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Het drukken van dit magazine wordt ons gratis
aangeboden door drukkerij die Keure, dit uit
sympathie voor de vele donateurs.
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Het CrisisInterventieCentrum van De Sleutel in Wondelgem verandert van naam:
voortaan noemen we het een Detox- en Oriëntatiecentrum. Het letterwoord
CIC vervangen we dus door DOC. Het blijft echter een plek waar mensen die
kampen met een verslavingsproblematiek even op adem kunnen komen, even
ontsnappen aan de complexiteit van het leven en stil kunnen staan bij de richting
die ze uit willen gaan. Waarom veranderen we dan van naam: de vlag dekte al
lang de lading niet meer. Voor echte crisisopnames zijn er sinds het ontstaan van
het CIC in 1979 intussen andere settings ontstaan. Wij zetten in Wondelgem in
op detox en oriëntatie. Dat maken we nu ook in onze naam duidelijk. Lees in het
interview op blz. 4 hoe Wim Vens, afdelingshoofd van het DOC, meer duiding
geeft bij deze transitie.
Intussen zijn we ook in het verandertraject van De Sleutel een etappe verder.
Op 5 oktober ll. namen meer dan 140 medewerkers van De Sleutel deel aan de
studiedag “Op de golf van verandering: van denken naar doen” om samen de
stand van zaken op te maken. Lees op basis van enkele concrete voorbeelden
van verandering binnen de afdelingen hoe we De Sleutel “futureproof” aan het
maken zijn. De studiedag was een warm netwerkmoment, waarbij iedereen
kon leren van mekaar over hoe we door samenwerking met onze zorgpartners
kunnen komen tot betere cliënttrajecten.
Maak in dit nummer uit de eerste hand kennis met de werking van een ambulant
centrum in De Sleutel. Onze reporter trok op een maandagmorgen naar Brugge
en brengt verslag van de drukke werkzaamheden van het onthaal, het zenuwcentrum, waar cliënten en familie aankloppen voor hulp. Aanvullend vertelt een
cliënt (lees blz. 10) wat hij opsteekt van zijn participatie aan de behandelgroep.
En wat is het profiel van die cliënt van De Sleutel? Anno 2020 komen 32% van de
cliënten op justitiële verwijzing bij ons in behandeling. Het is opmerkelijk dat het
aandeel minderjarigen kleiner wordt: 8% van de nieuw gestarte behandelingen
heeft betrekking op jongeren. Meerderjarigen zoeken wel veel vaker dan minderjarigen op eigen initiatief hulp voor hun verslavingsprobleem (36% versus 10%).
Liefst 86% van de minderjarigen meldt zich aan met een cannabisgerelateerde
hulpvraag. Meer weten? Lees de bijdrage hiernaast.
Bij het werken met jongeren is een van de basislijnen steeds dat we maar k unnen
helpen als ook de omgeving van de jongeren mee betrokken is. Binnen De Sleutel
is al heel wat ervaring en expertise aanwezig wat betreft het werken met die
context (familie, vrienden). Het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma
(RKJ) zet heel actief in op het delen van deze kennis. Het ganse team van deze
werking voor minderjarigen leert met een contextuele bril kijken (lees blz. 14).
Corona blijft een serieuze impact hebben op de samenleving. Mensen die k ampen
met een verslaving hebben het extra lastig. Onze medewerkers doen er alles aan
om onze werking zo ‘normaal’ mogelijk te laten verlopen. We illustreren met
enkele impressies van activiteiten van onze therapeutische gemeenschappen. Zo
namen de bewoners van de therapeutische gemeenschap voor dubbeldiagnose te
Gent (TGG) deel aan een Parkour-sessie georganiseerd door FLOW DE GAND en
brengen we verslag van de telkens weer verbindende driedaagses in de Ardennen.
Prettige feesten, een gelukkig nieuwjaar. En hou het veilig en gezond!
Veel leesgenot!
Damien Versele

[Kwaliteitszorg]

Foto van de cliënt:
cliëntenprofiel anno 2020
(op basis van de TDI)

Voor elke nieuwe cliënt die een behandeling start in De
Sleutel worden normaliter een aantal profielgegevens
verzameld die deel uitmaken van het zorgdossier.
Deze minimumset van gestandaardiseerde gegevens die
bevraagd worden bij het eerste face-to-face contact noemen we TDI of voluit Treatment Demand Indicator.
Op basis van deze en andere info kan hierna werk worden
gemaakt van zorg op maat van het profiel en de hulpvraag
van de cliënt. Wie is de cliënt die aanklopt voor drughulp?

TDI-registraties in 2020
Door de corona-pandemie was de situatie in 2020 zeer
bijzonder. Heel wat behandelperiodes werden online
opgestart, waardoor de TDI-registratie niet steeds volledig
gebeurde. Bovendien startten we in De Sleutel in 2020 met
een nieuw EPD-programma, wat gepaard ging met enkele
kinderziektes. Ook hierdoor is het aantal volledige TDI-registraties in 2020 afgenomen. Uit het gedaald aantal volledige
TDI’s valt daarom niets af te leiden over het aantal behandelperiodes in De Sleutel. Niettegenstaande er minder TDI’s
voorhanden zijn, kunnen we toch – met enige omzichtigheid –
een beknopt beeld schetsen van het cliëntenprofiel.

Cliëntenprofiel minder- en meerderjarigen
We geven het afzonderlijke beeld voor minder- en meerderjarigen. In lijn met de voorgaande jaren stellen we vast dat het
aandeel minderjarigen kleiner wordt: van alle nieuw gestarte
behandelperiodes in 2020 heeft minder dan één op tien (8%)
betrekking op minderjarigen.

Op basis van de TDI-registratie kunnen we het onderscheid
maken tussen nieuwe cliënten en cliënten die reeds eerder in
behandeling zijn geweest. Anno 2020 is 43% van de meerderjarige cliënten in De Sleutel nieuw; dit betekent dat ze
nog niet eerder in behandeling zijn geweest voor problemen
in verband met druggebruik. Bij de minderjarige cliënten ligt
dit percentage aan nieuwe cliënten met 68% uiteraard hoger,
al is ook een derde van de minderjarigen niet voor het eerst
in behandeling.

Voornaamste drug en spuitgedrag
Naast enkele socio-demografische variabelen gaat de TDI
uiteraard in op een aantal druggerelateerde kenmerken; met
name het voornaamste product dat aan de basis ligt van de
vraag naar behandeling en het spuitgedrag vormen
essentiële gegevens.

Geslacht en nationaliteit
Acht op tien minderjarige cliënten (81%) die zich in 2020 tot
De Sleutel richten met een vraag naar behandeling zijn mannen. Bij meerderjarige cliënten loopt dit op tot liefst 85% of
zes op zeven cliënten. Het gros van de cliënten heeft de
Belgische nationaliteit: 96% bij de meerderjarige cliënten, en
94% bij de minderjarige.

Geert Lombaert

Doorverwijzende instantie en behandelverleden
Anno 2020 komt een derde van de cliënten (32%) op justitiële verwijzing in behandeling. Opvallend is dat deze groep
even groot is bij minderjarigen als bij meerderjarigen, zoals
blijkt uit bovenstaande figuur. Meerderjarigen zoeken wel
veel vaker dan minderjarigen op eigen initiatief hulp voor
hun verslavingsprobleem (36% versus 10%), terwijl het
omgekeerde geldt voor verwijzingen vanwege familie of
vrienden (10% versus 31%).

Met betrekking tot het voornaamste product stellen we grote
verschillen vast tussen minder- en meerderjarige cliënten.
Liefst 86% van de minderjarigen meldt zich aan met een
cannabisgerelateerde hulpvraag, terwijl de andere product
groepen nauwelijks voorkomen en/of aanleiding geven tot het
zoeken van hulp bij hen. Ook bij de meerderjarige cliënten
vormt cannabis de koploper met één op drie gevallen (33%),
maar vormen ook cocaïne (28%) en stimulantia (17%) regelmatig de aanleiding tot het zoeken van hulp. Binnen de cliëntenpopulatie is de productgroep van opiaten (voornamelijk
heroïne) verder ‘in vrije val’ (7% bij de meerderjarigen).
Samenhangend met dit afnemend belang van opiaten, blijft
het aandeel spuiters binnen de cliëntenpopulatie gestaag
dalen. Eén op negen meerderjarige cliënten (11%) in 2020
heeft ooit drugs geïnjecteerd, waarvan een vijfde dit ook in
de afgelopen 30 dagen heeft gedaan (2% recente spuiters).
Bij de minderjarige cliënten treffen we geen recente
spuiters aan.
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[Hulpverlening]

What’s in a name?

Het CIC wordt DOC, CrisisInterventieCentrum
wordt Detox- en Oriëntatiecentrum.
4
Het CIC van De Sleutel in Wondelgem is een begrip in de
drughulpverlening. De werking heeft reeds 42 jaar op de
teller. Meestal wordt CIC als een letterwoord gebruikt, waarbij
men de letters achtereenvolgens uitspreekt. Voor sommigen
is de betekenis van de afzonderlijke letters niet gekend of wat
vervaagd. Straks verandert het centrum van naam. Onze
redactie vroeg tekst en uitleg bij Wim Vens, afdelingshoofd
van het nieuwe Detox- en Oriëntatiecentrum (DOC).
Het CIC, voluit het crisisinterventiecentrum, is voor velen
een tussenstop of een opstart van een traject op weg naar
herstel. Het is een plek waar mensen die kampen met een
verslavingsproblematiek even op adem kunnen komen, even
ontsnappen aan de complexiteit van het leven en stil kunnen
staan bij de richting die ze uit willen gaan. Een rustige en
veilige oase voor de ene. Een plek waar ontwennen een mix
van emoties en verantwoordelijkheden met zich mee brengt,
voor de andere.
Het CIC is als afdeling van De Sleutel niet blijven stilstaan.
De Sleutel is immers een organisatie die blijft op zoek gaan
naar gepaste antwoorden op vragen van de cliënten. Een
goede inbedding in het zorglandschap en een evidence based
aanbod staan hierin centraal. De inkanteling in de GGZ biedt
hierin opportuniteiten. Het CIC nam deze kans aan om intern
een aantal fundamentele aanpassingen door te voeren.

Nieuwe naam, nieuwe identiteit?

De werking van het CIC is in transitie, met als
sluitstuk een andere naam.
Wim Vens: “De vlag dekt al lang de lading niet meer. Er zijn
soms lange wachttijden, je kan bij ons enkel in opname komen
tijdens de kantooruren. In marketingtermen zet je in je etalage wat
je effectief doet of verkoopt. Hier kan je terecht voor detox en oriëntatie. Laat ons wat in de etalage staat, ook in onze naam zetten.”
Zo kwamen we bij het DOC terecht: Detox- en
OriëntatieCentrum.

Els Vanneste

Het bleef niet bij een naamsverandering.
Hier zit meer achter?
“Klopt, achter die nieuwe naam, zit ook een nieuwe identiteit! Als
we rondom ons kijken, zien we wijzigingen in het zorglandschap. In
de regio bestaat ondertussen C-tox in Sleidinge, de Upsie, de mobiele crisisteams, … Dit aanbod bestaat en deze organisaties kunnen op een goede manier een crisis opvangen. De evolutie van de
psycho-actieve stoffen maakt ook dat er bij een crisisopname in
functie van detox nood is aan een sterke medische omkadering.
Binnen het verandertraject van De Sleutel willen we meer aansluiten op dat zorglandschap.
De facto gaat het om een evolutie naar 2 groepswerkingen
enerzijds gericht op: “Detox” (ontwenning en medicamenteuze

stabilisatie) en Oriëntatie (indicatiestelling en adviesbespreking).
We merken een verschuiving: vroeger kwamen in het CIC meer
cliënten voor een detox of om even op hun positieven te komen.
Daarna vertrokken ze opnieuw. Op dit moment melden meer
cliënten (bijna steeds via verwijzers) zich aan voor ontwenning én
vervolgstappen op basis van een goed uitgebouwde indicatie
stelling. Dit is zeker in evolutie. Bovendien biedt het de kans om
aan te sluiten op de wijziging in het zorglandschap en de eerdere
introductie van de zorgwijzer binnen onze organisatie.”

De zorgwijzer met de verschillende modules die aangeboden
worden aan cliënten, context en zorgpartners. De Sleutel wil met de
zorgwijzer meer aandacht voor de regionaliteit, getrapte zorgladder
en herstelgerichtheid inzetten. Met regionaliteit wil men aansluiten
op en samenwerken met projecten in de regio. De getrapte
zorgladder wijst naar die zorg aanbieden die nodig is, maar ook niet
meer dan nodig, waarbij je kan schakelen tussen intensiteit
volgens de nood van de cliënt.

Vooraleer we daarop verdergaan is het goed om
eerst nog even dieper in te gaan op de inhoud van
programma van het nieuwe DOC. Kan je daar iets
meer over vertellen?
“We stappen af van de kleine onthaalgroep en grote oriëntatiegroep.
Die overgang is voor cliënten te druk naar groepsgrootte. De oriëntatie start immers al bij de eerste telefoon. We werken voortaan met
2 parallelle groepen onthaal en oriëntatie, elk met aparte fasen. We
willen een klimaat scheppen waar we van dichtbij kunnen opvolgen:
hoe iemand functioneert en communiceert in groep, evenwicht
bewaken tussen groeps- en individuele begeleiding, persoonlijke zorg
op maat opvolgbaar maken, zowel voor cliënt als hulpverlener. Kort
gezegd is het onze opdracht om mooie formats te ontwikkelen met
ruimte voor zorg op maat en ruimte voor observatie. Bepaalde
programma-onderdelen zullen vast zijn, een aantal facultatief.
Hierover kan de cliënt en de begeleiding met elkaar in dialoog gaan.
De klassieke encounter-oefengroep wordt aangepast naar een
ochtendmoment waarin elke dag duidelijk gemaakt kan worden
hoe je erbij zit of welke noden je hebt.”
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Link met verandertraject

Het verandertraject van De Sleutel resulteert in
“De zorgwijzer”. Hoe past het DOC hierin?
“De naamsverandering gaat over de vlag de lading laten dekken,
maar evenzeer over de inbedding in het zorglandschap. Het DOC
situeert zich op de 3de lijn. Eerstelijnszorg is zorg in je buurt die
direct toegankelijk is. Deze zorg situeert zich tussen de nulde lijn
van zelfzorg en zelfhulp en de tweede lijn van ambulante gespecialiseerde zorg of de derde lijn van gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis of een revalidatiecentrum zoals het DOC.
Op de 3de lijn voorzien we zorgnoodbepaling als vervolg op een
eerdere aanmelding op de 1ste en 2de lijn. DOC wil voor wat dat
betreft een antwoord bieden op vragen van zorgpartners, ambulante werkingen of zorgeenheden die niet gespecialiseerd zijn op
vlak van verslaving. Er is nood aan een gespecialiseerde zorg in een
cleane en gestructureerde omgeving. Hier kunnen we uitzuiveren
wat er aan de hand is, welke mogelijkheden er zijn, wat de cliënt
precies nodig heeft en komen tot een goede beeldvorming, zowel
op lichamelijk, sociaal als psychisch vlak.
Vaak is het nodig dat de verslaving wat gestabiliseerd is om te
kunnen achterhalen waar het schoentje precies knelt. Als de cliënt
niet nuchter is, niet op zijn afspraken geraakt, kortom nog volop
vastzit in het verslavingsgedrag, dan kan je moeilijk in gesprek
gaan over de doelen die iemand heeft, hoe je die kan bereiken of

wat gepaste vervolgzorg zou kunnen zijn. We willen op verwijzing
van een gespecialiseerde zorgpartner een aanbod voorzien. Waar
zij niet verder kunnen door de limieten van die werking, kunnen
wij dat soms wel.”

De zorgstructuur is een soort leidraad?
“Volgens het principe van de zorgstructuur kan niemand ooit op
een fout adres hulp vragen. Als medewerker leggen we de focus op
de cliënt en wat die nodig heeft. De cliënt wordt verwezen naar
de juiste zorg en we zorgen voor zorgcontinuïteit. Cruciaal hierbij
is de regie op de cliënttrajecten. Vaak hebben cliënten reeds een
ondersteunend traject in de vorige lijn. Daar willen we systematisch en meer mee linken. En omgekeerd gaan we al iets aanbieden als er een wachttijd is voorafgaand aan een opname in het
DOC. Als iemand zich zelf aanmeldt, starten we een ambulant
voortraject1. Dan gaan we samen in gesprek en verkennen we wat
de hulpvraag en een mogelijk zorgtraject kan zijn. Op die manier
ga je reeds met een traject van start en voelt het voor de cliënt
ook als een start van het traject. Voorheen had een hulpvrager bij
een telefonische intake soms het gevoel uitgevraagd te worden in
de plaats van dat er samen met hem of haar al op pad gegaan
werd. Nu kan er casus per casus gekeken worden wat er nodig is
om het traject op te starten. Je maakt reeds kennis met iemand
en met de setting”.

6
Hoe positioneer je het “opnameteam” in de nieuwe
zorgstructuur van De Sleutel?
“Er is nu al een geleidelijke verschuiving naar contacteren van de
huidige zorgverleners en afstemmen van het zorgtraject, aanknopen met het zorgtraject. Ben je ergens in begeleiding, dan bevragen
we of het ok is dat we contact opnemen met je begeleiding. Op die
manier willen we verder bouwen op wat er reeds was. Daar willen
we nog explicieter op inzetten. Het is wel nog zoeken hoe we de
middelen anders kunnen inzetten, zodanig dat de cliënt zich meer
en sneller geholpen kan voelen.”

Doelgroep
“DOC en de ambulante centra van De Sleutel hebben dezelfde
doelgroep. We richten ons op mensen met een verslaving. Maar
binnen die doelgroep heb je echt heel wat verschillende profielen.
Evengoed heb je binnen elk herstel- of ontwikkelingsproces van de
pathologie verschillende fasen. Specifiek voor het DOC kunnen we
stellen dat de criteria bekend zijn: als je niet langer controle kan
houden op het middel met ambulante hulp en medicamenteuze
ondersteuning, dan is een residentieel ontwenningsprogramma de
noodzakelijke stap in het zorgtraject van de cliënt. Anders gezegd:
dat is inspelen op de zorgnood van de cliënt”.

Zoeken naar een gepast antwoord
Het eerste contact met de drughulpverlening is best laagdrempelig en toegankelijk, dus best via een hulpverlener die
op de eerste of tweede lijn werkt.
Een opname is in alle gevallen voor de cliënt een ingrijpende gebeurtenis. Als er nog geen andere stappen gezet
zijn in een zorgtraject, is een opname in het DOC dan eerder
overshooting: je bent uit je eigen netwerk en omgeving weg,
contacten met de buitenwereld worden onderbroken, er
wordt gecontroleerd op drugs, enz.
Als eerste hulpverlening rond een verslavingsprobleem is
deze gespecialiseerde zorg niet het gepast antwoord op de
vraag van de cliënt. Deze hulp, het aanbod in het DOC, is
zeer ingrijpend en intensief: Wat heb je nodig, dat bieden we
en niet meer dan noodzakelijk. We gaan niet minder doen
dan nodig, en niet meer dan noodzakelijk. Dat gebeurt in de
indicatiestelling”.

Wim Vens (klinisch psychoog en afdelingshoofd van
het DOC) : “Als de cliënt nog vastzit in het verslavingsgedrag,
dan kan je moeilijk in gesprek gaan over doelen. Wij voorzien
op verwijzing van een gespecialiseerde zorgpartner in een
aanbod dat daar verdere stappen kan zetten”

bepalen. Verwijzen we eerder richting psychiatrie of toch naar
de verslavingszorg? Het is belangrijk om eerlijk te zijn tegenover de cliënt. Het gaat niet enkel over oriëntatie, we doen
ook indicatiestelling. Soms is er ook nog een motivationeel
proces nodig om tot een vervolg traject te komen. Het is
onze ambitie om de mensen tijdens hun periode in het DOC
te gaan remediëren. Tijdens die periode zonder middelen
gebruik gaan we in gesprek, doen we observaties in cleane
omstandigheden,... Het is dus een interactief proces waar we
ook motivationeel en inzichtbevorderend werken.

Een opname in het DOC duurt … 6 weken?

Wat houdt die indicatiestelling precies in?

“Het vraagt heel wat om het middel, waar je geen controle meer
over had, niet meer te gebruiken, om in gesprek te gaan over wat
je wil bereiken, een advies te horen te krijgen, welke hulp daarbij
nodig is. Het zijn dus intensieve weken. Maar inderdaad we moeten realistisch zijn en de lat niet te hoog leggen. Daarbij is het onze
ambitie om cliënten te ondersteunen in de stap naar de plaats
waar hun vraag het beste beantwoord wordt”.

We merken dat steeds meer mensen worden doorverwezen
naar het CIC met de vraag naar indicatiestelling. Dat is een
communicatief proces tussen een hulpverlener en een cliënt
via gedeelde besluitvorming. We maken m.a.w. samen met de
cliënt een inschatting van het gehele functioneren, de verlangens en hoe we eventuele dromen en plannen kunnen helpen
realiseren. Op basis van de info stellen we een realistische
zorgnood indicatie om de doelstellingen van de cliënt te

(1) in samenwerking met Dagcentrum Gent, De Sleutel (DCG). Er is
een medewerker die deeltijds in het DOC en in het DCG werkt die
de liason maakt tussen cliëntentrajecten.

[Hulpverlening]

Een impressie van de Parkour-beleving
van de TGG-bewoners

Paul De Neve – Foto's: Sara De Strooper
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Deze foto’s bieden een impressie van een activiteit met de
bewoners van de therapeutische gemeenschap voor dubbeldiagnose te Gent (TGG). Ze namen met de groep deel aan
een Parkour-sessie georganiseerd door FLOW DE GAND.
Parkour is een in Frankrijk ontstane bewegingsdiscipline
waarbij het volledige lichaam benut wordt om allerlei obstakels in de publieke ruimte te overwinnen. Dit kan door middel
van sprongen, 'vaults', klimmen, rollen, en eigenlijk elke vorm
van beweging die nuttig is op dat moment (*).
Sara (groepswerker): "Elke zaterdag doen we een activiteit
met de bewoners van de therapeutische gemeenschap voor dubbeldiagnose te Gent (TGG). Het doel is nieuwe ervaringen opdoen en
verenigingen leren kennen. Soms is dit natuurlijk ook gewoon ter
ontspanning of gaat het om ‘samen zijn’. Bij deze activiteit hebben
bewoners hun persoonlijke grenzen opgezocht en verlegd, elkaar
gemotiveerd en gestimuleerd. Samen op activiteit als groep schept
verbinding!”

Op de website van FLOW DE GAND lezen we dat Parkour
zich kan richten op snelheid, efficiëntie, creativiteit, flow;
maar is in zijn kern steeds een antwoord op uitdagingen
gesteld door de omgeving. In die zin is parkour een vorm
van fysiek probleemoplossen. Er is vaak ook geen uniek juist
antwoord op een probleem en dit laat beoefenaars (traceurs
genaamd) toe om het probleem naar eigen interesse en
niveau aan te pakken (*).
Flow De Gand is een groep uit Gent met een passie voor
Parkour, beweging, en het delen en verspreiden van deze
bewegingsvorm in al zijn rijkdom. Flow De Gand richt zich
op kwalitatieve bewegingsontwikkeling met respect voor
ieders achtergrond en lichaam. Naast Parkour erkent Flow
De Gand ook het belang van een evenwichtige conditionering en ontwikkeling van het lichaam.

(*) meer info ook op https://www.flowdegand.be/

[Medewerker aan het woord]

Een dag in ambulant centrum
De Sleutel te Brugge
8
Het is maandagmorgen. De start van een drukke dag in het
ambulant centrum De Sleutel te Brugge. Op jaarbasis melden
zich in de Barrièrestraat zo’n 600 cliënten (85% M, 15 % V).
Gemiddeld zijn ze 200 dagen in behandeling voor hun drugsprobleem. Hoe ziet zo’n dag eruit? We volgen de activiteiten
van Johan aan het onthaal, het zenuwcentrum van deze
ambulante afdeling. Vandaag hebben een 20-tal cliënten een
individuele afspraak en zijn er een 15-tal cliënten in huis voor
het groepsaanbod.

Paul De Neve

8u30 Het centrum te Brugge opent de deuren. Het eerste
werk aan het onthaal is het beluisteren van het antwoordapparaat. Een bezorgde ouder sprak dit weekend een boodschap in. ‘Het is de verkeerde kant aan het opgaan met onze zoon.
Hij blijft zijn cannabisgebruik minimaliseren’. Met deze ouder zal
het Drugsexpertiseteam (DET, ook hier in huis) contact op
nemen. Een volgende boodschap: ‘Ik heb wegens corona mijn
afspraak vorige week moeten afbellen. Kan ik aub een nieuwe afspraak met mijn begeleidster krijgen’.
De deurbel rinkelt. Een eerste cliënt komt in werktenue aan
voor zijn afspraak met de arts. Het clichébeeld van de drugs
gebruiker die thuis niets doet, is meteen ontkracht. Deze man
haast zich na het doktersbezoek meteen naar het werk.
De werkweek aan het onthaal is gestart. De ene telefoon
na de andere komt binnen. Johan: “Soms gaat de telefoon
sneller dan we een afspraak kunnen plannen”. Chantal belt ziek
af. “Normaal volgt deze cliënt de behandelgroep. We hebben haar
gevraagd om haar huisarts te verwittigen. Haar vervangmedicatie
zal ze moeten ophalen bij de apotheker,” zo vertelt Johan.
Warm onthaal
Johan is reeds 17 jaar één van de vertrouwde gezichten op
het onthaal in het ambulant centrum. Hij combineert die
functie met het medisch secretariaat en een aantal verpleegkundige taken. Johan is psychiatrisch-verpleegkundige en
vindt een persoonlijke benadering en een warm onthaal zeer
belangrijk. “We zijn begaan met het welzijn van de cliënten.
We zorgen ervoor dat ze zich op hun gemak voelen. Ze zijn
hier geen nummer. Doordat we een band hebben, kunnen
we hen ook aanspreken. Ik herinner me een cliënt die zijn
afspraak wou afbellen wegens het overlijden van een oom.
Hij was blijkbaar vergeten dat hij de week ervoor ook al had
gebeld, toen omdat hij naar de begrafenis van die oom
moest. Op dat moment hebben we een mandaat om eens
door te spreken. We proberen hen over de streep te trekken
in de zin van “Doe toch een inspanning”. Maar evengoed
zorgen we ervoor dat signalen die we opmerken worden
meegenomen in het verdere traject van een cliënt”. Ook voor
medewerkers is de onthaalruimte soms een plaats om te
ontladen.

Johan: “Na een moeilijk gesprek kunnen zij evengoed bij ons terecht met hun verzuchtingen”.
8u45 De eerste mensen die in een groepsprogramma zitten, sijpelen binnen. Dokter Griet arriveert in fietsoutfit.
Vandaag werkt ze een volledige dag in het centrum. Deze
voormiddag heeft ze vooral afspraken met individuele cliënten. In de namiddag is er overleg. Ook de psychiater is vandaag in huis.
Opnieuw telefoon: Een begeleider van een CAW-doorgangshuis belt voor een bij ons centrum gekende cliënt, die
in opname wil. “Kunnen we een inschattingsgesprek ingepland
krijgen, is de vraag. Ook dit is voor Drugsexpertiseteam. Dit team
werkt vanuit het dagcentrum en wordt samen met het CGG aangestuurd”, zo verduidelijkt Johan.
Andermaal telefoon: een partner belt om een nieuwe
afspraak voor haar vriend te vragen bij de behandelende arts.
Tussen de onthaaltaken door is er soms tijd voor administratie. Zo zorgt het onthaal voor de administratieve intake
van een nieuwe cliënt. Het “informed consent” formulier
wordt daar ondertekend. De registratie in het elektronisch
patiëntendossier wordt opgevolgd. Samen met de klinisch
coördinator worden de tevredenheidsmetingen opgevolgd.
Tussendoor geeft Johan sommige cliënten ook hun medicatie hier in huis.
10u15 Dokter Griet belt naar het onthaal en vraagt een urinecontrole voor de cliënt die ze net heeft gezien. Ook dat behoort
tot Johan zijn takenpakket. “Dergelijke controles organiseren we in
huis op vraag van de arts maar standaard ook drie maal per week
voor de deelnemers van de behandelgroep. Voor de laagdrempelige
werking van de trajectgroep organiseren we dagelijks at random
urinecontroles, omdat ze vooral focussen op het onder controle krijgen
van hun gebruik”.
10u30 Een ouder brengt op het onthaal de betaling in orde
voor zijn dochter die een afspraak heeft in huis. De meeste
cliënten betalen enkel remgeld, meestal verloopt dit ook via
factuur. We horen de vader tegen zijn dochter sakkeren.
“Voor je doktersbezoek heb je geen centen maar voor die vuile
drugs wel”… Hij vraagt aan het onthaal of hij mee naar binnen
mag tijdens het begeleidingsgesprek… Dat is zeker niet de
standaardprocedure.
Johan: “We werken hierin heel transparant. Tijdens een eerste
gesprek met de cliënt worden duidelijke afspraken gemaakt. Op
welke manier wil de cliënt dat iemand betrokken wordt, welke
informatie mag doorgaan naar die persoon,… Ouders of andere
betrokken familieleden kunnen in ons ambulant centrum wel
parallel een eigen hulptraject vragen”.

10u50 Dokter Griet belt met het onthaal met de vraag of er
een plaats vrij is in de behandelgroep.
Het afsprakenbeheer is een belangrijke taak gekoppeld
aan de onthaalfunctie. Als er door wijzigingen in behandelplannen ruimte in de agenda vrijkomt, moet er vlot geschoven kunnen worden.
Johan: “Echte wachtlijsten hebben we niet op aanmeldingsniveau,
ook al zitten de agenda’s vaak propvol. We zorgen ervoor dat de
hulpvraag van nieuwe cliënten snel wordt aangepakt en dat ze
binnen de 14 dagen worden besproken op het indicatiestellingsteam (nvdr: dit spreekt zich uit over de verdere oriëntatie en behandeling). Vroeger hadden we daar een langere wachttijd. We willen
het momentum of die motivatie om hulp op te starten zo snel
mogelijk vastpakken. Ook de inschatting op vraag van verwijzers
proberen we zo snel mogelijk op te nemen”.
11u30 Een bezoeker komt aan voor zijn afspraak met de
sociale dienst.
12u middagpauze de brooddozen komen boven. Tijdens
corona wordt er niet gekookt door de cliënten van groepswerking.
12u30 Eenmaal per week voorziet Johan de tijd voor het
klaarzetten van de medicatie van de dagen die komen. Ook
de voorraad moet worden bijgewerkt, aankopen gepland.
Johan: “Hierbij gaat het zeker niet alleen over vervangmedicatie
(substitutiemiddelen in afbouw) zoals Methadon of Suboxone. Een
kwart van onze populatie kampt bijvoorbeeld met een psychiatrische problematiek. Qua medicatie gaat het dan over antipsychotica en antidepressiva”.
14 tot 15u algemene klinische vergadering: Cliënten
bespreking met individuele begeleiders, de verslavingsarts
en de klinisch coördinator
15 tot 16u vergadering groepswerkers: Overleg tussen
groepswerkers, de verslavingsarts en de klinisch coördinator.
Overlopen van de aanmeldingen voor groepswerk met aandacht voor de groepsdynamiek (vb vragen voor fasering,
time outs, overlopen van een actieplan).
18u30 Het centrum sluit de deuren. Johan is tevreden over
zijn werkdag. “Deze job vraagt veel energie. Maar het is hier een
goed draaiend team. Ik doe het werk nog altijd heel graag en haal
ook energie uit mijn job”, zo besluit hij.

Johan: “We zorgen ervoor dat cliënten zich op hun
gemak voelen. Ze zijn hier geen nummer. Doordat we
een band hebben, kunnen we hen ook aanspreken”.
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[cliënt aan het woord]
Dieter: “Ik kan heel erg genieten
van de kleine dingen. Maar ik moet
alert blijven om clean te blijven

Mijn dagboek:

een cliënt uit de behandelgroep vertelt

10
Dieter (*) is alleenstaand en volgt sinds drie maanden de
behandelgroep in het ambulant centrum De Sleutel te
Brugge. Daarvoor zat hij meer dan 10 jaar in de gevangenis.
Hij heeft één broer en 4 zussen. Hij bouwt sinds kort
opnieuw het contact uit met zijn vader. Dit weekend deden ze
samen boodschappen. Dieter (40) kwam vrij onder voor
waarden. Hij moet en wil aan zijn verslaving werken.

10u45 – 11u00 het is pauze.

Van deelnemers in de behandelgroep wordt verwacht dat ze
voldoende draagkracht hebben om aan dit intensieve
programma (elke weekdag) deel te nemen waardoor een
residentiële opname op dit moment niet noodzakelijk is.
Het is ook een voorwaarde om nuchter te zijn. Dieter staat
onder elektronisch toezicht en volgt als gevolg daarvan een
heel strikt uurrooster.

12u45 vertrek naar huis.

Hoe ziet een doorsnee dag van Dieter er uit: dagboek van
een maandag in oktober
7u De wekker loopt af en ik maak me klaar om vanuit
Roeselare te vertrekken met de trein van 8u25 richting
Brugge.

Paul De Neve

9u30 Start van de behandelgroep in ambulant centrum
Brugge.
Dieter: “Op die drie maanden tijd was ik altijd op tijd in het
centrum, met uitzondering van één dag, toen de trein vertraging
had. Daar ben ik wel fier op”.
Het eerste kwartiertje van de behandelgroep is er tijd
voor praktische zaken en kunnen de deelnemers van de
groep passeren bij de verpleegpost in het centrum voor hun
medicatie. Dieter begon op zijn 14de met drugs te experimenteren. Sinds zijn 16de gebruikte hij geregeld heroïne en
cocaïne. Tijdens zijn periode in de gevangenis bleef hij vlot
aan drugs geraken.
De cliënten in de behandelgroep komen in aanmerking
voor substitutiemedicatie. Ze moeten wel bereid zijn om hun
probleem aan te pakken en deze medicatie stilaan af te
bouwen.
Op maandag vertelt elke deelnemer aan de behandelgroep uitgebreid over het voorbije weekend. Deze morgen
zijn ze met vier (van de 8). Voor Dieter is het weekend goed
verlopen.
“Ik heb er deugd van dat ik mijn eigen potje kan koken en het
huis op orde kan houden. Eens gaan zwemmen,… Dat is allemaal heel nieuw voor mij. In de buurt waar ik woon, kwam ik de
voorbije weekends regelmatig in aanraking met een gast die in
het gebruik zit. Dat was heel lastig voor mij. Dit weekend zag ik
hem gelukkig niet”.

Hierna gaat de bespreking verder. In de behandelgroep
wordt zo veel mogelijk structuur aangeboden. Dieter: “Vooraf maken we altijd een weekendplanning en dit wordt dan op
maandag overlopen. Zo leren we als deelnemers elkaar om
klippen te omzeilen en zo een terugval te voorkomen.

14u Dieter is op maandagnamiddag verplicht om thuis te
blijven.
Dieter plant een telefoontje naar de immotheker.
“Voorlopig woon ik in een crisiswoning. Daar kan ik in principe niet
langer dan 2 maanden blijven”. Dat is dus een dringend probleem om aan te pakken. Hij kan wel nog een maand verlening krijgen.
Dieter heeft veel om over na te denken. Later op de week
moet hij naar de rechtbank in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Misschien geraakt hij dan verlost van
zijn enkelband.
“Ik heb al heel veel stappen gezet. Ik doe vrijwilligerswerk bij het
dierenasiel. Tijdens mijn periode in Ruiselede leerde ik dat ik graag
met dieren omga en buiten op de boerderij werk. Misschien is
werken in de sociale economie of een zorgboerderij wel iets voor
mij. Verder probeer ik actief te sporten. Ik voel dat me dat helpt om
te ontladen. Zo ben ik zondag op mijn eentje 30 kilometer gaan
fietsen. Verveling is een grote boosdoener. Eén uur fietsen was ook
één van de drie doelstellingen die ik mezelf tijdens de behandelgroep had voorgenomen”.
Dieter bouwt actief een netwerk uit. “Ik heb dat nodig, want
vaak voel ik met wel eenzaam. Het duurt een tijdje vooraleer ik de
banden met de familie weer goed zal krijgen”. Samen met een
straathoekwerker in de buurt waar hij woont is hij op zoek
naar een wielerclub om bij aan te sluiten. Er komt een thuisverpleegkundige aan huis. Hij laat zich ook begeleiden door
iemand van de vzw Op Stap.
“In de behandelgroep helpen we mekaar door feedback te
geven. We krijgen verantwoordelijkheden. Zo ben ik momenteel de
V-tijd. Als er overdag mensen tijdens de behandelgroep bepaalde
afspraken moeten nakomen, dan is het mijn taak om die tijd te
voorzien. Zo kan het zijn dat iemand moet bellen naar de
mutualiteit of dat iemand een afspraak in huis heeft met de
psychiater of de begeleidende arts”.

(*) Om redenen van privacy hanteren we een fictieve naam

[Hulpverlening]

Op kamp met de TG's

Jaarlijks trekken de bewoners van onze twee Therapeutische Gemeenschapen op kamp, meestal naar de Ardennen.
Tijdens zo’n kamp staan vooral uitdagende outdoor-activiteiten op het programma en wordt gewerkt vanuit de directe
ervaring in het hier en nu. Een impressie van drie intensieve dagen door de bril van de bewoners.

“Hoogmoed komt dan wel voor de val;
groepsgevoel gelukkig niet”

“Op een andere manier leren plezier maken
dan met drugs”

Eind juni trokken de
bewoners van de Therapeutische Gemeenschap in Merelbeke
voor enkele dagen naar
de Ardennen. Bewoner
Tom (*) schreef neer
wat de activiteiten
"ervaringsleren" (o.m.
een dropping) bij hem
teweeggebracht hebben. Lees even mee.

Hoe beleefden de bewoners van de therapeutische
gemeenschap (TG) voor dubbeldiagnose te Gent hun
kamp, net voor de zomer? Op vraag van de redactie
blikken enkele bewoners terug en schreven ze hun
gedachten neer.

“Als ervaren een sport was, behaalde De Sleutel Olympisch
goud:

Bewoner Chris: “Ik vond het kamp leerrijk, ruimdenkend,
leren plezier maken op een andere manier dan met drugs.”

Sommigen vonden het hoogteparcours eerder van laag
allooi, doch allen scheerden uiteindelijk hoge toppen.

Bewoner Rudy: “Kamp was voor mij nostalgie naar
vroeger. In de Ardennen rondwandelen. Ik heb in de scouts
gezeten. De activiteiten tijdens het kamp waren heel leuk.
Ook om iedereen wat op een andere manier buiten de
muren van onze therapeutische gemeenschap leren
kennen, ook de staf. Het kampvuur ’s avonds was gezellig.
Er was wel nog structuur maar de druk van de TG stond op
een lager pitje. Het was zeer aangenaam voor mij. Het is
zeker voor herhaling vatbaar.”

Hoogmoed komt dan wel voor de val; groepsgevoel
gelukkig niet.
Euforisch en met beide benen op de begane grond, werden
we met de voetjes terug op de grond gezet middels een
dropping van jewelste.
De nachtraven in ons konden alvast victorie kraaien toen
huis en haard omstreeks 1u niet langer een fata morgana
bleek.
Rome werd niet op één dag gebouwd, maar de houten
brug van De Sleutel begaf het al in 75 minuten!
Metaforische bruggen bouwen blijft meer onze specialiteit.
24u Zonder koffie. Soms zijn woordspelingen overbodig.”

(*) om redenen van privacy gebruiken we een fictieve naam

Bewoner Andy: “Er samen op uit trekken tijdens een
kamp, betekent voor mij vooral in verbinding gaan met de
jongere peers. En leren genieten van zaken die ik anders
niet zou doen. Maar vooral leren genieten an sich. Geluk
vinden in kleine dingen en terug plezier maken zonder
gebruik.”
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[uit het netwerk]
[Hulpverlening]

De Sleutel legt fundamenten voor
“futureproof ” hulpverlening
12
Op 5 oktober namen meer dan 140 medewerkers van
De Sleutel deel aan de studiedag “Op de golf van verandering: van denken naar doen”. De reacties van de deelnemers
na de interne studiedag zijn eensgezind: het is tijd voor
actie, iedereen had goesting om in verbondenheid aan de
slag te gaan!
Op de studiedag werd het verandertraject en de Zorgwijzer
als kompas voor de toekomst toegelicht. Het doel: in samenwerking met onze zorgpartners komen tot naadloze cliënttrajecten (1). Tijdens het plenaire gedeelte kregen we enkele
mooie voorbeelden te zien van hoe we dit de voorbije jaren
reeds in de praktijk omzetten (zie voorbeelden hierna). Ook
de VeranderRing als instrument werd voorgesteld.
Het was een warm netwerkmoment, waarbij iedereen kon
leren van andere entiteiten. Tijdens de prikkelsessies dachten we actief na over cliëntparticipatie, wisselwerking tussen
context en verslaving, werken met ervaringsdeskundigen,
consent besluitvorming,…
Voorbeelden van veranderingen waarmee we stapsgewijs
De Sleutel “futureproof” maken.

1. Opnameteam connecteert met eerste lijn

Paul De Neve

De ervaring leert dat het voor een cliënt niet altijd duidelijk
is waar hij/zij binnen onze organisatie het beste geholpen
wordt. Contact nemen met verschillende afdelingen tegelijk
maakt het bovendien moeilijk om goede t rajecten te maken
en snel op de juiste behandelplek te geraken. Zo organiseren we sedert midden 2019 één contactpunt om residentiële
zorgvragen op te nemen. Het “opnameteam” schat nu de
hulpvraag in van mensen die rechtstreeks of via een ver
wijzer een opname vragen, zij het kortdurend of voor een
intensievere en langere behandeling in een therapeutische
gemeenschap.

Elien (opnameteam): “Bij een aanmelding stimuleren en begeleiden we de cliënt om – naast het contact met ons – ook contact op
te nemen met huisarts of OCMW (1e lijn), of andere partners uit
de 2e lijn en dus niet onmiddellijk te kiezen voor de 3de lijn. Als
dat niet mogelijk is, maken we als opnameteam wel zelf connectie
met de 1ste lijn. Maar door de cliënt bij die eerste stap te laten
beginnen én actief connectie te laten maken met eerdere hulp,
geven we hem/haar continuïteit in het parcours.
Het voordeel is dat wanneer mensen ergens afhaken er steeds
kan worden teruggegrepen naar die hulpverlening van de 1e of 2e
lijn. Als behandelaar kunnen we daar ook de beste informatie
bekomen omdat zij de cliënt in kwestie al langer kennen”.

2. Vindplaatsgericht aan de slag met jongeren in 2
Gentse wijken
Jongeren vinden te laat de weg naar de hulpverlening.
De toegang moet laagdrempeliger, een opname is de allerlaatste stap. Vanuit deze vaststelling werden binnen het
netwerk van De Sleutel de voorbije jaren heel wat samenwerkingsverbanden gesmeed om het middelengebruik bij
jongvolwassenen effectiever aan te pakken.
Jentel (groepswerker, op onderstaande foto in het midden):
“Vanuit het ambulant centrum in Gent hebben we met steun van
de stad enkele jongerenprojecten (in Ledeberg en wijk Brugsepoort) opgezet om samen een laagdrempelig en aanklampend
aanbod rond verslaving uit te bouwen. Het doel is via s amen-
werking vanuit de 2-de lijn beter connectie te maken met
kwetsbare jongeren”.
Een goed voorbeeld is het Early-Out project, een samenwerking tussen Stad Gent en De Sleutel, vzw Jong en
Averroes. Door te participeren aan dit project kan er gefocust worden op outreachende vroegbegeleiding en wordt de
expertise vanuit het ambulant centrum van De Sleutel binnengebracht. Dankzij een betere toegang tot de leefwereld
van jongeren kunnen drugproblemen bij jongvolwassen
vandaag sneller gedetecteerd worden. De participatie van
Averroes, een vzw die heel actief is in deze multiculturele
wijk, is hierin van groot belang. Ze bieden o.m. informatie
en advies aan behoeftige mensen, via het organiseren van
debatten of de organisatie van een sportaanbod via sportschool 9DUUST.
Jentel: “Dankzij het project is er nu een betere uitwisseling tussen
drughulpverlening en jeugdwelzijnswerk (ook op casusniveau).
Door de inbreng van Averroes lukt het beter om de context waarin
de jongere leeft (vrienden, familie, buurt of gemeenschap) te
betrekken. Op die manier willen we sociale netwerken creëren met
een positief effect op de dagbesteding en verslavend gedrag. Concreet hebben we vanuit ons centrum met Averroes meegewerkt

Met concrete voorbeelden van
samenwerkings-verbanden
illustreerden diverse medewerkers
hoe we binnen De Sleutel werken
aan de realisatie van naadloze
cliënttrajecten.

aan de organisatie van een informatiesessie rond het thema
drugspreventie en -verslaving. Eerst participeerden we aan de
online reeks gericht naar al wie betrokken is bij de opvoeding en de
ontwikkeling van jongeren. Aansluitend lanceerden we de mogelijkheid om op een wekelijkse zitdag individuele begeleiding aan te
vragen in zowel Jeugdhuis Bijenkorf als in Sportschool 9DUUST”.
Ook in de andere regio’s zijn er voorbeelden van dergelijke
jongerenprojecten (vb in Brugge, Eeklo, de Westhoek,…).

3. Onze waarden en leidende principes in
de praktijk
Een eerste belangrijke stap in het verandertraject van De
Sleutel was het herformuleren van onze missie en onze
waarden. Op de studiedag werd de eind 2019 gelanceerde
nieuwe identiteitsverklaring getoetst aan de praktijk.
Vicky Viaene (intaker, individuele begeleider van volwassenen): “Centraal in ons werk staat het maken van verbinding met
de cliënt als unieke persoon. Vanaf de aanmelding ligt de focus op
het aangaan van een therapeutische relatie met de cliënt. Dit blijft
belangrijk doorheen het behandelproces. Hierbij zijn respect, empathische houding, onvoorwaardelijke acceptatie, enz. belangrijk. We
zien de cliënt als een unieke persoon met eigen kwetsbaarheden,
maar ook sterktes die in de begeleiding kunnen worden b enut. Wij
als begeleiders hebben onze kennis en ervaring en we gaan er van
uit dat ook de cliënt inzicht heeft of kan verkrijgen in wat hem kan
helpen. Zo wordt begeleiding naast de algemene basisprincipes een
begeleiding op maat, aangepast aan het individu”.

Verbinding met ruimere samenleving en met zorgpartners:
Vicky (op bovenstaande foto derde spreker van links): “We
betrekken ouders, partners enz. in onze begeleiding. Dit kan
tijdens de begeleiding met de individuele begeleider zelf gebeuren
of door de contextbegeleiders van het team. Of de combinatie van
beiden. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om samen te
werken met de betrokken hulpverleners, dit door bijv. tijdens de
intakeprocedure extra info op te vragen of door regelmatig te
overleggen met andere betrokken hulpverleners om op elkaar af te
stemmen gedurende de begeleiding. Ook bij afronding en verwijzing naar externe diensten proberen we dit zo goed mogelijk met
de cliënt en context te doen.”

En hoe worden de nieuwe leidende principes(2)
in de praktijk omgezet?
Vicky: “We werken naar een goed evenwicht tussen beslissingen in
teamverband en de therapeut die ook zijn eigen aanpak/manier
van werken/stijl kan toepassen (= autonomie). Via interne oplei-

dingen zetten we in op deskundigheidsbevordering (= professionele
groei). We komen als team tot één advies voor de cliënt (consent
besluitvorming=een advies dat de cliënt met de hulpverlener grondig doorneemt en toetst op bezwaren). Door te werken binnen een
elektronisch patiëntendossier is er een klinisch dossier waar notities
van de begeleiders en besluiten op vergaderingen worden genoteerd (= transparante en toegankelijke info).”

Herstelverhalen inspireren De Sleutel
In persoonlijke herstelverhalen van mensen die hun
autonomie opnieuw herwinnen en een bevredigende
rol in de samenleving spelen, duiken telkens 5
kernelementen op: verbondenheid, hoop, identiteit,
zingeving en empowerment (in het Engels vormen
die het letterwoord CHIME). Deze elementen zijn
onze gids in het toetsen van onze zorgverlening.
In een “prikkelsessie” op de studiedag bracht ervaringswerker Erik hiervan getuigenis in een
vraaggesprek met directeur zorgverlening Koen. In de
uitwisseling met de deelnemers aan deze sessie bleek
dat HOOP en PERSPECTIEF zo belangrijk zijn om
een hersteltraject vol te houden. In de praktijk blijkt
dat we die hoop niet steeds concreet kunnen maken.
“Wachtlijsten” bijvoorbeeld werken daarin tegen: als
cliënt ben je vaak een speelbal van de agenda en
wachtlijsten van de hulpverlening. Het landschap van
(drug)hulpverlening is een kluwen waarin de cliënt
vaak niet weet waar aan te kloppen en hoe het dan
verder kan verlopen.
Zo kwam al gauw opnieuw de idee van “wachtlijst
ondersteuning” naar boven. Hiervoor willen we
“samen wachten” als project lanceren waarin mensen
die noodgedwongen “wachten” op hulp ondersteund
worden door o.a. ervaringswerkers.

(1) E
 en nieuwe identiteit voor De Sleutel in verandering,
blz 3, De sleutel-magazine maart 2020.
(2) D
 e leidende principes in onze samenwerking,
blz 5, De Sleutel-magazine maart 2020.
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Een kamer vol mensen.

Hulpverlening met een contextuele bril

14
Bij het werken met jongeren in opname is een van de basis
lijnen steeds dat we maar kunnen helpen als ook de omgeving van de jongeren mee betrokken is. Binnen De Sleutel is
al heel wat ervaring en expertise aanwezig wat betreft het
werken met die context (familie, vrienden, huisarts,…).
Binnen het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma
(RKJ) in Eeklo wordt nu ook actief ingezet op het delen van
deze kennis. Het ganse team van deze werking voor
minderjarigen leerde met een contextuele bril kijken.
Het RKJ koos voor een introductie in het contextuele denken
met het hele team. Hulpverleners hebben nood aan een
kader en visie die hen aanknopingspunten bieden om zich
steeds opnieuw in te zetten te midden van immense complexiteit of soms schijnbare uitzichtloosheid.
Sinds kort is de opsplitsing van familiewerking en groepswerking in het RKJ doorgeknipt. Elke cliënt krijgt een duo
aangewezen bestaande uit een therapeut en een groepswerker. Samen zetten ze in op de cliënt en zijn context. Deze
wijziging kwam er onder andere om ervoor te zorgen dat er
voldoende doorstroom van informatie is.
Mocht de jongere (in theorie dus) begeleid worden door de
groepswerker en de ouders door de therapeut dan kan je
veronderstellen dat ze naast elkaar gaan werken, met verschillende belangen, met verschillende doelen. Met de contextuele bril op, is de hulpverlener ongeacht de functie meerzijdig partijdig. Als je meer met de jongere werkt, dan ben je
je toch volledig bewust van de ouder en/of context en omgekeerd. Je bent je er niet alleen bewust van, je gaat ook om
beurten achter de verschillende partijen staan, of ze nu effectief aanwezig zijn in het gesprek of niet. Je bent niet voor de
jongere of tegen de ouders, je werkt samen in het geheel van
de context van en met de jongere. Er is als het ware telkens
een kamer vol mensen.

Els Vanneste

Oeroude gezegden getuigen van contextueel denken in ons
dagelijkse leven.: “de appel valt niet ver van de boom, het
bloed kruipt waar het niet gaan kan, …”
“Boszormenyi-Nagy (1920-2008) is de
grondlegger van de contextuele hulpverlening. In zijn werk met patiënten en
hun families merkt hij de kracht op van
familiebanden, in positieve en minder
positieve zin, en de invloed ervan doorheen de generaties. Met generaties
bedoelt hij zowel de vorige als de toekomstige. Hij ziet ook de sterke impact

van familiebanden op alle andere belangrijke relaties in ons leven,
zoals die met de partner, collega’s en vrienden. Met de begrippen
‘contextueel’ en ‘context’ verwijst Boszormenyi-Nagy naar de verbindingen van mens tot mens in heden, verleden en toekomst. De
psychologie, die tot dan toe vooral op het individu was gericht,
wordt door zijn ideeën verrijkt met het gebied van de verbondenheid
tussen mensen en met de betekenis die rechtvaardige en betrouwbare relaties hebben voor ons welzijn.”
Kenmerkend voor deze manier van denken is dat iedereen in
een relationeel netwerk zit, en dat de omgeving mee bepaalt
wie we zijn en hoe we reageren.
Vier dimensies
De theorie van de vier dimensies van de menselijke relationele realiteit is een herkenningspunt in het contextuele
denken. Het opdelen van de realiteit in deze dimensies
biedt aanknopingspunten naar welke acties of doelen relevant zijn. De eerste dimensie (dimensie van de feiten) biedt
de kans om stil te staan bij de feiten, zoals ze zijn. Oordeelvrij, zonder emotionele lading. De tweede dimensie is de
wereld van gedachten en emoties (dimensie van de psychologie) en bekijkt hoe de feiten ervaren worden. Is er sprake
van een psychische kwetsbaarheid? De derde dimensie,
deze van de interacties staat stil bij de manier waarop we
onze mening overbrengen. Dit gaat over gedrag, het gesproken woord of dat wat net niet gezegd wordt, … De vierde
dimensie is de dimensie van de relationele ethiek: hier gaat
het gaat het om de balans van geven en ontvangen.
Deze theorie integreert aldus verschillende zienswijzen en
denklijnen met een overkoepelende blik op de relationele
ethiek. Nagy omschrijft de relationele ethiek als het leggen van
een betrouwbare basis voor het omgaan met elkaar, waardoor
het vertrouwen, de veiligheid en de solidariteit tussen mensen
vergroot. Denk bijvoorbeeld aan het vragen om en erkenning
geven aan de zorg van anderen op basis van rechtvaardigheid.
De relationele ethiek biedt geen waarde oordeel. Het is eerder
op een billijke wijze vragen om en erkenning geven aan de
zorg van de ander. Het helpt om niet vast te raken in het oorzaak-gevolg denken en oog te hebben voor circulariteit. Het
werken met de dimensies is als een kapstok: als je alles aan
één haak ophangt, valt die om. Een evenwichtige verdeling
over de vier haken behoudt de stabiliteit.
“Hoe kun je adequaat omgaan met de woede- en schaamte uitingen van de cliënt die worden afgereageerd op het bureau van de
hulpverlener, als je geen oog hebt voor de tweede dimensie? Hoe
kan je bij een outreach-contact de onverschillige reactie van de
partner van de moeder van je cliënt begrijpen als je de derde di-
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mensie links laat liggen? Hoe kan je de plotselinge gedragsproblemen van de puber in dit gezin kaderen als jij en de omgeving niet
opmerken hoe hij ongezien mee de zorgen van het gezin draagt?”
Praktijkvoorbeeld
Het opstellen van een genogram biedt een mogelijkheid om
de complexe realiteit in kaart te brengen. Er is een systeem
met symbolen dat overal gehanteerd wordt. Hierdoor krijg je
snel een zicht op het netwerk, de samenstelling van het
gezin. Je hoeft geen tekst te lezen, je hoeft geen tekst uit te
tikken. In gesprekken kan je het genogram erbij nemen en
maak je de context aanwezig.
We merken in begeleidingen vaak dat ouders moeilijk kunnen
begrenzen, dat de grenzen tussen de subsystemen in het
gezin flou zijn. Met de bril van geven en ontvangen zie je ook
de krachten en niet enkel de beperking die soms aanwezig is.
In de contextuele hulpverlening tracht men de dialoog opnieuw op gang te brengen, de balans van geven en ontvangen te herschikken met het oog op hersteld vertrouwen en
gepaste zorg.
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Als de jongere begeleid wordt door een groepswerker
en de ouders door een individueel therapeut dan zou je
kunnen veronderstellen dat ze naast elkaar werken. Dit
willen we voorkomen met onze contextuele aanpak

Meerwaarde contextuele aanpak ; impressies van enkele
medewerkers na opleiding
“Nieuwsgierige vragen stellen, daar ga ik terug meer op inzetten. Ik
weet niet precies hoe het voor de ander is om iets bepaalds wel of
niet mee te maken.”
“Oordeelvrij zijn naar de context, is belangrijk. De basishouding
aannemen dat de ouder reageert en handelt vanuit de best mogelijke optie om zijn ouderrol op te nemen, binnen de mogelijkheden
op dat moment.”
“Breed leren kijken, de dimensies zijn verhelderend om de
complexiteit te vatten.”
“Zicht hebben op wat de ouder nog meedraagt vanuit zijn
opvoeding, zicht krijgen op de behoeften van de ouder.”
“Het belang van erkenning geven, niet direct oplossingen
aanreiken.”
“De meerzijdige partijdigheid neem ik mee. Hoe je iedereen aan
wezig kan maken, dat het niet gaat om iemand gelijk te geven,
maar het samenspel en de verschillende zienswijzen.”

(1) N
 uyts en Sels, 2017, Tussen Mensen, contextueel denken over
relaties, familie en samenleving.
(2) H
 eylen en Janssens, 2002, Het contextuele denken. Een methodiekontwikkeling voor het welzijnswerk.
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Directie & centrale diensten

Ebergiste de Deynestraat 2 C
9000 Gent
T 09 210 87 10
E info@desleutel.broedersvanliefde.be

Steun Groep Weerwerk via
‘Scan for Change’

Ambulant centrum Antwerpen (DCA)

Dambruggestraat 78-80
2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Ambulant centrum Brugge (DCBG)

Barrièrestraat 4
8200 Brugge
T 050 40 77 70
E dcbg.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Ambulant centrum Mechelen (DCM)

Zag je de voorbije weken de campagne Scan for Change al in de media
verschijnen? Weerwerk is 1 van de 20 deelnemende organisaties. Scan for
Change wil het steunen van goede doelen gemakkelijker maken en loopt
in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting.

Hoe werkt het?

F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen
T 015 20 09 64
E dcm.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Ambulant centrum Gent (DCG)

Jozef Guislainstraat 43c
9000 Gent
T 09 234 38 33
E dcg.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Scan for change is een zeer vlot toegankelijk digitaal platform langs waar je met een
eenvoudige klik voor 2 euro een organisatie naar keuze kan steunen. Je kan kiezen voor
6 thema’s en meteen doorklikken. Alle giften komen terecht in een fonds per thema:
kinderwelzijn, mentaal welzijn, gezondheid, gelijke kansen, dierenwelzijn en natuur.
Payconiq by Bancontact zorgt er samen met de Koning Boudewijnstichting voor dat de
giften per thema gelijk verdeeld worden tussen de deelnemende goede doelen.

Botestraat 102
9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
E cic.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Mentaal welzijn

Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
E tgm.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Groep Weerwerk, het sociale economiebedrijf gegroeid vanuit De Sleutel, neemt
deel aan deze actie onder het luikje mentaal welzijn.
Groep Weerwerk wil de mensen uitdagen om opnieuw te dromen en te streven naar
vaak jarenlang ondergesneeuwde passies en interesses. De organisatie kiest bewust
voor een totale benadering en legt daarbij de focus onder meer op werkbaar werk.
Elkeen staat namelijk continu in relatie tot zijn/haar omgeving. De Corona-pandemie bevestigt eens te meer het belang van mentale weerbaarheid en welzijn, ook op
de werkvloer”.

Scan en betaal met
Payconiq by Bancontact

€2

Groep Weerwerk laat mensen hun eigen kracht (her)ontdekken om zo hun volle potentieel waar te maken. Ze vertrekken
vanuit de kern van de mens, vanuit dromen en overtuigingen.
Van daaruit zoeken ze welke omgeving groei en mentaal
welzijn kan vergroten.
Pieter Degryse (directeur Groep Weerwerk): ”Dat soort mooie
werk kunnen we enkel realiseren dankzij een stevige dosis
ervaring, onze unieke methodologie en uiteraard onze gepassioneerde mensen.

Met twee euro maak jij al mee het verschil

Scan for change mental wellbeing

Nieuw huisnummer!
Maken we het werk van de postbode wat makkelijker? Het ambulant centrum De Sleutel te Gent
heeft een nieuw huisnummer
gekregen. Voortaan graag de post
bezorgen op huisnummer Jozef
Guislainstraat 43 c (ipv 43 a).
Alvast dank!

Met extra middelen kan Groep Weerwerk voor nog meer mensen het verschil maken. Steun ons om onze positieve impact te
vergroten en te verbeteren! Zo blijft mentaal welzijn op de werkvloer geen modeconcept maar wordt het een realiteit!
Een mobiele donatie doe je via de Payconiq by Bancontact-app:
tik op ‘Diensten’ en daarna op ‘Scan for Change’. Kies een
thema en tik vervolgens op ‘Ik doneer €2’ of scan de QR-code.

Crisisinterventiecentrum (CIC)

Therapeutische Gemeenschap
Merelbeke (TGM)

Therapeutische Gemeenschap
Gent (TGG)

Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 216 61 90
E tgg.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma

Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo
T 09 377 25 26
E rkj.info@desleutel.broedersvanliefde.be

Preventiedienst

Ebergiste de Deynestraat 2 C
9000 Gent
T 09 231 57 48
E preventie@desleutel.be

Weerwerk Gent

Gaardeniersweg 80
9000 Gent
T 09 223 02 04
E info.gent@weerwerk.be

Weerwerk Antwerpen

Deurnestraat 208
2640 Mortsel
T 03 259 08 90
E info.antwerpen@weerwerk.be

Weerwerk Roeselare

Désiré Mergaertstraat 15
8800 Roeselare
T 051 22 03 00
E info.roeselare@weerwerk.be

De Sleutel is een onderdeel van

vzw Organisatie der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent

