staat ondermeer in voor een vlotte
communicatie tussen de groep en de begeleidende staf.
Naast het groepsgebeuren wordt elke cliënt ook individueel opgevolgd door een begeleidend staﬂid. De cliënt
kan op zijn persoonlijk begeleidend staﬂid terugvallen
bij moeilijkheden of om persoonlijke zaken te bespreken.
In dit programma kan men in een veilige omgeving en
onder medische begeleiding fysiek ontwennen. Door deel
te nemen aan de groepsactiviteiten, kan de cliënt een
aanvang nemen in het werken aan motivatie en inzicht
krijgen in de eigen verslavingsproblematiek. Samen met
de cliënt kan gezocht worden naar een oriëntatie voor
verdere behandeling.

// Hulpverlening //

Werken met diversiteit inzake pathologie is de uitdaging

10 jaar Therapeutische Gemeenschap
voor Dubbel Diagnose

‘Al doende hebben we geleerd en beter afgebakend. Tegelijk verﬁjnden we onze screening. Die screening
is belangrijk voor een goede indicatie, voor de veiligheid
van de groep en van het individu. We zijn geëvolueerd
en hebben veel geleerd uit de confrontatie met de cliënt.
Vroeger probeerden we zo goed mogelijk om te gaan met
problemen verband houdend met die dubbeldiagnose,
bijvoorbeeld met een acute psychotische opstoot. Vandaag
anticiperen we daarop. We werken individuele trajecten uit.
Terwijl we dit vroeger zelf in huis trachtten aan te pakken,
werken we vandaag ook samen met externen. Als de druk
van het groepsprogramma bijvoorbeeld te groot wordt,
bouwen we een time out in, een rustperiode waarbinnen de
cliënt binnen een psychiatrische setting kan stabiliseren’.
GRIET COGHE

De Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose
te Gent bestaat 10 jaar. Eén van de uitdagingen van deze
setting die zich richt tot cliënten met een verslavingsproblematiek én een psychiatrische problematiek, is het werken
met een diversiteit in de individuele pathologie. ‘Daarnaast
moeten we ook steeds zoeken naar een evenwicht tussen
de individuele aanpak en de groepsbenadering. We slagen
hier steeds beter in, dankzij ons goed uitgebouwd netwerk
en de verworven knowhow’, aldus Griet Coghe, afdelingshoofd van de Therapeutische Gemeenschap (TG) voor Dubbel Diagnose te Gent.
Een terugblik op de geschiedenis van de TG voor Dubbel
Diagnose leert dat de voorbije 10 jaar nogal turbulent verlopen zijn. Dit had zowel met centen als met de doelgroep te
maken. Deze TG voor Dubbel Diagnose in Gent werd in 1994
als particulier project opgenomen binnen De Sleutel. In
die tijd was het programma hoofdzakelijk gericht op harmreduction, stabilisatie voor cliënten met verslavingsproblematiek én psychiatrische problematiek.

Paul De Neve

GRIET COGHE ‘Vanuit een

sterk geëngageerd idealisme werd
toen een opvang gecreëerd waarbij geopteerd werd voor een
individuele aanpak. Het team volgde de cliënten van zeer
nabij op. Voor veel cliënten was het een periode om weer op
adem te komen. Maar eigenlijk werd er te weinig houvast
geboden om terug aan te sluiten in de maatschappij.
Toen ik in 1997 afdelingshoofd werd, hebben we ervoor
gekozen om het roer om te gooien. In de lijn van onze visie
zijn we met onze doelgroep gaan streven naar verandering,

Waar wijkt het concept van jullie TG vandaag af van
het concept van de TG in Merelbeke?
‘We moeten onze cliënten meer ruimte en rust
bieden. We leggen veel nadruk op de huiselijkheid in de
gemeenschap. Veel cliënten kampen met hechtingsproblemen, we moeten er dus extra zorg voor dragen dat ze zich
hier thuis voelen. Verder laat het programma toe dat een
bewoner sneller een beroep kan doen op de staf. Het is een
continu afwegen of bepaalde zaken beter worden opgevolgd door middel van het zelfhulpconcept - via de groep of eerder om individuele ondersteuning vragen - via de staf
worden opgevolgd - bijvoorbeeld bij decompensatie. De
cliënt aangeduid als bewonersverantwoordelijke zal bij ons
vaker moeten overleggen met de staf om bepaalde risico’s
beter te kunnen inschatten. In onze TG kan een bewoner
ook zelf beslissen om even uit de groep te stappen en in
huis apart te gaan zitten, bijvoorbeeld als de druk te groot
wordt. Daarvoor is een ‘stille ruimte’ voorzien. De therapeutische methodieken eigen aan een TG worden aangevuld
GRIET COGHE
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zijn we voor de cliënt beginnen werken richting maximaal
haalbare reïntegratie. Voor de problematiek van de dubbel
diagnose, waren nog geen speciﬁeke methodieken ontwikkeld. Puur kopiëren van het concept van de hiërarchische
gestructureerde Therapeutische Gemeenschap kon niet,
het was dus een pioniersopdracht. Te meer daar we binnen
onze populatie ook nog eens heel diverse pathologieën
behandelen. Hierbij hebben we het over depressies, psychosen, angststoornissen, borderline, en zo meer. In de
loop van die 10 jaar moest meermaals het bewonersproﬁel
geherdeﬁnieerd en verﬁjnd worden’.
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Dankzij de verworven knowhow
en een goed uitgebouwd netwerk slagen we erin
om de diversiteit inzake pathologie aan te pakken.

met individuele psychotherapie, invoeging van rustblokken
en ontladingsschema’s voor wie nodig.’

Jullie TG kampt ondanks die complexere problematiek met een lage stafbezetting. Hoe komt dat?
GRIET COGHE ‘Van meet af aan is de erkenning daterend van

1994 bepalend geweest voor onze werking. We hebben één
van de zwakste conventies in de sector overgeërfd, maar
moesten toch werken met die heel speciﬁeke doelgroep die
een intensieve zorg vraagt. Eigenlijk was het gevolg dat we
lange tijd moesten draaien met een omkadering die maar
half zo groot is als die met een psychiatrische setting met
een vergelijkbare problematiek. Het was dus niet evident
om op een kwalitatieve manier te werken. Te meer daar de
behandeling heel tijdsintensief is : zeer individueel en specialistisch. Gelukkig kunnen we bogen op een relatief stabiel
team en slagen we erin de kennis en knowhow in huis te houden. Toch is de werk- en belevingslast vaak hoog om met zo’n
beperkt team te dragen. We moeten erover waken niemand
te overbevragen. Het is altijd een spanningsveld geweest:
voldoende ondersteuning bieden, het team 24 uur laten
draaien. De laatste jaren is er een kentering gekomen. We
kregen veel tegemoetkoming vanuit het netwerk, we konden
onze intrek nemen in onze gerenoveerde setting en ook het
RIZIV is de conventievoorwaarden aan het verbeteren. Recent
kregen we de toezegging voor een beperkte uitbreiding.’

Hoe belangrijk schat je de verandering van infrastructuur in na de verhuis uit Sint Kruis Winkel in 2005?
‘Achteraf bekeken, veel hoger dan we dachten.
We komen van een afgelegen, donker en bijna vervallen
gebouw. Hier in Gent kunnen we de cliënten dankzij de
nieuwe infrastructuur het nodige respect bieden. Ook voor
het team is dit een absolute meerwaarde.’
GRIET COGHE

Dient het beeld van de TG die functioneert als bijna
volledig afgesloten gemeenschap niet te worden
bijgesteld?
‘Zoals het therapeutisch denken en de maatschappelijke bewegingen zijn geëvolueerd, zijn ook de TG’s
geëvolueerd in hun behandelmodel. De gehanteerde principes zoals leefgemeenschap, zelfhulp in groepen, veiligheid
en basiswaarden blijven de basis. Maar evolutie is duidelijk
merkbaar in o.m. de individuele ondersteuning, samenwerkingsverbanden en het explicieter werken naar de maximaal
haalbare reïntegratie. Voor de cliënt en samenleving is dit
GRIET COGHE

ook merkbaar in activiteiten die naar buiten zijn gericht. Zo
hadden we de voorbije jaren onze Ronde Van Vlaanderen
waarbij de cliënten het volledige traject ﬁetsen in vijf dagen. Er wordt regelmatig deelgenomen aan culturele activiteiten zoals een optreden van Kommil Fo, een TV-opname
van Debby en Nancy, een klassiek concert, etc… Vorig jaar
zijn we gestart met creatieve therapie vanwaaruit het project ‘Bloed, zweet en tranen’ is ontstaan. De werken van de
cliënten worden tentoongesteld buiten de TG en laten hen
toe op een heel persoonlijke manier naar buiten te treden.’

Wat als een cliënt opnieuw begint te gebruiken?
GRIET COGHE ‘Na

10 jaar ervaren we dat cliënten die te maken
krijgen met terugval (opnieuw gebruik), heel dikwijls terug
aansluiten. Dat is het geval zowel tijdens het TG-programma,
tijdens nazorg, of zelfs nadien. Daarnaast merken we dat
wie vroegtijdig afhaakt zich vaak weten te stabiliseren en te
handhaven vanuit de verworvenheden van het programma,
mits hulp van bv ambulante hulpverleningscentra’.

Hoe belangrijk is de nazorg rekening houdende met
de psychiatrische problematiek van de cliënten?
‘Het is voor een cliënt bij ons erg moeilijk om na
zo’n langdurig residentieel programma terug in de maatschappij te stappen zonder verdere begeleiding. Nazorg is
essentieel. Deze kan als gevolg van onze beperkte RIZIVconventie niet door ons zelf worden opgezet. Sinds 2004
werken we samen met de vzw Beschut Wonen ‘Zagan’, dat
ons een huis biedt voor positief afgeronde cliënten. Onze
cliënten worden er integraal - op verschillende leefgebieden - begeleid met als doel hun eigen weg te vinden aangepast aan hun individuele mogelijkheden en beperkingen.
Bij de opstart was dat niet evident gezien onze doelgroep
en methodiek. Maar we slaagden er in om samen met
hen en met onze vele verwijzers en partners een complex
netwerk uit te bouwen. Wie bij ons afrondt, krijgt verdere
individuele therapie via ons dagcentrum, we voorzien een
arbeidstrajectbegeleiding in samenwerking met de Sociale
Werkplaats. Ook plannen we een regelmatige psychiatrische consultatie. De nazorg zorgt voor een geleidelijke
afbouw van de behandeling en begeleiding en laat de cliënt
evolueren naar een maximale reïntegratie. Voor de ene
cliënt kan dit betekenen zelfstandig wonen en werken, voor
een andere cliënt kan dit leiden naar beschut wonen en een
langdurige werkbegeleiding gecombineerd met ambulante
psychotherapeutische ondersteuning’.
GRIET COGHE
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Cliënten breken uit met
kunst in het Geuzenhuis

Griet Coghe

‘Bloed, Zweet en Tranen’ is een tentoonstelling waarin de beeldende
werken van de cliënten van onze TG
worden tentoongesteld. Deze werken
handelen over hun levensverhaal: het
verleden, het heden en de toekomst
van de cliënten. Thema’s die je kunt
verwachten zijn spijt, schuldgevoel,
pijn en verdriet, maar ook vechtlust en
hoop komen aan bod.
Freia Buntinx is met dit project gestart
in januari 2007. Zij is stagiaire ‘creatieve therapie’ en studeert aan de
Hogeschool van Utrecht. Reeds maanden begeleidt zij de cliënten in een
proces van concept tot een beeldend
werkstuk. ‘Dit proces kende een vast
verloop dat begon met het bedenken
van een artiestennaam en de voorbereidingen voor het maken van het
zelfportret’, zo blikt Freia terug.
Vervolgens werd gezocht naar thema’s
waarrond de cliënt graag wou werken. Het verleden bijvoorbeeld. ‘Dat
kunnen héél speciﬁeke thema’s zijn:
wat ziet, of hoe denkt iemand onder
invloed van heroïne? Wat brengt dit
teweeg? Maar ook vrij algemene thema’s als verdriet en pijn. Of toekomst:
wat wil ik? Wat hoop ik te bereiken?
Wat zijn mijn dromen?’ Door dergelijke
gesprekken zocht Freia samen met
iedere cliënt individueel naar wat hij
belangrijk vindt om rond te werken.
Samen met de cliënt werd gezocht

naar passende materialen en technieken. Wat voor iemand is de cliënt en
welk materiaal is raadzaam, is toepasselijk bij het thema?
‘De volgende vraag die in het proces
werd gesteld is: hoe zal ik mijn thema
met het gekozen materiaal nu vormgeven? Is dit abstract? Of ﬁguratief?
Inspireer ik mij op bestaande werken,
of laat ik de fantasie de vrije loop
gaan?’, aldus Freia.
Na al deze overwegingen en besprekingen moest het uiteindelijke kunstwerk
worden gemaakt. In deze fase van
het ‘echte werk’ moest Freia de cliënt
wat meer loslaten. Ze gaf tips, reikte
mogelijkheden aan, gaf suggesties
en waar vragen zijn trachtte zij die te
beantwoorden.
‘Dankzij mijn opleiding heb ik een
enorm respect ontwikkeld voor hoe iemand vormgeeft. Een beeldend werkstuk zie ik als een stukje van iemands
identiteit waar heel voorzichtig mee
moet worden omgesprongen’.
De nadruk in deze tentoonstelling ligt
vooral op de thematiek en de persoonlijke beleving, minder op het beeld op
zich. Van de bezoeker wordt verwacht
dat deze zich openstelt en mee duikt
in de beleving die de cliënt heeft willen uitdrukken.
Een dergelijk proces beleven is een
proces van ‘Bloed, Zweet en Tranen’.
Zowel voor de cliënten als voor Freia,
als creatief therapeute. Maar voor
Freia was het ook heel leerzaam en
een periode van zowel verwondering
als frustratie. ‘Sommige cliënten kon
ik nauwelijks volgen. Ze wilden als
een sneltrein vooruit, hadden grootse
plannen. Anderen leken dan weer
nooit aan hun werk te beginnen. Sommige cliënten verbaasden me door hun
inventiviteit, creativiteit en inspiratie.

Nog andere cliënten moest ik dan weer
proberen weg te halen van de clichés’.
Een van de zinnen die zij waarschijnlijk
het meest zal hebben gehoord tijdens
deze periode is: ‘...maar ik ben eigenlijk helemaal niet creatief…’ Het tegendeel wordt bewezen!
Voor de cliënten was deze periode een
ware zoektocht. Het zoeken naar een
balans bijvoorbeeld: wie ben ik en wie
wil ik graag zijn? Het is een stilstaan
bij wat hun verleden heeft teweeggebracht. Uiteraard zijn dit thema’s die
wel vaker naar voren komen in dit therapeutisch programma. Er is echter één
groot verschil: er mee naar buiten komen. Aan de cliënten heeft ze dan ook
vaak de vraag gesteld: ‘wat wil je aan
de mensen vertellen met je werkstuk’?
‘Voor mij was dit project een sprong in
het onbekende. Maar nu alles steeds
meer vorm krijgt kan ik zeggen: we
mogen er trots op zijn!’

Viering 10 jaar
Therapeutische
Gemeenschap voor
Dubbel Diagnose
Op 22 juni viert de Therapeutische
Gemeenschap voor Dubbeldiagnose
het 10 jarig bestaan.
Deze viering wordt gekoppeld aan de
opening van de tentoonstelling ‘Bloed
Zweet en tranen’. Dit alles vindt plaats
in Het Geuzenhuis, Kantienberg 9 te
Gent (achter Sint Pietsabdij). De ofﬁciele opening van de tentoonstelling en
de receptie naar aanleiding van 10 jaar
TG vindt plaats op 22 juni tussen 15 en
17 u. Deze gratis tentoonstelling is nog
te bezichtigen tot en met 6 juli.
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Vrijdag 22 juni is het zover! De Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel
Diagnose ‘De Sleutel’ viert zijn 10 jarig
bestaan. Dit feestelijke gebeuren gaat
samen met de opening van de tentoonstelling ‘Bloed, Zweet en Tranen’.
Een terugblik op de totstandkoming
van deze eigenzinnige expo met onze
creatieve therapeute.
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Onze therapeutische gemeenschappen
in een breder perspectief
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Mensen die verslaafd zijn, helpen elkaar om te veranderen.
Professionele hulpverleners ondersteunen hen in dit proces. Het is eenvoudig gezegd de basis van het concept binnen therapeutische gemeenschappen (TG). Het TG-concept
vertrekt – net zoals de eigen visie van De Sleutel – vanuit
een integrale benadering van de cliënt met een verslavingsprobleem. De laatste jaren ontstaan er steeds meer TG-toepassingen in functie van bepaalde doelgroepen. Vandaag
is het concept zelfs de basis waarmee men probeert kindsoldaten opnieuw op het rechte spoor te krijgen.
De historische wortels van De Sleutel komen voort uit het
concept van de Therapeutische Gemeenschap. De Sleutel
werd in 1974 opgericht door enkele studenten orthopedagogie van de Gentse universiteit, samen met de medewerkers van het Jongeren Advies Centrum (JAC). In een boerderij ten noorden van Gent, kreeg de eerste therapeutische
gemeenschap langzaam vorm. De opgenomen cliënten
verbleven er 12 maanden en ondergingen er een proces van
leren, werken en therapie volgen.

Paul De Neve

Koen Dhoore, directeur Zorg binnen het netwerk van de Sleutel :‘De therapeutische gemeenschap is een van de eerste
modellen die aangewend werden als gespecialiseerde behandelingsvorm voor mensen met een verslaving. Het model
ontstond eind jaren vijftig in Amerika. De therapeutische
gemeenschap als werkvorm, heeft zich in de loop van de
voorbije 50 jaar grotendeels in drie fases verder ontwikkeld.
De eerste fase was die van de Amerikaanse pioniers van de
Synanongemeenschap, een zelfhulpgroep ontstaan vanuit
de Alcoholics Anonymous-beweging. In een tweede fase
kwamen er professionelen bij om het model mee te bewaken
en de groepen te begeleiden’. Diversiﬁëren is de voorlopig
laatste fase, waarbij het oorspronkelijke TG-model zich
verder gaat professionaliseren en zich ook toespitst op speciﬁeke doelgroepen, zoals minderjarigen, mensen met psychiatrische stoornis, vrouwen met kinderen, mensen in de
gevangenis, ambulante TG voor mensen met mildere sociale
en psychische problemen, TG voor mensen met HIV/AIDS.
De kern van dit sterk op verandering gerichte concept werd
door o.a. dr. George De Leon, dr. E Broeckaert en dr. M.
Kooyman grondig bestudeerd. ‘Verandering bij het individu
wordt beoogd door in te spelen op sociale en psychologische aspecten. De gemeenschap zelf is hierbij de methode
waarmee die verandering ingezet en begeleid wordt. Es-

sentieel aan dit concept is dat elkeen binnen die drugvrije
gemeenschap een rol te spelen heeft binnen een bepaalde
structuur. Meer zelfs: elke bewoner moét die rol spelen.
Even essentieel is echter dat het model systematische
feedback van de medebewoners toelaat zodat dit leren
binnen een sociale context op gang komt. De bewoners
zijn rolmodellen voor elkaar en de groep houdt individuele
verandering op het goede spoor. Elke behandelfase weerspiegelt dan telkens het niveau van persoonlijke en sociale
verantwoordelijkheid. Dit zijn essentiële TG-concepten die
het verschil maken met een traditionele werking in leefgroepen’, aldus Koen Dhoore.

Visie op verslaving
Het TG-programma benadert verslaving op een zeer integrale wijze. Verslaving is een stoornis van de hele persoon,
en niet één facet ervan. Dit is ook de visie van De Sleutel. In
een TG kunnen de bewoners op al die facetten worden aangesproken waarbij in de 3 grote fasen van het programma
accenten worden gelegd op het gedrag, emotie en cognitie.
KOEN DHOORE ‘Eén aspect eruit halen, kan eigenlijk niet. De
TG’s hebben op dat vlak een herstelvisie die veel verder
reikt dan louter de schade die druggebruik teweegbrengt,
beperken. Je bent maar van je verslaving af als ook al die
andere facetten in beweging komen die door dat soms
langdurig druggebruik ondergesneeuwd zijn geweest’.
Daarnaast is er bij De Léon ook een heel duidelijke visie
op de persoon die verslaafd is. ‘Wie is die verslaafde, wat
karakteriseert die persoon. Denk aan het manipulatief gedrag, moeilijk kunnen omgaan met frustraties, met gezag,
gevoelens… Verslaafden kunnen vaak geen emoties meer
tonen. Dat gevoelsleven is soms jarenlang geblokkeerd...
Het effect dat dit heeft, indien die gevoelswereld opnieuw
openkomt, kan je vaak niet alleen dragen. Een groep die
veiligheid biedt, betekent hierbij een zeer grote steun’, zo
verduidelijkt Koen Dhoore.
‘Verslaving heeft een grote invloed op de persoon. Vandaar
die langdurige behandeling. We hebben het immers voor
de meesten over een negatief gedragspatroon dat aangeleerd is. Je kan niet aﬂeren te zwemmen, hetzelfde geldt
bij verslavingsgedrag, maar je kunt wel een nieuw gedrag,
alternatieven aanleren’. Dat dit een lang proces kan zijn,
hoeft geen betoog, gezien we soms van een chronische
stoornis spreken wat ook een voortdurende kwetsbaarheid
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De laatste jaren ontstaan er steeds meer toepassingen
van het TG-concept in functie van bepaalde doelgroepen.

De visie op herstel hangt samen met de visie op wat die
verslaving met iemand doet. ‘Echt herstel is er pas dan als
we kunnen zeggen: Ik ben aan het werk, ik ben opnieuw in
harmonie met mijn omgeving en familie, ik kan leven zonder
drugs. Eigenlijk is herstel maar mogelijk door een voortdurend leerproces op gang te trekken. Dit stopt niet bij het
einde van een behandelperiode’.
Een vierde fundamentele visie is die van het goede leven,
wat een ethisch kader tekent. ‘Waar oriënteren wij onze
mensen naartoe. Dan hebben we het over de fundamentele
waarden: eerlijkheid, respect en verantwoordelijkheid. Dat
vertaalt zich binnen de structuur van die TG naar zaken als
respect t.o.v. jezelf, je medebewoners verantwoordelijkheid
opnemen, enz,... ‘Het is daarom voor een goede werking
van een TG essentieel dat elke medewerker en bewoner in
deze gemeenschap deze waarden steeds opnieuw delen en
ze als norm beleven in de hele gemeenschap.

Een gegeven is dat een 30% van het totaal aantal opgenomen bewoners het volledige TG-programma afrondt. De
grootste drop out situeert zich in de eerste 90 dagen.
De verblijfsduur in het programma is een belangrijke
voorspeller betreffende het resultaat inzake abstinentie
en herval in delinquent gedrag: voor mensen die het hele
programma (inclusief nazorg via “tussenhuizen”) volgden,
is 90% clean en pleegt geen criminele feiten; dit is 50% in
de groep die meer dan 1 jaar in behandeling was en 25%
voor zij die minder dan een jaar in de TG verblijven.
Het is aangetoond dat de belangrijkste variabele in het al of
niet halen van succesvol resultaat, nl de retentie, beïnvloed
is door het niveau van betrokkenheid van de familie in het
behandelproces. Het is de betrokkenheid/verbondenheid
van een bredere gemeenschap, vertegenwoordigd door de
familie, die een herstellend mechanisme in zich draagt. Het
is niet enkel in de begrensde wereld van de TG dat actie
moet worden ondernomen. Ook de familie, de buurt, de
bredere samenleving wordt hiertoe opgeroepen.

Therapeutisch concept erkend op wereldvlak
Deze vier visies onderlijnen waarom dergelijk gemeenschapsconcept wordt aangewend als methodiek tot verandering. ‘Als elke bewoner het mandaat heeft om iedereen
aan te spreken op alles wat niet in de lijn ligt van eerlijkheid, respect en verantwoordelijkheid dan hebben we een
zeer krachtig instrument in handen dat in het bijzonder
voor mensen met een drugverslaving kan leiden naar een
fundamenteel andere en gezonde levenswijze’, zo stelt
Koen Dhoore.

Effectiviteit?
Om het antwoord op deze moeilijke vraag te kunnen
nuanceren moeten we vooral de doelgroep van een TG
verduidelijken: mensen bij wie vaak van polydruggebruik
sprake is, die vaak ernstige justitiële problemen hebben,
geen of weinig sociaal netwerk, werkloos zijn en psychoemotionele klachten hebben. De Drug Abuse Treatment
Outcome Study (DATOS, een lange termijnstudie die focust
op de resultaten van drughulpverlening en bv druggebruik
vergelijkt tussen 12 maanden voor opname en 12 maanden
na ontslag) wijst o.a. uit dat cliënten die een TG-behandeling volgden duidelijk lager scoren op gebruik van cocaïne,
heroïne en alcohol, dat de werkloosheid afneemt, dat er
minder depressieve klachten zijn.

Ook buiten De Sleutel wordt gewerkt volgens het concept
van de therapeutische gemeenschappen. In België lopen
dergelijke residentiële programma’s o.m. bij De Kiem, De
Spiegel en Trempoline. Mede als gevolg van het stijgende
aanbod binnen de drughulpverlening verenigden de verschillende TG’s zich om de hogere drempel voor dergelijke
programma’s te verlagen. Zo bestaat er sinds 1990 een
Belgische Federatie van Therapeutische Gemeenschappen. Ook op Europees en wereldvlak verenigingen de TG’s
zich. Zo zijn er soortgelijke programma’s te vinden in 25
Europese landen. Op wereldvlak wordt het TG-concept ondersteund vanuit het WFTC. Deze organisatie telt afdelingen
o.m. in Latijns Amerika, Australië, de VS en Azië. Ook onze
afdeling Kunci in Indonesië werkt volgens het TG-principe.
Ook buiten de drughulpverlening wordt het TG-model
gebruikt. Aansluitend bij de diversiﬁëring naar speciﬁeke
doelgroepen, zijn er ook toepassingen bijvoorbeeld naar de
problematiek van de kindsoldaten. Koen Dhoore: ‘Om een
veranderingsproces van deze compleet ontspoorde en sterk
getraumatiseerde kinderen aan te pakken, kiest men bijvoorbeeld in Columbia voor het TG-model. Dit onderstreept
de kracht van dit integrale concept naar verandering binnen
een veilig kader’.
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impliceert (cfr. voedingspatronen wijzigen bij diabates- en
hartpatiënten).
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Naar een nieuwe
rangschikking van drugs… ?
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“Cannabis gevaarlijker dan harddrugs” (HLN, 21 maart 2007)
“Alcohol en sigaretten gevaarlijker
dan XTC en wiet” (HLN, 23 maart 2007)
“Kalmeerpil gevaarlijker dan LSD”
(HN, 24 maart 2007)

Geert Lombaert

Eind maart zaaiden uiteenlopende
krantenkoppen vrij veel verwarring bij
de publieke opinie. Nochtans verwijzen
alle artikels naar eenzelfde publicatie
uit het wetenschappelijke tijdschrift
The Lancet (1). Wat is er aan de hand?
In het gerenommeerde tijdschrift The
Lancet pleiten onderzoekers van de
Universiteit van Bristol ervoor om
verdovende en verslavende middelen
op een andere manier te classiﬁceren.
Volgens hen is de gangbare indeling
van gevaarlijke middelen immers ontoereikend. Het classiﬁcatiesysteem
dat in Groot-Brittannië maar ook in
andere landen als referentiekader
gehanteerd wordt, deelt de gevaarlijke
middelen in 3 categorieën in: A-, B- en
C-drugs (2). A-drugs worden in deze

classiﬁcatie beschouwd als drugs die
de meeste schade toebrengen zoals
heroïne, cocaïne, LSD en XTC. C-drugs
worden als de minst schadelijke
beschouwd bvb. cannabis, benzodiazepines, anabole steroïden en de
partydrug GHB. Amfetamines en barbituraten behoren tot de B-drugs.
Deze indeling in A-, B- en C-drugs is
- volgens de onderzoekers - onduidelijk, willekeurig en zonder wetenschappelijke basis. Bovendien worden
bepaalde middelen zoals alcohol en
tabak helemaal uitgesloten.
Om tot een alternatieve classiﬁcatie
te komen gingen de onderzoekers uit
Bristol als volgt te werk. Ze gebruikten
drie factoren om de schadelijkheid van
een middel te bepalen:
- de schade aan het menselijke
lichaam van de gebruiker,
- de mate waarin het middel
verslavend is, en
- de gevolgen die het gebruik
ervan heeft voor het gezin en
de samenleving.
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Aan twee groepen van experts - in
verslaving gespecialiseerde psychiaters en medische experts bij politie
en justitie - werd gevraagd om twintig
verschillende middelen te beoordelen
op deze drie factoren. Zowel legale als
illegale middelen dienden te worden
gescoord. Op basis van deze scores
berekenden de onderzoekers de schadelijkheid voor elk van de middelen,
en bekwamen ze een rangschikking.
Uit de resultaten bleek dat beide
groepen van experts het opvallend
met elkaar eens waren en bijgevolg tot
gelijkaardige scores kwamen.
Onderstaande ﬁguur geeft de gemiddelde scores weer voor een 13-tal middelen. Hoe hoger de score, hoe schadelijker het middel geacht wordt.
Naargelang de focus kan je vele kanten op met deze rangschikking. Een
illustratie:
- Alcohol en tabak zijn schadelijker
dan cannabis en XTC.
- Alcohol en slaap- en kalmeermiddelen zijn slechts iets minder
gevaarlijk dan heroïne en cocaïne.
- Net als XTC is ook LSD een relatief
‘veilig’ middel.
- Cannabis is gevaarlijker dan XTC,
LSD en GHB, maar minder schadelijk dan tabak.
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Gemiddelde score naar
schadelijkheid voor 13
legale en illegale middelen
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(1) The Lancet 2007, vol. 369: 1047-1053
(2) The Misuse of Drugs Act van 1971
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// Varia //

Schrijf in via onze website
Zeil opnieuw met ons mee!

Een opmerkelijke vaststelling van de
auteurs is dat hun rangschikking niet
overeenkomt met de huidige classiﬁcatie van gevaarlijke middelen. In
bovenstaande ﬁguur wordt dit duidelijk geïllustreerd: de rode balkjes
verwijzen naar zogenaamde A-drugs,
terwijl B-drugs in het blauw en C-drugs
in het paars ingekleurd zijn.
Op cocaïne en heroïne na, zijn er nauwelijks overeenkomsten met de gangbare indeling van drugs. Opvallend is
dat XTC en LSD - twee zogenaamde Adrugs - een relatief lage score krijgen,
terwijl een C-drug als benzodiazepines
zich in de bovenste helft bevindt.
De auteurs benadrukken voorts dat
het - vanuit wetenschappelijk standpunt - niet te verdedigen is om alcohol
en tabak te weren uit de indeling van
gevaarlijke middelen. De globale scores voor deze sociaal aanvaarde middelen onderscheiden zich immers niet
van de globale scores voor zogenaamd
illegale middelen. De Britse onderzoekers hopen dan ook een discussie
op gang te brengen over de manier
waarop maatschappelijk aanvaarde
drugs zoals alcohol en tabak gereguleerd moeten worden.
De Bristol-onderzoekers zijn er zich
van bewust dat hun onderzoek niet
volmaakt is. Zo geldt bijvoorbeeld dat
de drie factoren voorlopig eenzelfde
gewicht kregen in de uiteindelijke
score, terwijl er ongetwijfeld argumenten zijn om de ene of andere factor

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

zwaarder te laten doorwegen. Daarnaast merken we op dat het gaat om
een relatieve ordening van middelen.
De resultaten kunnen verkeerdelijk
de indruk wekken dat middelen die
zich aan de ene kant van het spectrum
bevinden - zoals XTC en GHB - veilig of
onschadelijk zouden zijn, terwijl het
omgekeerde geldt voor de middelen
die een relatief hoge score krijgen. Het
moet duidelijk zijn dat het gaat om
een rangordening van middelen die
stuk voor stuk schadelijk zijn.

Dat legale middelen niet over het
hoofd gezien worden in dit onderzoek, is van groot belang. Het feit dat
de twee frequentst gebruikte legale
drugs zich in de bovenste helft van de
rangschikking bevinden, is belangrijk
in het debat over druggebruik en -misbruik. Terwijl het debat zich (te) vaak
toespitst op het legaal of illegaal zijn
van een middel, wordt de focus hier
uitdrukkelijk gericht op de risico’s en
schade die verbonden zijn aan het
gebruik van een middel.

Niettegenstaande de methodologie
nog verﬁjnd kan worden, zien we belangrijke voordelen in deze aanpak.
Zo wordt een transparant kader geschapen en een duidelijke procedure
vastgelegd om de schade van huidige
én nieuwe drugs te beoordelen en
te rangschikken. Bovendien kan het
onderzoek vrij gemakkelijk herhaald
worden naarmate zich nieuwe
kennis of evidentie ontwikkelt.

Of het nu gaat over een sensibiliserings- en preventiebeleid, een beleid
op het vlak van behandeling of een
vervolgings- en sanctioneringsbeleid,
telkens moeten keuzes gemaakt worden. We kunnen enkel toejuichen dat
deze maatschappelijke keuzes steeds
meer gebaseerd zouden worden op
transparantie en duidelijkheid omtrent
relatieve risico’s en schade die drugs
veroorzaken.
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Deze stellingen zijn op zich allemaal
correct, maar klinken toch zeer uiteenlopend en wekken tegenovergestelde
reacties op. Het volledige verhaal dat
de onderzoekers brengen in The Lancet is genuanceerder, maar leent zich
niet tot een spectaculaire krantenkop.

Altijd al gedroomd van een zeiltocht op zee of van een gezellig boottochtje op de rivieren? Op zondag 9 september 2007 kan u deelnemen aan de Zee-Zeildag 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 derde 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 van onze Therapeutische Gemeenschap van Merelbeke nemen deel
met de Antwerp Flyer, een groot opleidingsjacht. Voor hen is het een sluitstuk van een
zeilopleiding kaderend in hun therapeutisch programma.
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Alcohol is ook een drug
Als onze medewerkers voor preventie naar een ouderavond,
een lerarentraining of een klasdiscussie gaan, letten ze erop
dat ze het hebben over alcohol en andere drugs, niet over
alcohol en drugs. Een detail, maar een belangrijk detail.
In de preventieprogramma’s die zich op scholieren richten
is aandacht voor alcohol zeker op zijn plaats: hoe vroeger je
begint met veel te drinken, hoe groter het risico dat je andere drugs gaat gebruiken. Ook de kans op frequent en problematisch gebruik verhoogt voor wie al op jonge leeftijd
begint te drinken of op jonge leeftijd al dronken is geweest.
En ook zonder dit verband met andere drugs is het nodig
alcoholgebruik op tienerleeftijd te voorkomen.

Jongeren zijn prijsgevoelig
De prijs van alcohol is een belangrijke invloedsfactor op
het gebruik. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de
Europeanen (62%) denkt dat een hogere prijs geen invloed
heeft op hun alcoholconsumptie, zelfs niet als de prijs met
25% omhoog zou gaan. Een derde denkt echter wel minder
te gaan drinken bij hogere prijzen. Het sterkste effect wordt
onder jongeren gevonden: 44% van hen geeft aan minder
alcohol te zullen kopen als de prijs met 25% zou stijgen.
Jongeren zijn dus prijsgevoelig.

Peter van der Kreeft

Jongeren zoeken zelf
Behalve prijsgevoelig zijn tieners ook creatief en zoeken ze
op hun eigen manier naar oplossingen. Een zelfregulerende
gewoonte die is ontstaan door de confrontatie met dure
drankprijzen in uitgaansgelegenheden is predrinking. Jongeren drinken voor ze uitgaan drie of vier uur buiten, bij de auto
of gewoon ergens op straat. In Spanje heet dit bottélon (grote ﬂes), in 85% van de gevallen gaat het dan om een halve
ﬂes sterke drank per man die je mixt met cola of een andere
frisdrank en op die paar uur verorbert. De opgegeven reden
is vooral omdat het goedkoper is, en voor een kleinere groep
om leeftijdscontrole te ontlopen. 19% van de bottelón doet
het voor het eerst op 13 jaar, 52% tussen 14 en 16. 46% één
tot twee keer per maand, 34% drie tot vier keer per maand.

Geen goed voorbeeld van alcoholbeleid in Schotland
Geen enkele Schotse beleidsvoerder durft aan de prijs van
alcohol te raken. De vrije markt, zonder ondergrens voor
de prijs van bier, wijn of sterke drank werkt het predrinken,
of frontloading zoals de Schotten het noemen, alleen maar
in de hand. Supermarkten beschouwen de supergoedkope

alcohol trouwens als lost liters: producten die weinig winst
opleveren, maar klanten de winkel in trekken.
Zonder de prijs als belangrijk structureel instrument om
drankcultuur te beïnvloeden, gaat alle aandacht naar media- en bewustmakingscampagnes. Gebrek aan regulering
steekt daar nog meer stokken in de wielen, bijvoorbeeld in
verband met de units. Veel preventie is gericht op het beperken in het aantal glazen (units) dat je drinkt. Maar ondertussen wordt wijn, dat steeds populairder wordt in Schotland,
systematisch aangeboden in hoeveelheden van seventeenﬁfty of twentyﬁve, wat geen van beide overeenkomt met een
of twee units. Preventiewerkers kunnen nog zoveel goede
training geven aan personeel van uitgaansgelegenheden,
zonder reguleringen van hogerhand blijven de horecaketens
de dans uitmaken. De keuze voor wijn in porties van 17,5
cl (a small) of 25 cl (a big) wordt gemaakt op basis van
optelsommen van tijd om glazen af te wassen, invloed van
vertical drinking (staand versus zittend consumeren), aantal
handelingen om glazen op te halen en in te schenken.

Drinktest op het internet
De Nederandse website www.watdrinkjij.nl is gemakkelijk
toegankelijk en even gemakkelijk in te vullen. NIGZ (Nationaal
Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie),
de bedenker van de drinktest, maakte een verschil tussen de
test voor volwassenen en voor jongeren. Die laatste is nog in
experimentele fase, maar de test voor volwassenen is heel
binnenkort ook op de website van De Sleutel beschikbaar.
De informatie die je op de website vindt gaat bijvoorbeeld
over de extra schade die alcohol veroorzaakt op twaalf- tot
zestienjarige leeftijd. Een opmerkelijk mikpunt van NIGZ in
de campagne is de attitude van ouders. De tolerantiegraad
van ouders ten aanzien van alcoholgebruik door hun kinderen is gestegen van 38% in 1996 naar 50% in 2003.
STAP (Stichting Alcoholpreventie) liet de Universiteit van
Twente een onderzoek doen naar de invloed van ongelukken of incidenten met alcohol op het alcoholgebruik. Het
wees aan dat negatieve ervaringen met alcohol niet leidt
tot vermindering. Jongeren noemen incidenten met alcohol
cool en grappig: ziek worden, vallen, zelfs letsels of verwondingen als gevolg van teveel drinken worden positief
ervaren. Dat betekent dat de opvoedingsmethode (sic) ‘laat
ze maar een keertje goed dronken worden, dan leren ze het
wel af’ niet meer werkt.

// Internationaal //

KNOWHOW is nodig in Rusland

Peer van der Kreeft

De drugproblematiek is in Rusland
probleem nummer één. Ondanks het
feit dat je er overspoeld wordt met
preventiemodellen van Amerikaanse
foundations, kiezen de Russen voor
het Vlaamse preventie- en hulpverleningsmodel van De Sleutel. In het kader van het samenwerkingprogramma
‘KNOWHOW’, mogelijk gemaakt door
de Vlaamse Gemeenschap, waren er
midden april 2007 zes Russische experts op studiebezoek bij De Sleutel.
De Sleutel zet zich niet alleen in voor
drugverslaafden in Vlaanderen en
Brussel. Al vele jaren zijn we actief
op het internationale werkterrein van
preventie, onderzoek, hulpverlening
en tewerkstelling. Sinds 2005 leidt
De Sleutel het project ‘Knowhow’
om Russische organisaties en vrijwilligers op een professionele manier
bij te staan in hun strijd tegen drugproblemen.
De bijdrage van De Sleutel bestaat
erin expertise over te brengen. Vlaams
minister van Buitenlands Beleid Geert
Bourgeois ondersteunt dit project met
een subsidie van 45.000 euro.

De knowhow wordt overgedragen
tijdens trainingen door experts van
De Sleutel in preventie of hulpverlening. De trainingen heten eigenlijk
“TOT”: training of trainers. Want de
Russische deelnemers geven vervolgens zelf trainingen in Rusland aan
professionals, studenten, familieleden
en ex-verslaafden. Honderden mensen
hebben inmiddels dit ‘Knowhow’programma gevolgd.
Een Russische delegatie van experts
kwam midden april 2007 naar De Sleutel voor een werkbezoek. Thea Swierstra van De Morgen schreef in een
reportage van de studiereis dat het
vooral de evenwichtige aanpak van De
Sleutel is die de Russen aanspreekt.
Daarbij is er aandacht voor preventie
en hulpverlening, het tegengaan van
criminaliteit en het streven naar genezing. “Het verbaast ons hoe er hier
met mensen omgegaan wordt die problemen hebben”, zegt Leonid Sjpilenja
van de Raoul Wallenberg International
University for Family and Child in SintPetersburg. “Verslaafden worden niet
volgestopt met medicijnen, maar er
wordt door noeste arbeid een relatie
met hen opgebouwd.”

Psychiater Leonid Sjpilenja uit Sint-Petersburg, hoofd preventie De Sleutel
Peer van der Kreeft en Knowhow-coördinator Tatiana Bochkareva van het
Centrum voor Drugpreventie in Samara.

Verslaving is een immens probleem
in het Oostblokland. Van de 140 miljoen mensen gebruiken er 6,5 miljoen
drugs en staan er 1,8 miljoen geregistreerd als verslaafd. Naast cannabisen xtc-gebruik is er een gigantisch
hoog heroïnegebruik. Anders dan in
België is dat probleem onderdeel van
het straatbeeld.
Ook Jelle Schepers van De Standaard
rapporteerde over het Russische
werkbezoek: “De Russische delegatie
liet heel wat Amerikaanse drugpreventieprogramma’s links liggen en koos
uiteindelijk voor het Vlaamse model.
“De Amerikaanse modellen zijn vaak
sterk gepolariseerd”, meent Peer van
der Kreeft van De Sleutel. “Ofwel ben
je voor drugs, ofwel ben je tegen. Wij
zoeken naar een evenwicht tussen
preventie en controle, en de Russen
appreciëren dat.”
Dat De Sleutel zijn oog op Rusland liet
vallen, was ook geen toeval. “Na een
bezoek aan Rusland werd duidelijk
dat drugs daar een ernstig probleem
vormen”, vertelt Van der Kreeft “Ik heb
verscheidene heroïnehoertjes gezien
die er in rioolgangen woonden. Je
houdt het niet voor mogelijk.”
Igor Noskov, rector aan een trainingsinstituut in Samara, wijst met de vinger naar de Russische overheid, die
te weinig geld zou spenderen aan de
strijd tegen drugs. “We moeten onze
fondsen wel in het buitenland zoeken.” De Russische delegatie toonde
zich onder de indruk van de Vlaamse
aanpak. “Er wordt alles aan gedaan
om de verslaafden te integreren in
de maatschappij”, leert Noskov.
“Dat kennen wij in Rusland niet.”

15
Nummer 10/2007

KNOWHOW is nodig in Rusland

// 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

