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Beste lezer,
Na een deugddoende vakantie staan we opnieuw met zijn allen klaar om in het

Werking RKJ in de kijker

komende werkjaar drugproblemen te helpen voorkomen of er antwoorden op te
bieden.

Ook jeugdige drugverslaafden
kunnen bij De Sleutel terecht

In de eerste plaats een woord van dank aan de vele nieuwe donateurs die de oplage
van ons Donateursmagazine fors hebben doen toenemen. Vergeet overigens niet
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Ook jeugdige drugverslaafden
kunnen bij De Sleutel terecht:
werking RKJ in de kijker
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ons uw e-mail adres te bezorgen als u dat hebt, dan kunnen we u volgende keer een
elektronische nieuwsbrief bezorgen. Daardoor dalen de kosten van Die Keure, die uit
sympathie voor de donateurs van De Sleutel, deze nieuwsbrief gratis drukt. Ook de
kosten voor onze organisatie zullen hierdoor dalen; per zending betalen we € 0,18.

Als ie maar geen...

Recent mochten we vanwege het RIZIV bijkomende middelen ontvangen om de

Opvoeding als beschermende

groepsbehandeling in onze dagcentra te Antwerpen en te Gent te kunnen verder

factor tegen het toenemend

zetten. U herinnert zich misschien nog dat we vorig jaar april hiervoor op straat

druggebruik

kwamen toen Minister Arena onze projectsubsidies schrapte. Dankzij Minister

Omdat in het Crisis Interventie Centrum (CIC) van
De Sleutel steeds meer adolescenten
(13-18 jaar) werden opgenomen, besloot men
in 1996 voor deze doelgroep een meer speciﬁek
programma op te starten. Het zou de basis leggen
voor de stichting van het Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma (RKJ). In 1998 werd wegens
plaatsgebrek in het CIC, verhuisd naar ‘Huize
Bethanië’ in Knesselare. Na een aantal omzwervingen is het RKJ sinds september 2003 deﬁnitief
in de Zuidmoerstraat 165 te Eeklo gevestigd, in
een gerenoveerd kloostergebouw van de Broeders
van Liefde en heeft een capaciteit van 20 bedden.

Johan Vandelanotte kregen we overbruggingsmogelijkheden voor 2004 en Minister
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Preventielessen voor KUNCI in
Indonesië
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Zeezeilschool Nieuwpoort

Demotte zorgde via het RIZIV voor de deﬁnitieve oplossing. Zo konden we een paar
honderd behandelplaatsen voor drugverslaafden vrijwaren!
Wat de preventie betreft wordt het najaar van groot belang. Er is een kans dat
Minister Inge Vervotte meer middelen zal voorzien voor preventie. Misschien kan een

organiseert zeilproject voor

stuk hiervan tegemoet komen aan onze ﬁnanciële noden zodat we ook, en desnoods

TG-cliënten

gratis, preventieprogramma’s kunnen organiseren in scholen en verenigingen,

Sinds 2004 is het RKJ ofﬁcieel erkend door de
Vlaamse Gemeenschap en valt onder de bevoegdheid van de dienst Bijzondere Jeugdbijstand (in
1999 werd de werking ofﬁcieel erkend). De ﬁnanciering van de werking staat los van het RIZIV.

die hier niet voor kunnen betalen. Heel dikwijls zijn het juist dié scholen die het
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Kenmerken van gebruik over

erg nodig hebben. Dankzij uw inspanning kunnen we dat vandaag al in veel meer

de loop van de jaren

scholen doen.

In gesprek met onze
promotiemedewerkers
Charlotte en Steven

Groot nieuws voor Kunci, ons preventie- en hulpverleningsprogramma in Yogyakarta/
Indonesië. Na het werkbezoek van Peer van der Kreeft in het voorjaar, wordt er nu
al werk gemaakt van de vertaling en aanpassing van onze preventieprogramma’s.
De vrijwilligers van de vzw Hana, waarmee we samenwerken, zijn wild enthousiast.
Verder reis ik in oktober voor een derde maal naar Yogyakarta. Deze keer om het
centrum te openen en de eerste cliënten te verwelkomen. Rotary International
betaalt de kosten van deze reis.
Tot zover ons zomernieuws. Ook in de vakantie hebben onze medewerkers dus niet
stil gezeten!

Paul De Neve

11

Het jongerenprogramma heeft als doel de opvoeding en begeleiding van minderjarige druggebruikers naar een drugvrije en psychosociale
reïntegratie, waarbij maximaal aandacht geschonken wordt aan het gezin en de omgeving van
de jongere. Om de jongeren in het RKJ ook echt
gemotiveerd te krijgen staat een team paraat van
18,5 voltijds equivalenten.
Koen Willems is er adjunct-diensthoofd en met
hem hadden we een gesprek over de werking van
het RKJ.

Wat zijn de doelgroepen van het RKJ?
koen willems: Het RKJ situeert zich in het zorgcircuit van de Bijzondere Jeugdzorg. Het RKJ heeft als
verwijzers het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJZ)
en de Jeugdrechtbank (JRB). De doelgroep van het
RKJ kan als volgt omschreven worden:
Het middelengebruik van de jongere heeft geleid
tot een verslechtering van de situatie, tot zodanig
ernstige proporties dat hulpverlening noodzakelijk
is op minstens twee van volgende levensgebieden: lichamelijke gezondheid, opleiding, sociale
situatie, familiale relaties, psychische toestand,
betrokkenheid tot criminaliteit Bovendien moet er
sprake zijn van voortdurend “drugseeking behaviour”. Het gebruik van middelen door de minderjarige is ook van dien aard dat er sprake is van een
sterke aandrang om te gebruiken. En uiteraard is
er hulpverlening nodig voor het middelengebruik
zelf. Met middelen bedoelen we zowel illegale
drugs als alcohol.

Zijn er voorwaarden voor jongeren zelf?
koen willems: Inderdaad. Concreet is ons programma op maat gemaakt van jongeren tussen
de 12 en de 18 jaar die middelen misbruiken of
er aan verslaafd zijn. Daarbovenop verkeren ze in
een problematische opvoedingssituatie (POS) of
hebben ze een als misdaad omschreven feit (MOF)
gepleegd. Verder moet de drugproblematiek primair zijn en dient er reeds een dossier lopende te
zijn bij het Centrum Bijzondere Jeugdzorg (CBJZ) of
bij de jeugdrechtbank.
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Zijn er jongeren die niet in het
programma passen?
koen willems: Het RKJ richt zich niet tot jongeren
die primair delinquent zijn of psychiatrische stoornis vertonen en secundair middelen gebruiken.
Ook jongeren met enkel alcoholafhankelijkheid
en geen ander middelenmisbruik zullen verwezen worden naar andere, meer gespecialiseerde,
diensten. Ook jongeren met een mentale handicap
behoren niet tot onze doelgroep.

Kan je het programma zelf kort
voorstellen?
koen willems: Vooraf wil ik zeggen dat jongeren
voor de crisisopvang en lichamelijke ontwenning
niet bij ons terechtkunnen. Hiervoor kan verwezen
worden naar het CIC (crisisinterventiecentrum)
De Sleutel, ziekenhuizen, … Het RKJ verzorgt de
functies als assessment en diagnostiek, motivatie,
behandeling en nazorg. En we werken in fasen.
Vooreerst moet er duidelijkheid komen over de
motivatiebereidheid, het gaat immers om een
verplichte plaatsing. Dit gebeurt tijdens de proeffase, we noemen het de joppersfase. Tijdens deze
periode van maximum 4 weken is het de bedoeling
om wederzijds kennis te maken en te werken aan
een indicatiestelling en om de motivatie tot het in
behandeling gaan te ontwikkelen. Op het niveau
van de cliënt komt het erop neer dat we vooral
peilen naar de veranderingsbereidheid op vlak van
druggebruik, justitie en politie, familie en sociale
relaties, psychisch emotionele klachten.
Na deze joppersfase volgt het luik behandeling.
Het behandelingsgedeelte heeft een duur van
ongeveer 5 maanden. Dit luik is op zijn beurt
opgedeeld in drie fasen. Vooreerst is er de gedragsfase. In deze fase komt het er op neer om
het ‘negatieve’ gedrag te leren kennen en herkennen om het dan om te zetten in ‘positief gedrag’.
De tweede fase is de gevoelsfase. Binnen deze
fase zoeken we naar een antwoord op de vragen:
“Hoe komt het dat ik ben wie ik ben?” “Wie wil
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ik worden?” Het is in deze fase dat de jongere
opnieuw stappen naar buiten toe zet. Over de
verschillende levensterreinen heen (familie, vrije
tijd, school/werk, …) zoeken naar antwoorden
om het leven terug op het juiste spoor te krijgen.
Tot slot is er de derde fase, namelijk die van de
sociale reïntegratie. In deze fase maakt de jongere
een draaiboek (als het ware een soort eindwerk)
waarin de doelstellingen en afspraken, gemaakt
binnen de diverse levensterreinen, genoteerd
worden. De jongere doet dit zowel residentieel als
tijdens weekends op verplaatsing.De behandeling
is er tijdens die periode op gericht om op niveau
van de cliënt, tijdens het programma controle en
herstel te krijgen op vlak van druggebruik, arbeid/
opleiding/inkomen, familie en sociale relaties,
psychisch emotionele klachten.

Is er ook een opvolging na het
residentiële programma?
koen willems: Na het residentieel luik van het
programma (duurtijd 6 maanden), volgt de ambulante (nazorg)fase. Dit is een soort stageperiode
die een 3-tal maanden duurt.
Tijdens de nazorg wordt de hulpverlening verdergezet, aansluitend bij de eerdere behandeling.
Hoofdbetrachting hierbij is het activeren van geleerde stappen. De doelstellingen op niveau van
de jongere zijn dan vooreerst de terugvalpreventie
op vlak van druggebruik, familie en sociale relaties, vrije tijd, wonen en tevens het structureren
van het leven buiten het RKJ.
Een afronding komt er als het volledige programma (residentieel en nazorg) doorlopen is.

Getuigenis Timmy
Ik ben begonnen met onschuldig experimenteren. Een joint samen met enkele
vrienden tijdens een vakantiekamp. Ik zal
toen 12 jaar oud geweest zijn. Dat evolueerde toen naar vast weekendgebruik.
Het duurde niet lang of we deelden ook op
woensdagnamiddag een joint. Maar al snel
vermeerderde dat gebruik. Enkele maanden later had ik ’s avonds na school reeds
een joint voor mezelf nodig om me goed te
voelen.
Toen ik bijna veertien was, ben ik in het
uitgaansleven beland. Ik begon pinten te
drinken en te experimenteren met speed,
uit te gaan op XTC. Gewoon een paar nachtjes fors na elkaar door doen. Iets later ben
ik ook een serieuze relatie aangegaan.
Tijdens de maanden dat we samenwoonden heb ik echt zwaar gebruikt. Voor ik
het besefte zaten mijn vriendin en ik in
de greep van enkele zware drugdealers.
Mijn vriendin bestal me ook hele dagen;
ze stal mijn medicatie, cannabis en speed.
Ze hebben mij aangezet om mijn eerste
‘shoteuse te zetten’. Nadien snoof ik nog
zelden; het was altijd gebruik via shots zetten. Om het niet herkenbaar te maken voor
mijn vader zette ik mijn shots in mijn billen
en mijn kuiten, om het zoveel mogelijk te
verbergen. Ik loste mijn speed niet meer op
in water maar in Valtran (verdovend middel met klein gehalte morﬁne). Ik heb toen
eigenlijk ook mijn vriendin op het slechte
pad gebracht. In die periode heb ik mijn vader voor duizenden euro’s bestolen. Soms
gingen we echt serieus over de schreef om
geld te vinden om onze verslaving te ﬁnancieren. Ik gebruikte alles wat ik mijn handen kon krijgen, ook heroïne. Om den duur
had ik 4 gram speed per dag nodig. Ik ben
in die periode eerst thuis buiten gevlogen
en iets later ook door mijn vriendin haar
ouders aan de deur gezet. Uiteindelijk heb
ik veel geluk gehad dat justitie nooit zware
feiten tegen mij heeft kunnen bewijzen.
Mijn toenmalige vriendin belandde bijna in
de prostitutie. Ik kon nadien gelukkig wel
weer thuis terecht.
Tussen mijn 14de en mijn 17de zat ik in een
hele reeks instellingen. Onder druk van
mijn vader deed ik diverse pogingen om
van de drugs af te raken. Ik ging ook soms
mee op mijn vaders ronde, gewoon om
een nuttige bezigheid te hebben. Maar ik
bleef gebruiken. Zo belandde ik vrijwillig in
de psychiatrie, in de drughulpverlening,…
Maar ik was niet gemotiveerd. Toen ik niet
aan mijn gerief geraakte, wist ik wel een
dokter te vinden die mij pillen voorschreef.
Tijdens de zomer dat mijn oudere broer
opnieuw thuis kwam wonen, dacht ik dat
ik mijn zware gebruik beter onder controle
had. Maar eigenlijk klopte dat niet. Mijn
vader vond op mijn kamer een en ander. Ik
had toen met hem een serieuze aanvaring.

Op 1 september stond hier toen plots de
Federale Politie voor de deur om me op te
pakken en naar de jeugdrechtbank te brengen; daarvoor had ik huiszoeking gehad.
De jeugdrechter stelde onmiddellijk voor
om me naar een penitentiaire instelling te
brengen. Ik zei dat alles wat ze vonden voor
eigen gebruik was. Ze konden niet bewijzen
dat ik dealde. Eigenlijk wisten ze niet wat
met mij aan te vangen.
Uiteindelijk ben ik door de jeugdrechter wegens mijn zeer problematisch druggebruik
naar een penitentiair centrum voor minderjarigen gestuurd. In die instelling zat
ik tussen andere jongeren met een al dan
niet ernstig crimineel verleden. Daar kreeg
ik toen het bezoek van iemand van het RKJ.
Ze wisten immers dat ik daar niet op mijn
plaats zat. Ik wou eerst niets horen over
afkicken en zag een langdurig programma
in Eeklo niet zitten. Die penitentiaire instelling was ook niet wat het scheen.
Je kon er namelijk makkelijk verder blijven
gebruiken. Ik modderde maar wat aan.
Uiteindelijk heb ik van de jeugdrechter de
boodschap gekregen dat ik de keuze had.
In die instelling blijven of iets aan mijn
gebruik doen en het programma in het RKJ
volgen.
Nu ben ik blij dat ik voor die keuze ben gesteld. Het RKJ biedt je een duidelijke structuur en echt veiligheid. In die instelling
was dat niet het geval. Achteraf bekeken
begrijp ik niet waarom de jeugdrechter me
niet meteen naar het RKJ heeft gestuurd.
Het volgen van het programma daar heeft
een andere persoon van mij gemaakt. Het
gebeurde weliswaar met veel vallen en
opstaan. Tijdens de eerste maand hebben
de begeleiders echt op mij moeten inpraten. Het RKJ is namelijk een open instelling en tijdens het weekend zou ik anders
zeker weggelopen zijn. Ook op mijn eerste
dagbezoek toen ik naar de 2de fase mocht
overgaan – net op kerstavond – liep het
faliekant af. Ik mocht naar buiten, zag al die
plaatsen waar ik nog gebruikt had en al die
herinneringen waren te sterk. Ik ben hervallen en moest opgenomen worden. Gelukkig
kreeg ik in die periode veel steun van thuis.
Mijn broers gingen mee uit en hielden een
oogje in het zeil. Urenlang heb ik gebabbeld met mijn pa en met mijn broers. Stilaan kweekte ik karakter. Nu weet het team
dat ze mij kunnen vertrouwen. Ik werkte
aan mijn zelfbeheersing en ik ken mezelf
nu veel beter. Ik ben sterk genoeg geworden om aan de verleiding te weerstaan.
Ik ben ook veel rustiger geworden. Vroeger
moest ik meteen mijn zin hebben. Indien
dat niet lukte, ging ik heel snel op de vuist.
Dankzij de therapie in de ontmoetingsgroepen leerde ik mijn agressie onder controle
krijgen. Nu weet ik hoe ik problemen kan
uitpraten.

Het programma maakt ons ook sterker
om aan verleidingen te weerstaan. Als we
tijdens de weekends naar huis gaan, weten
we hoe we de confrontatie met gebruik
kunnen vermijden. Gewoon een blokje
omrijden om bepaalde plaatsen niet te
zien of te weerstaan aan verleidingen, kan
genoeg zijn.
Leren klippen omzeilen noemen we dat
hier.
De vele momenten waarop moet gekuist
worden tijdens het programma lijken in
het begin bijna absurd. Toch is dit achteraf
bekeken positief en misschien zelfs noodzakelijk. Vroeger was het op mijn kamer
thuis een echte bende. Als ik nu tijdens het
weekend naar huis ga, hou ik alles proper.
Dat zit er nu echt in. Ik leerde opnieuw om
respect te hebben voor zaken.
Ik heb nu ook een cleane vriendin, die een
hogere opleiding volgt. Hervallen zou het
einde van onze relatie betekenen.Vroeger
zou ik niet eens naar haar hebben omgekeken. Nu maken we samen plannen voor de
toekomst. Zo zoeken we een vakantiejob
voor deze zomer.
Ik heb heel veel steun aan haar om clean
te blijven en wat te maken van mijn leven.
Het is dankzij haar dat ik nu cleane vrienden heb leren kennen, vroeger had ik die
niet. Cleane vrienden zijn niet zo saai als ik
vroeger dacht.
Ik heb nu spijt dat ik mijn school destijds
verwaarloosd heb. Ik zat in het Beroepsonderwijs en ben al gauw overgestapt naar
het deeltijds. Als gevolg van mijn gebruik
kon ik het op de schoolbanken niet uithouden. Tot driemaal toe moest ik het jaar
overdoen. Ik spijbelde bijna constant. Op
het einde ging ik amper één halve dag per
maand naar de lessen. Mijn tewerkstelling
heb ik nooit opgenomen. Nu ik over mijn
toekomst nadenk, zie ik in dat ik de draad
opnieuw moet opnemen. Ik zou graag in
het leger gaan. Vooraleer ik kan binnengaan als paracommando, zal ik echter eerst
nog minstens één jaar deeltijds moeten
volgen. De discipline in het leger zal goed
zijn voor mij.
Waarom ik begonnen ben met gebruiken?
Gewoon samen met vrienden om het eens
te proberen. Niet omwille van problemen
of zo. Maar waar ik vandaan kom, heerst in
bepaalde milieus wel een serieuze drugcultuur. Ik wist toen zelfs niet dat mijn oudere
broer zelf ook af en toe een joint rookte.
Het is wel zo dat we thuis veel vrijheid
hadden. Mijn vader was soms een halve
week weg van huis voor zijn werk. En mijn
moeder was psychisch niet sterk genoeg
om weerstand te bieden.
Een goede raad? Begin er niet aan. Voor je
het weet eindigt gebruik in een drama. Men
denkt alles onder controle te hebben. Maar
niets is minder waar.
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Als ie maar geen...
Opvoeding als beschermende factor tegen het toenemend druggebruik
Hoeveel jongeren hebben deze vakantie op een
festival of happening met hun vrienden een joint
gerookt, een pilletje geslikt of hun eerste breezer
gedronken? Deze vraag stel ik me vaak na een
zomervakantie. Welke jongere stopt na het eerste
contact of experiment en wie verglijdt in regelmatig gebruik of misbruik? En vooral: hoe komt het
dat sommigen het vakantie experiment achter zich
laten terwijl anderen precies vastkleven aan het
verslavend product? Heeft opvoeding een invloed
op het gedrag van jongeren? Of in hoeverre is
opvoeding een beschermende factor?

Johan Van de Walle

Preventiemedewerker De Sleutel / johan.van.de.walle@fracarita.org

Opvoeden heeft alles te maken met graag zien en
grenzen stellen. Zoiets begint niet op 15-jarige
leeftijd, maar al vanaf de kleutertijd. Als je kind
altijd zijn of haar zin heeft gekregen zal het in de
puberteit ook moeilijk een nee aanvaarden.

niet-gebruikers tussen de 18 en 28 jaar over hun
opvoeding tussen hun elfde en veertiende levensjaar. Ze werden ondervraagd over de opvoedingsstijl die ze thuis genoten. Mochten ze weggaan
wanneer ze wilden, vroegen hun ouders waar ze
naar toe gingen, over ouderlijke warmte, … kort
samengevat in welke mate toonden de ouders
interesse voor hun hobby’s, hun gedrag en hun
dagelijkse activiteiten. Jongeren die xtc gebruiken
zeiden meer dan de andere dat ze minder ouderlijke controle en meer vrijheid kregen als jonge
tiener. De druggebruikers hadden tevens minder
ouderlijke warmte ervaren en er werd een verband
ontdekt met kwesties als controle en discipline.
De opvoedingsstijlen kun je op die manier in vier
categorieën indelen. Van weinig naar veel controle
en van weinig naar veel ondersteuning van de
kinderen.

En als het over drugs gaat …
Zwijgen over drugs in de hoop dat je kinderen
er niet mee beginnen is zeker een foute keuze.
Met een open relatie zal je meer bereiken. Als je
kinderen van jongs af aan gewend zijn dat ze met
je kunnen praten, zal het onderwerp drugs vroeg
of laat – naar aanleiding van een krantenartikel,
een ﬁlm of een voorval – wel eens ter sprake
komen. Pik erop in en praat erover. Luister naar
de mening van je eigen kind en stel gerust een
kritische vraag. Geef duidelijk je eigen standpunt
weer. Maar wees zeker niet wereldvreemd. Aan je
kind zeggen dat het thuis niet meer welkom is als
het eens experimenteert met alcohol of cannabis
slaat bij voorbaat de deur dicht. Kinderen moeten
voelen dat drugs thuis bespreekbaar zijn. Zo’n
open gesprek betekent niet dat je laks of permissief bent.

Gezaghebbende opvoedingsstijl
Deze ouders tonen hun kinderen veel liefde en
warmte, geven hun kinderen veel mogelijkheden.
Maar tezelfdertijd leggen deze ouders strenge regels op over wat hun kinderen mogen doen, waar
ze mogen komen.
autoritaire gezinnen
Leggen strikte regels op, maar worden door de
kinderen ervaren als weinig liefdevol en zonder
veel warmte.
toegeeﬂijke ouders
Tonen veel liefde en interesse voor hun kinderen,
maar hebben ongedwongen regels.
achteloze ouders
Geven niet veel liefde en laten hun kinderen naar
believen komen en gaan.

Gezag en warmte als preventie
Onlangs verscheen een heel interessant onderzoek in verband met opvoedingsstijlen en het
druggebruik van pubers. Onderzoekers van de
John Moores universiteit in Liverpool ondervroegen 85 regelmatige gebruikers van xtc en 83

De beste ouderlijke opvoedingsstijl blijkt een gezaghebbende aanpak. Het druggebruik is zeker en
vast een complex probleem, maar dit onderzoek
toont aan dat de ouderlijke opvoeding wel degelijk
een invloed heeft. (bron De Morgen)

Persoonlijke- en sociale vaardigheden
Naast de opvoedingsstijlen is het veerkrachtiger
maken van kinderen en jongeren een belangrijke
beschermende factor tegen druggebruik. De
Sleutel staat in Vlaanderen aan de wieg van het
implementeren van sociale vaardigheden in het
onderwijs. Problemen oplossen is beter dan ze
voor je uitschuiven. Je gevoelens op een passende
wijze uiten is vruchtbaarder dan ze opkroppen.
Op een nuchtere wijze contacten kunnen leggen is
waardevoller dan je eerst moed indrinken.
De kwaliteiten van jezelf durven benoemen is gezonder dan voordurend vals bescheiden zijn. Deze
sociale vaardigheden brengen we aan vanaf de
kleuterklas. Niet omdat daar reeds sprake is van
druggebruik of verslaving, maar omdat het weerbaar en veerkrachtig maken van kinderen vanaf
zeer jonge leeftijd begint.
Via onze website www.desleutel.be en doorklikken op preventie vind je uitgebreide informatie
over de methodes sociale vaardigheden in het
kleuter- en lager onderwijs.

Tips voor ouders met kinderen en tieners
Eet regelmatig samen. Zo geef je kinderen een moment waarop ze kunnen vertellen wat ze hebben
gedaan, gezien en gehoord. Als er problemen zijn,
komen die wel op tafel. Spreek niet onmiddellijk
oordelend of veroordelend maar stel vragen zodat
kinderen zelf dieper over hun eigen gedrag en dat
van hun vrienden gaan nadenken.
Onderneem dingen samen met je tienerkinderen.
Een klusje, iets in het huishouden, boodschappen
doen in de stad … Het maakt niet uit wat het is,
zolang je maar met elkaar optrekt en met elkaar
kunt praten zonder dat je zoon of dochter het gevoel krijgt uitgehoord te worden.
Toon interesse in de leefwereld van je kinderen.
Luister eens mee naar hun muziek, bekijk samen
een tv-programma dat hen boeit, enzovoort. Je
mag er gerust een andere mening op na houden,
maar laat je kind voelen dat je wilt weten waar
hij/zij mee bezig is.

Laat tieners uitdagingen aangaan. Geef je kinderen geleidelijk aan meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Haal niet altijd voor je kinderen
de kolen uit het vuur! Leer je kinderen met zakgeld
omgaan, laat hen zelf beslissingen nemen. Jeugdbeweging, sportvereniging, speelpleinwerkingen
en natuurorganisaties bieden vaak zinvolle uitdagingen aan.
Als het nodig is, stel grenzen aan het gedrag van
je tieners. Dit leidt vaak tot conﬂicten. Ga deze
conﬂicten niet uit de weg. Het is belangrijk je eigen standpunt altijd duidelijk weer te geven. Komt
je zoon of dochter bepaalde afspraken niet na,
geef daaraan een concreet gevolg. Maar blijf de
zelfstandigheid van je kind op een positieve manier aanspreken. Dit kan je doen door te luisteren
naar zijn of haar visie. Stel vragen en geef opbouwende kritiek.
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Project Kunci in Indonesië uit de startblokken
Werkbezoek kan snel vruchten afwerpen

Peer van der Kreeft
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De lange reis die ik begin juni 2005
naar Yogyakarta maakte om training
te geven aan de medewerkers van
KUNCI (De Sleutel in het Indonesisch)
is een interessante en vruchtbare
belevenis geworden. Het thema van de
opdracht: preventie. Yogyakarta is een
miljoenenstad met veel universiteiten
en middelbare scholen. Het druggebruik bij jongeren verschilt niet zoveel
van dat bij ons. Jointjes worden gerold
na school en in het weekend onder
vrienden, wie het kan betalen gaat uit
in trendy clubs waar amfetamines en
ecstasy (XTC) worden gebruikt. Wat
wel verschilt is het taboe om te praten
over drugs. Dat is in Indonesië nog
erg groot. Het zorgt ervoor dat er geen
afdoende cijfermateriaal voorhanden
is om de problematiek precies te beschrijven. Het zorgt er ook voor dat
vrienden, partners en familie pas gaan
praten over drugs als het te laat is.
Dit weten de KUNCI-medewerkers ook
en ze vroegen om de kern van onze
preventiestrategie aan zoveel mogelijk
tussenpersonen over te brengen: een
combinatie van goede informatie geven, sociale vaardigheden aanleren en
interactief werken.

Leerkrachten

De dag begint vroeg in Indonesië, en
midden in de blokperiode vorderde
Professor Etti haar studenten psychologie op om 8 uur ‘s morgens voor de
eerste preventieles.
Veel gesluierde moslimmeisjes in het
lokaal, net als bij ons is psychologie
een vrouwelijke richting. Ik begin
direct met de vraag wat de studenten
zelf het grootste probleem vinden aan
drugs. Per twee of drie komen langzaam de tongen los.

Begin juni zitten de Indonesische
scholieren van de lagere en middelbare scholen net zoals de onze al in een
atmosfeer van examens, punten en
langzaam opstapelende zenuwachtigheid. De Bruderan (de broeders) van
Yogyakarta slaagden er toch in een
equipe van de eigen broederschool,
samen met collega’s van andere
scholen in het vergader(eet)zaaltje te
verzamelen. Het is vooral de lifeskills
methode van preventie die de leerkrachten willen leren kennen. Rollenspellen en oefeningen in kleine groepjes geven de leerkrachten de kans
hun eigen taal te spreken en er wordt
evenveel gelachen als in onze lifeskills
trainingen in België of Nederland.

Een jongen vindt de criminaliteit het
ergst, een meisje de breuk met je familie, een ander het slaaf worden van
iets dat niet van jezelf is. We bekijken
de ‘powerpointpresentatie’ met theoretische en praktische modellen van
preventie en voorbeelden van informatie over effecten en risico’s van drugs.
Het beginsel dat ook bij onze preventie in België soms wenkbrauwen doet
fronsen “legale drugs zijn ook drugs”
veroorzaakt hier dezelfde reactie.
Niet bij alcohol, daar knikt iedereen
instemmend, niet bij medicatie, dat
klinkt ook logisch. Maar wel bij sigaretten, dat wordt met geﬂuisterd commentaar en beleefd lachende ogen
toch met een korrel zout in het lijstje
van drugs opgenomen.
Later in de week volgt een academische zitting met lesgevers en afgevaardigden van de Gadja Madha University, de Sanata Dharma University, and
Duta Wacana Christian University. Veel
van de aanwezigen vervullen een coordinerende rol wat gezondheidszorg
en drugpreventie betreft. Sommigen
blijken begeleiders of counselors te
zijn. Vragen en discussie gaan over
beleidsbeslissingen en het opbouwen
van een coherente visie.

Kritischer dan de studenten psychologie stellen de leraars vragen en
problemen bij de voorbeelden van
oefeningen. Maar er is geen grote
weerstand of weigerachtigheid: interactief werken en de leerlingen met
elkaar laten praten om fundamenteel
aan preventie te doen is een aanpak
die de Indonesische lesgevers kennen
en begrijpen. Een cultuurverschil zoals
‘ze praten niet over hun eigen zwakheden’ houdt niet tegen dat schoolkinderen op dezelfde websites zitten als
de onze – althans de Amerikaanse –,
naar dezelfde televisieprogramma’s
kijken en naar dezelfde soort dancings
gaan.
De groep kijkt naar een digitaal ﬁlmpje
in de ‘powerpointpresentatie’ waar
onze preventiewerker in een klas met
16-jarige jongens hetzelfde rollenspelletje doet als zijzelf net uitvoerden.
De leraars zijn aangenaam verrast als
ze op een ander ﬁlmpje zien dat de
lifeskills lessen als effectieve drugpre-

ventie al beginnen in de lagere school.
Het volgende ﬁlmpje laat ze zelfs een
kleuterjuf zien die met “Het gat in
de haag” op de allerjongste leeftijd
de basis legt voor drugpreventie. De
KUNCI-medewerkers die ook in de zaal
zitten lichten toe dat ze “A hole in the
hedge” vanuit het Engels ook in het
Indonesisch zullen vertalen zodat het
bruikbaar wordt voor collega’s van de
elementary schools.
Enkele van de leerkrachten zijn heel
gefascineerd door de PREVNET-presentatie over de invloed van drugs op
de hersenen. Ze kunnen zich meteen
voorstellen dat deze informatie binnen
het vak chemie of biologie kan gegeven worden. Ook hier wordt vermeld
dat ze dit in het Indonesisch willen
vertalen. Deze vooruitzichten maken
de eerder besproken concepten van
preventie direct realistischer om er
volgend schooljaar al mee te beginnen.

in. Het lijkt in veel gevallen op de
peer-to-peer aanpak (jongeren helpen
jongeren) die we in Europa uitwerken
voor moeilijk bereikbare groepen.
Professor Etti begeleidt de groep van
dichtbij en ontpopt zich als een jeugdwerker als ik haar tussen de vrijwilligers zie eten, babbelen en grappen
maken. Etti vroeg me om onze visie
en strategie van drugpreventie aan te
leren. Ik geef eerst een korte uiteenzetting aan een grotere groep vrijwilligers die zich, ook weer midden in de
blokperiode, een paar uur vrijmaken.
Er zijn veel vragen en de jongeren
zijn echt leergierig naar de manier
waarop onze preventiemensen tieners
aanspreken. De vragen naar hoe je
reageert als iemand dit zegt en wat je
antwoordt als iemand dat zegt, laten
blijken dat ze al veel contacten met
druggebruikers hebben gehad.

Vrijwilligers

Een kleinere groep kernmedewerkers
van de Hana Foundation komt nog
twee keer apart samen, ’s avonds, om
dieper op de zaak in te gaan. Er zijn
talloze concrete vragen waar we met
de groep over in discussie gaan. De
deelnemers kunnen goed Engels en zo
gaat de training snel vooruit. We kunnen groepsgesprekken en oefeningen
per twee of drie afwisselen met computerprogramma’s die met de beamer
op de muur worden geprojecteerd. De
vrijwilligers merken dat een rollenspel de tongen los maakt en jongeren
aanleert om ongedwongen met elkaar
over drugs, ook alcohol, te praten.

Een derde ploeg waaraan ik training
geef bestaat uit vrijwillige medewerkers van de Hana Foundation, een
groep jonge mensen, studenten vaak
nog, die aan drugpreventie doen in
het drukke Yogyakarta. Preventie
houdt voor hen ook vroeginterventie

Een paar dagen later bekijken we tijdens een business meeting de administratie, de boekhouding, de timing van
de activiteiten en een formele samenwerking tussen Kunci en de Hana foundation. Met het oog op de geplande

In de loop van de week reizen we naar
naar Purworejo om de training daar
nog eens over te doen. Op de terugweg gaan we in Borowetan naar Karya
Bhakti, een schooltje voor kinderen
met opvoedingsproblemen. Ook een
project van de Broeders van Liefde in
deze streek, waar de jonge onverstoorbare broeder tussen de drukke kinderen ‘gewoon zijn werk doet’, zoals hij
het zelf bescheiden noemt.

vertaling en uitgave van preventiemateriaal is het nodig om die samenwerking vast te leggen. We worden ook
met een delegatie uitgenodigd bij het
Ministerie voor Gezondheidszorg waar
de afgevaardigde beslist een toelage
te geven voor een folder over de vertaling van “Het gat in de haag”.

De Rotary Club Malioboro
Het verblijf en het drukke programma
werden niet alleen door de Kuncimedewerkers van de lokale Broeders
van Liefde gemeenschap opgesteld.
De universiteit heeft er ook actief aan
meegewerkt, evenals de Malioboro
Rotary Club. In Yogyakarta zijn er vijf
Rotaryclubs, Malioboro ligt in het midden van het centrum en is een bruisende handels- en uitgaanswijk. Edwin is
de promotor van Kunci in de Club.
Op de Rotaryclubbijeenkomst kan ik
oproepen om het preventiewerk, de
therapeutische gemeenschap en de
beroepsopleiding van Kunci verder
te steunen. De plaatsvervangende
voorzitster van de Club antwoordt daar
instemmend op.
Ik heb geleerd dat het Kunci-project
in Yogyakarta in eigen rangen enorm
veel energie en vaardigheden in petto
heeft. Er worden schuchtere maar
zelfzekere stappen naar de overheid
gezet. Er is een stabiele samenwerking
met de universiteit en de al oudere
Hana Foundation. Er is noodzakelijke
steun van en rond de Malioboro Rotary
Club: sterke en invloedrijke vrijwilligers. Er is de professionele, materiële
en ﬁnanciële steun vanuit België. Die
steun draagt bij tot een hoopgevend
en toekomstgericht project dat deel
uitmaakt van de verandering van de
samenleving in dit continent aan de
andere kant van onze wereld.
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Zeezeilschool Nieuwpoort organiseert
zeilproject voor TG-cliënten

Hoe hebben de deelnemers deze zeilcursus ervaren?
Voor mij persoonlijk was het zeilen een leuke ervaring, ook om dichter bij de anderen
te komen.
De theorielessen waren niet altijd gemakkelijk (soms wel ingewikkeld) maar vanaf het
moment dat we op het water mochten vond ik het veel leuker dan verwacht. Ik had nooit
gedacht dat ik in mijn leven de kans zou krijgen om te zeilen en daarom wil ik De Sleutel,
Guido en Steven nog maar eens bedanken voor die mooie zeilmomenten.
N.
Zeilen was voor mij gewoon de max. Ik dacht eerst dat het een sport was voor alleen
maar rijke mensen en snobs maar ik werd er altijd goed ontvangen!
De theorie was voor mij echt een nachtmerrie maar later bleek het zijn vruchten af te
werpen; de woeste zee vond ik echt geweldig. Na mijn programma ga ik er zeker terug
een kijkje nemen, ook al zit elke week zeilen er voor mij niet in. Ik heb de anderen op
een heel andere manier leren kennen en voel me er dichter bij betrokken. Die laatste dag
was voor mij de beloning: ik werd even stil en mijn medaille ga ik nog lang koesteren en
bewaren. Ik vond het heel geslaagd.
K.
Voor mij was dat zeilen echt een avontuur. Ik had dat nog nooit gedaan en zag het vanaf
de eerste dag volledig zitten. Het was ook een gelegenheid om dichter te komen bij andere mensen op een toffe manier. De theorie was soms eentonig maar het zeilen zelf
vond ik geweldig. Op de boot vond ik het de max, ook al werd ik soms zeeziek, maar dat
nam ik er gewoon bij. Wat mij ook beviel was het contact met de buitenwereld op een
cleane manier, tussen de mensen buiten, zeilen op een boot, les krijgen, dingen bezoeken,… Ik voelde me echt goed.
Om samen te werken had ik het soms moeilijk omdat ik iemand ben die de neiging heeft
om alles zelf te doen, maar ik heb daar wel veel uit geleerd.
M.
Het zeilen zelf was heel tof, de theorie vond ik saai. Hoewel het op het einde wel duidelijker werd. Ik heb er veel uit geleerd, zoals in groep samenwerken met de mensen
waarmee ik door het programma zal gaan. Ook de staﬂeden heb ik op een andere manier
leren kennen. Naar mezelf toe weet ik nu dat ik meer kan dan ik dacht. Ik vond het spijtig
om afscheid te moeten nemen en ik hoop dit ooit nog eens te kunnen doen.
C.
De theorie vond ik wel saai maar ik besef dat ik dat nodig had om te leren zeilen in de
praktijk. Eens we daaraan begonnen was het dolle pret. Ik heb me goed geamuseerd ook
al was het niet altijd even gemakkelijk. Ik ben toch blij dat ik dit heb mogen meemaken,
ik zou dit anders nooit geleerd hebben. Het was een toffe ervaring en zeker goed om als
groep te leren samenwerken.
L.
Het zeilen was voor mij een aparte ervaring. De theorie vond ik in het begin saai want ik
snapte niet altijd alles. Maar eens we aan de praktijk begonnen vond ik het wel goed dat
we de theorie hadden gekregen, zo kende ik toch al bepaalde termen. De eerste keren
dat we op zee gingen werd ik wat misselijk maar het was toch wel leuk. Naar het einde
toe werd ik niet meer ziek en had ik spijt dat het gedaan was. We hebben als groep leren
samenwerken en ik ben dichter bij een aantal personen gekomen. Ook heb ik de staﬂeden op een andere manier leren kennen en dat was een positieve ervaring. Misschien
dat we in de toekomst nog eens allemaal op een zeilboot kunnen stappen en samen nog
eens uitvaren.
?

Vanuit media en gesprekken met ouders, jongeren of leerkrachten krijgen we de indruk dat de
drugproblematiek in de samenleving is toegenomen én fundamenteel veranderd is in de loop
van de voorbije jaren. Ook nationale, Europese
en internationale bronnen en beleidsopties laten
dit uitschijnen. Maar is dat ook zo? … en vinden
we dit terug bij de cliënten die instromen in de
behandelingscentra van De Sleutel? Op zoek naar
een antwoord hierop, bekijken we in deze bijlage
het gebruiksproﬁel van onze cliënten overheen de
jaren van naderbij.
We maken hierbij gebruik van de gegevens die
De Sleutel verzamelt met het EuropASI1 interview.
Tijdens dit interview worden naast het gebruik
van middelen, ook andere aspecten in het leven
van de cliënten bekeken. Het wordt al sinds 1998
standaard afgenomen bij cliënten die instromen in
De Sleutel en we kunnen dan ook ontwikkelingen
overheen de jaren nagaan.
In wat volgt gaan we het enkel hebben over het
middelengebruik zelf, evenwel niet beperkt tot één
voornaamste middel. In het interview wordt immers uitvoerig ingegaan op de gebruiksgeschiedenis van de cliënt van élk middel. Concreet worden
dus alle middelen die ooit door de cliënt werden
misbruikt2 onder de loep genomen.
In deze bijdrage toetsen we enkele hypothesen
omtrent verschuivingen overheen de jaren van
bepaalde middelen als belangrijkste, de aard, het
aantal, de beginleeftijd en de duur van het ooit

gebruik, alsook de aard, het aantal en de frequentie van het recent gebruik. We kijken hierbij zowel
naar legale als naar illegale middelen, en dit zowel
bij de residentiële, de ambulante als de globale
instroom.

Legale middelen
Wat betreft legale middelen, zien we een wijziging in het gebruiksproﬁel van alle instromende
cliënten die ooit in hun leven overmatig alcohol
misbruikten (meer dan 5 glazen). Het gemiddeld
aantal middelen dat deze groep cliënten ooit misbruikte – alcohol inbegrepen – is namelijk signiﬁcant gestegen overheen de jaren. Hetzelfde geldt
voor alle instromende cliënten die ooit sedativa
en hypnotica misbruikten. Het hoeft hierbij niet
te gaan om gelijktijdig gebruik van deze verschillende middelen.
Verder zien we dat het aandeel ambulant instromende cliënten dat ooit overmatig alcohol misbruikte en recent overmatig alcohol misbruikte,
signiﬁcant gestegen is overheen de jaren.

1 De EuropASI is een letterwoord voor de Europese versie van de Addiction
Severity Index, een voor Europa gestandaardiseerd interview dat de
ernst van de verslaving meet vanuit een multi dimensionale invalshoek
2 We spreken hier over misbruik, omdat de EuropASI deﬁnitie verwijst
naar het gebruik van een middel gedurende tenminste drie dagen in
de week en/of met grote hoeveelheden op tenminste twee dagen in de
week tot op het punt waarop het de normale activiteiten bemoeilijkt. Het
gaat dus wel degelijk om een andere vorm van ooit gebruik dan datgene
wat in de meeste epidemiologische en/of bevolkingsonderzoeken
gericht op preventie wordt gehanteerd.
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Een gekende hefboom hierbij is de
‘act as if’-techniek of: gedraag je in het
dagelijkse leven zoals de persoon die
je wilt worden en niet als de persoon
die je voorheen was. Projectleren is
hierbij een uitermate geschikt middel,
omdat het duidelijk afgebakend is in
doel, tijd, planning, ruimte, regels en
afspraken. Een voorbeeld van zo’n
project is het zeilinitiatieproject. Hiervoor werd samenwerking gezocht met
de zeezeilschool van Nieuwpoort en de
Vlaamse Vereniging voor Watersport
(V.V.W.) Nieuwpoort, die op eigen initiatief en eigen kosten een zeilproject
uitstippelden. Het ging hierbij om een
achttiendaags project dat gespreid
was over vier maanden. De doelstelling ervan was om bewoners/cliënten
van de TG te leren varen in crew. De
V.V.W.-Nieuwpoort stelde hiervoor twee
zeilschepen ter beschikking. Op elke
boot werkten 6 zeilers samen met een
instructeur. De begeleiding gebeurde
door 2 professionele instructeurs
van de V.V.W. (waarvan 1 geschoolde
opvoeder) en twee groepsbegeleiders
van de TG. Het uitgangspunt van
het project was het ‘ervaringsleren’,
waarbij personen in bepaalde omstandigheden gebracht worden, waarin ze
uitgedaagd worden om op een hoger
niveau te functioneren en waarbij ze
ervaringen opdoen waarmee ze in hun
latere leven iets kunnen aanvangen.
De instructeurs van de V.V.W. volgden
het leerproces op van het leren zeilen
in crew en de groepsbegeleiders van
de TG probeerden door monitoring en
coaching de ‘act as if’-techniek aan te
leren.

Dienst Wetenschappelijk Onderzoek en Kwaliteitszorg / Juli 2005

Maaike Defrancq / Marc De Vleesschauwer

Personen die jarenlang zwaar afhankelijk zijn geweest van drugs kampen met een negatief zelfbeeld en een negatief beeld
over de anderen (junkiesyndroom). Om die destructieve spiraal om te keren naar een opbouwend herstelproces worden er
binnen de Therapeutische Gemeenschap (TG) een aantal (therapeutische) hefbomen aangereikt om de bewoner/cliënt een
kans te geven om opnieuw in een positieve relatie met zichzelf en zijn omgeving te treden.

Veerle Raes
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Is het gebruiksprofiel bij cliënten
die instromen in De Sleutel
veranderd overheen de jaren?

Nummer 3/2005

// Onderzoek //

Illegale middelen

misbruiken van gelijk welk illegaal middel niet
signiﬁcant veranderd is de loop van de zeven onderzochte jaren. Nochtans blijkt uit verschillende
enquêtes bij jongeren een daling van de gemiddelde leeftijd waarop men illegale middelen begint
te gebruiken. Deze trend heeft zich dus (nog) niet
doorgezet bij de groep cliënten die omwille van
problemen in de drughulpverlening instromen.

residentiële instroom
Een eerste belangrijke vaststelling is dat het gebruiksproﬁel van cliënten die residentieel instromen tamelijk constant is tussen 1998 en 2004, op
het ooit cocaïne misbruik na. Dit geldt voor het belangrijkste middel, het ooit misbruik per middel en
voor het recent gebruik per middel in de 30 dagen
die voorafgingen aan opname. Het gaat ook op
voor de gemiddelde beginleeftijd per middel, het
gemiddeld aantal jaren misbruik, het gemiddeld
aantal middelen ooit, de frequentie van gebruik de
laatste 30 dagen en het aantal middelen recent.
We stellen een trend vast tot lineaire toename
van de prevalentie – dit is het voorkomen – van
cocaïne misbruik ooit bij residentieel instromende
cliënten tussen 1998 en 2004.
ambulante en/of globale instroom
Voor illegale middelen worden de meeste signiﬁcante verschillen waargenomen bij het geheel
van de cliënten en bij de ambulant instromende
cliënten.
Een eerste belangrijke conclusie uit onze gegevens, is dat de gemiddelde beginleeftijd voor het
grafiek 1 / Signiﬁcante wijzigingen van middelen

grafiek 2 / Signiﬁcante wijzigingen van middelen
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Het aandeel cliënten dat ooit XTC, heroïne, methadon en/of cocaïne misbruikte is eveneens
signiﬁcant gewijzigd in de loop der jaren bij de
instroom van cliënten in De Sleutel. Voor XTC is er
een evolutie van 40 naar 60% ooit misbruik bij de
cliënten die instromen. Wanneer we het aandeel
instromende cliënten bekijken dat ooit heroïne en
methadon misbruikte, zien we in de loop van de
jaren eerst een daling tussen 1998 en 2000/2001
van respectievelijk 9 en 8%. Vanaf dan tot 2004
zien we opnieuw een stijging tot het niveau van
1998. Het aandeel instromende cliënten dat ooit
cocaïne misbruikte evolueert van 47% naar 63%
tussen 1998 en 2004. Verder stellen we vast dat
het gemiddeld aantal jaren misbruik van cannabis,
amfetamines en XTC bij cliënten die instromen in
De Sleutel signiﬁcant gewijzigd is. Voor cannabis
stijgt het gemiddeld aantal jaren misbruik van 5
naar 7 jaar, voor amfetamines van 3 naar 4 jaar
misbruik en voor XTC van 2 naar 4 jaar. Met andere
woorden mensen stellen vandaag langer uit om
contact op te nemen met de drughulpverlening
dan vroeger. Hetzelfde kan gezegd worden voor
combigebruik, waarvoor het gemiddeld aantal jaren misbruik van meerdere middelen op eenzelfde
dag bij instromende cliënten geëvolueerd is van
4 naar 5 jaar. Ook voor cocaïne is het gemiddeld
aantal jaren misbruik voorafgaand aan behandeling met één jaar toegenomen (van 3 naar 4 jaar).
Het recent gebruik van middelen en frequentie

�

�

Het ooit misbruik van middelen en het gemiddeld
aantal jaren misbruik

Het belangrijkste middel

Voorts stellen we vast dat het voorkomen van amfetamines, XTC, heroïne, cocaïne en combidrugs
als belangrijkste middel wél signiﬁcant is gewijzigd in de loop van de jaren. In graﬁek 1 en 2 kunnen we zien hoe die verandering eruit ziet.
We stellen algemeen een signiﬁcant dalende trend
vast van amfetamines en van XTC als belangrijkste
middel bij instromende cliënten tussen 1998 en
2004. Signiﬁcantie van die verschuiving is vooral
toe te schrijven aan de ambulante instroom. Voor
cocaïne stellen we een signiﬁcant stijgende trend
vast. De wijzigingen in het voorkomen van heroïne
en van combigebruik als belangrijkste middel hangen nauw samen met een wisselwerking tussen
ambulante en residentiële instroom. In de loop
der jaren is heroïne als belangrijkste middel bij

��

de residentiële instroom eerder afgenomen, maar
ambulant is dit toegenomen.
Het voorkomen van combigebruik daarentegen als
belangrijkste middel is ambulant signiﬁcant afgenomen terwijl dat juist residentieel is toegenomen
tussen 1998 en 2004.
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Het recent gebruik – dit is het gebruik in de dertig
dagen die voorafgaan aan de start van een behandeling – van amfetamines, XTC, heroïne, methadon en cocaïne is eveneens signiﬁcant veranderd
in de loop der jaren. Hiervoor wordt eerder een

omgekeerde beweging vastgesteld. Het gebruik
van die middelen kort voor men in behandeling
gaat is eerder afgenomen. Betekent dit dat gebruikers nu meer dan vroeger, eerst op eigen kracht
proberen af te bouwen alvorens naar de hulpverlening te stappen?
Voor XTC, cocaïne en voor combigebruik tenslotte
is het gemiddeld aantal dagen recent gebruik
verminderd. Wellicht kunnen we dit ook als vrijwillige anticipatie op een te volgen behandeling
beschouwen?

Welke trends ?
Samenvattend stellen we vooreerst geen signiﬁcante veranderingen vast in de gemiddelde leeftijd
waarop instromende cliënten middelen beginnen
te misbruiken. De daling van de gemiddelde beginleeftijd waarop jongeren experimenteren met
drugs, die blijkt uit diverse schoolonderzoeken,
zet zich met andere woorden (nog) niet door in
de drughulpverlening. Verder blijkt dat het cocaïnemisbruik ooit bij residentieel instromende
cliënten over de jaren heen toeneemt. Globaal is
er ook een toename van cocaïne als belangrijkste
middel. Ook stellen we vast dat de prevalentie van
amfetamines en XTC een tijd opgang heeft gekend
als belangrijkste middel,vooral bij ambulant instromende cliënten. Nu is dit echter terug aan het
afnemen.
Heroïne als belangrijkste middel verschuift van de
residentiële naar de ambulante instroom.
Combigebruik als belangrijkste middel verschuift
dan weer van de ambulante naar de residentiële
instroom.Belangrijk is tenslotte ook dat misbruikers van middelen nu meer dan vroeger het
contact met de drughulpverlening uitstellen. De
afname van het gebruik van middelen in de maand
die voorafgaat aan het instromen in de drughulpverlening laat vermoeden dat cliënten anticiperen
op het instromen in de drughulpverlening en eerst
zonder hulp proberen van de drugs af te raken.
Voor een meer wetenschappelijke bijdrage over
het gebruikersproﬁel van instromende cliënten
binnen de Sleutel verwijzen wij u graag naar www.
desleutel.be (rubriek Wetenschappelijk Onderzoek).

13
Nummer 3/2005

12

aamt dit volmondig en stipt nog eens
aan dat het ﬁjn is om dagelijks met
andere collega’s te kunnen werken.

In gesprek met
onze promotiemedewerkers

14

Charlotte en Steven
Geïnteresseerd in de motivatie en
drijfveren van onze promotiemedewerkers op straat had ik op een zwoele
zomermiddag in juli in hartje Gent een
interview met Steven, een ‘oudgediende’ in het vak, die al ruim 7 maanden
zijn beste beentje voorzet om ﬁnanciele donateurs te werven en Charlotte
die nog maar net de opleiding achter
de rug heeft en haar eerste ‘straatervaringen’ opdoet.

Op de vraag hoe ze ertoe gekomen zijn
om voor De Sleutel donateurs te werven antwoordt Steven:
‘Ik was werkloos toen ik de vacature
voor werver bij DDF (Direct Dialogue
Fundraising, de organisatie waarmee
De Sleutel samenwerkt om wervers/
promotiemedewerkers op te leiden) bij
de VDAB zag. Ik was er direct in geïnteresseerd. Ik heb toen de opleiding
gevolgd en uit de verschillende organisaties waarmee DDF samenwerkt,
uiteindelijk gekozen voor De Sleutel
omdat ik in het verleden mensen heb
gekend die met serieuze drugproblemen kampten en De Sleutel de
grootste organisatie op dat vlak is in
Vlaanderen’.

Charlotte daarentegen kwam op een
heel andere manier in contact met
onze organisatie.
‘Op een bepaald moment kwam ik een
team van De Sleutel tegen in Gent,
waarmee ik lang heb staan praten.
Ik was geïnteresseerd in de materie
omdat ik criminologie studeer en
drugproblematiek is een van mijn
keuzevakken voor het volgende academiejaar. Ik zag het wel zitten om als
vakantiejob hierin ervaring op te doen.
Ik heb dan ook een sollicitatieformulier opgestuurd naar DDF en na een
sollicitatiegesprek en een dag opleiding sta ik nu op straat om te werven
voor De Sleutel’.
Over de opleiding en begeleiding
door DDF en De Sleutel zijn beiden
het eens dat coaching door DDF zeer
belangrijk is, toch zeker in het begin
omdat het moeilijk is om mensen aan
te spreken en te overtuigen. Door die
coaching (een ervaren iemand luistert
mee en geeft nadien tips) gaat dat een
stuk beter. Charlotte kreeg op de dag
van het interview overigens op een
sympathieke manier interessante tips
van haar coach Luk. Steven voegt daar
nog aan toe: ‘Van de Sleutel krijgen
we ook motivatiedagen, zo hebben we

een tijdje geleden hun dagcentrum
in Brugge bezocht en daar kennis
gemaakt met de werking ervan. Op
die manier verruimt je inzicht in de
werking van De Sleutel als organisatie.
Ook worden we door De Sleutel op tijd
en stond voorzien van folders en ﬂyers
die we dan meegeven aan de mensen
op straat. Het welkomstpakket en het
donateursmagazine dat De Sleutel
opstuurt naar zijn nieuwe donateurs
vind ik wel goed’.
Op de vraag hoe de dagindeling van
een werver eruit ziet antwoordt Steven
dat iedere dag anders is.
De dag start altijd om 10u45 en de
teamgenoten komen dan samen op
een centrale plaats in een bepaalde
stad, waar praktische afspraken gemaakt worden voor de betreffende
dag.
‘Je kan op plaatsen staan waar het
heel druk is of juist heel kalm. Je kan
er allerlei soorten mensen tegenkomen en ook ex-drugverslaafden. Je
staat bovendien iedere dag met andere collega’s op straat, waar je ook
al eens mee over andere onderwerpen
kan discussiëren dan drugs. Op die
manier blijven we plezier houden in
onze job,’ zegt Steven. Charlotte be-

Veel mensen op straat blijken De Sleutel wel te kennen omdat ze met de problematiek al in hun naaste omgeving
zijn geconfronteerd. Volgens Charlotte
reageren de mensen op de hulpverlening en begeleiding voor drugverslaafden nogal eens negatief door te zeggen dat je toch geen geld moet steken
in de foute beslissingen die sommige
mensen in hun leven maken. Maar als
je de mensen over drugpreventie aanspreekt is hun mening positiever. Ze
zijn hierdoor dan ook eerder geneigd
om dit ﬁnancieel te ondersteunen.
Steven beaamt dat de meeste mensen
De Sleutel wel kennen, omdat ze al
met de problematiek in hun naaste
omgeving geconfronteerd zijn geweest. ‘Drugs kan je tegenwoordig op
alle hoeken van de straat vinden. De
drugproblematiek is ook zo uitgebreid
over gans Vlaanderen dat de meeste
mensen er wel van op de hoogte zijn.
Ook jongeren die aangesproken worden hebben via de preventieprojecten
op school al van De Sleutel gehoord
en vinden dat preventie wel nodig is’,
aldus Steven die er nog aan toevoegt
dat als je de mensen op straat aanspreekt over kinderen die al op
12 à 13-jarige leeftijd beginnen experimenteren met drugs bij hen een gevoelige snaar raakt en op die manier
gemakkelijker te overtuigen zijn van
het doel en nut van drugpreventie.
Charlotte vindt de job boeiend omdat
ze op die manier met ‘iedereen’ over
de drugproblematiek kan praten,
terwijl ze dat voordien alleen in haar
vriendenkring deed. ‘Door die verschillende invalshoeken krijg je een beter
beeld van de drugproblematiek in zijn
algemeenheid en je leert ook veel uit
de verhalen van de mensen over wat
ze meegemaakt hebben met drugs,’
aldus Charlotte.
Het meest boeiende aspect van de job
is voor Steven het iedere dag weer

opnieuw contact hebben met allerlei
soorten mensen en ook de afwisseling
van de locaties. ‘Zo leer je op den duur
heel Vlaanderen kennen’.
Peilend naar de motivatie op dagen
dat er weinig respons is van het
publiek antwoorden beiden dat het
belangrijk is dat je op je collega’steamleden kan terugvallen. ‘Ik zou het
alleen niet willen en niet kunnen doen’
zegt Charlotte heel beslist. ‘Je moet af
en toe eens iets tegen elkaar kunnen
vertellen over hoe het gaat, zo heb je
steun aan elkaar’.
Steven vindt het ook belangrijk dat
je met je collega’s plezier kan blijven
maken en met hen kan praten over
andere onderwerpen. ‘Ook het goede
doel waar je voor staat blijft je uiteraard motiveren’, zegt hij.
‘Lukt het op een dag al eens wat minder, de dag nadien zal het misschien
wel weer beter gaan’, aldus Steven. ‘Je
blijven focussen op je gesprek met de
mensen op straat totdat je weer eens
een positief resultaat hebt, geeft je
dan opnieuw een goed gevoel en motivatie voor de ganse week’.
Op de vraag of het werken voor De
Sleutel ze een andere visie op de drugproblematiek gegeven heeft
zegt Charlotte dat ze door de gesprekken op straat tot het besef gekomen is
hoe groot het probleem eigenlijk wel is
en dat het haar is opgevallen dat bijna
iedereen die aangesproken wordt wel
al op een of andere manier met drugs
in ‘contact’ is gekomen.
Steven: ‘Ja natuurlijk, door elke dag
andere mensen tegen te komen, maar
ook geconfronteerd te worden met
ex-verslaafden en horen hoe sommigen ervan afgekickt zijn, dat je zelf
zegt ‘wow’, maakt dat je je visie omtrent drugproblematiek voortdurend
bijstelt’.
Als afronding van het interview is een
anekdote op zijn plaats. Steven weet
hier direct op te antwoorden. ‘Welja,
gisteren heb ik toevallig een Engelstalig meisje, dat nog maar een jaar in

België woont, als donateur kunnen
inschrijven voor 15 euro per maand.
Het gesprek verliep nochtans een
beetje gebrekkig omdat mijn Engels
niet zo goed is. Ze wou meteen donateur worden, vooral omdat ze drugpreventie zeer belangrijk vindt. It’s a kind
of funny om zulke mensen op straat
tegen te komen’. Maar wellicht ook
‘funny’ omwille van de drie kussen die
Steven haar spontaan had gegeven
omdat ze die dag net jarig was!
Charlotte weet zo gauw niet iets te
vertellen omdat ze nog niet zo lang
in de running is. Steven geeft haar
al lachend een hint naar een voorval
met Elien de dag voordien, waarop
ze zei. ‘Je komt soms ook oude mannetjes tegen die wel eens seksistische
opmerkingen maken, maar ook dat
hoort bij de job’. Meer concreet gaat
ze hier echter niet op in, waarmee aan
het interview een einde komt en Carlotte en Steven terug hun plaats op de
hoek van de Brabantdam en Graaf Van
Vlaanderenplein innemen. Daar gaan
deze twee sympathieke jonge mensen
met nieuwe moed hun inspanningen
voor onze organisatie verderzetten.
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// DDF //

// 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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Bezorg ons uw mail adres
Via dit donateurs-magazine 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 donateursmagazine 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 donateurs-magazine (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
8000 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E de.sleutel.dc.brugge@fracarita.org
Dagcentrum Brussel (DCBL)
Aanbeeldstraat 14
1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E de.sleutel.dc.brussel@fracarita.org
Dagcentrum Mechelen (DCM)
F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E de.sleutel.dc.mechelen@fracarita.org
Dagcentrum Gent (DCG)
Meerhem 30
9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E de.sleutel.dcg@fracarita.org
Crisisinterventiecentrum (CIC)
Botestraat 102
9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
Therapeutische Gemeenschap
Merelbeke (TGM)
Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E de.sleutel.tg.merelbeke@fracarita.org
Therapeutische Gemeenschap
Gent (TGG)
Jozef Guislainstraat 43A
9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg@fracarita.org
Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma
Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E de.sleutel.rkj@fracarita.org
VZW Sociale Werkplaatsen
De Sleutel (SW)
Mahatma Gandhistraat 2A
9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E de.sleutel.soc.werkpl@fracarita.org
Preventiedienst
Jozef Guislainstraat 43A
9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

