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ANTWERPSE
DRUGHULPVERLENING

EEN OPTIE VOOR
DE ECM-DRUGGEBRUIKER!



De8 Antwerps integratiecentrum bedankt alle deelnemers,   ex-
druggebruikers, hulpverleners, sleutelfiguren vanuit de verschillende 

gemeenschappen, experts en team Welzijn - Sport van de8 voor hun 
medewerking aan heel het traject en de realisatie van dit rapport.

Antwerpse drughulpverlening:
 een optie voor de eCM-druggebruiker!
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VooRWooRd
1

antWeRpse dRughulpVeRlening; 
een optie VooR de eCM dRuggebRuikeR

Uit dit rapport blijkt dat de Antwerpse drughulpverlening, net zoals alle 
andere hulpverlening in Antwerpen, worstelt met de groeiende  diversiteit 
van haar cliënteel. Het rapport vertrekt van een bevraging van een 
beperkte (39 bevraagden) groep hulpverleners, vertegenwoordigers van 
gemeenschappen,  experten en,  heel  belangrijk, cliënten (of gebruikers 
zoals ze in de drughulpverlening genoemd worden).  
Dat via dit rapport terug aandacht aan het thema gegeven wordt is goed, 
het ‘interculturaliseringsdebat’ is binnen de hulpverleningssector de 
laatste tien jaar op een lager pitje gevoerd, het lezen van het rapport stemt 
dan ook niet tot vreugde. 
Terecht wordt verwezen naar een rapport van het Stedelijke Overlegplat-
form Drugs Antwerpen (SODA) van 2001 waarin allochtone zelforganisatie 
bevraagd werden rond drugproblematiek. De conclusies en aanbevelingen 
waren grosso modo dezelfde als die van dit rapport.
Is er in die tien jaar dan niets veranderd en moeten we spreken van een 
inerte, of zelfs latent racistische houding van de  hulpverleningssector? 
Dat denk ik niet, maar we ontmoeten wel veel onmacht. Dit rapport ver-
plicht ons om daar toch nog eens goed over na te denken. Want als we 
aan de aanbodszijde een ‘stand stil’ lijken te moeten constateren, dan is 
de vraagzijde fundamenteel veranderd. We spreken in termen van ‘super 
diversiteit’ het gaat al lang niet meer over lessen in het verschil tussen 
individu- en groepsgerichte culturen, het gaat niet over een confrontatie 
tussen Christelijke en Islamitische achtergronden, het gaat over veel, veel 
meer. Dat maakt het complexer maar ook boeiender. Het toont aan dat 
gezondheidszorg en sociaal werk niet te vatten zijn in eenvoudige, zoge-
naamd evidence based methodiekjes  maar permanent op zoek moeten 
naar vernieuwende ontmoeting. 
Er is vorig jaar een ander rapport verschenen over de schrijnende ar-
moedeproblematiek bij allochtone gezinnen. (referentie Bea Van Robays 
e.a., aan te vullen) Daarin werden hulpverleners gevraagd wat voor hen 
de voornaamste oorzaak was van deze armoedekloof: ze antwoordden in 
onthutsend grote mate ‘de cultuur’ bij deze gezinnen.
Dit toont aan dat we dringend en fundamenteel de culturalistische visie 
moeten verlaten voor een humanistische diversiteitsbenadering (of om een 
ouder woord van de stal te halen: pluralisme in de  hulpverleningspraktijk), 
én sociale uitsluitingsprocessen moeten herkennen als wat ze zijn: te 
bevechten sociale uitsluiting. 
Dit rapport geeft een nieuwe en noodzakelijke uitnodiging tot reflectie en 
actie.

Koen De Vylder,
Innovatiecoach CAW Metropool. 
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inleiding
2

Dit is geen wetenschappelijk onderzoek. Wel wensen we met dit onderzoek 
verschillende visies, standpunten en spanningsvelden van zowel hulp-
verleners als gebruikers en hun familie op het spoor te komen. We kijken 
naar de verschillen in druggebruik, de specifieke oplossingsmechanismes 
(van de gebruikers en hun familie) en de reguliere drughulpverlening. 
Hoe staat de reguliere hulpverlening ten opzichte van druggebruikers uit 
etnisch-culturele minderheidsgroepen, hoe kijkt hun omgeving, familie en 
gemeenschap naar deze problematiek ?  

Verder wensen we inzichten op te bouwen over de beleving en betekenis-
geving door en voor hulpverleners en cliënten. 

Methodologisch beperken we ons in dit onderzoek tot  ‘etniciteit en ge-
meenschap’. De keuze voor de term ‘allochtoon’ of ‘etnisch- culturele min-
derheid (ECM)’ is tot op zekere hoogte arbitrair. Het (allochtoon en ECM) is 
bovendien moeilijk te operationaliseren, vermits het een heel omvattende 
term is. Het hanteren van dergelijk concept kan met zich meebrengen dat 
de heterogeniteit van de beoogde doelgroep overschaduwd wordt door 
gemeenschappelijke kenmerken. Uitspraken over hoe bepaalde gemeen-
schappen of hulpverleners staan ten opzichte van een problematiek mogen 
dan ook nooit blindelings veralgemeend worden. We weten als geen ander 
dat voor elke mening die binnen een groep geuit wordt, er meer dan waar-
schijnlijk binnen dezelfde groep een andere, zelfs totaal tegenovergestelde 
opinie bestaat. We zijn er ons bewust van dat als we bijvoorbeeld over ‘de 
Turkse gemeenschap’ spreken, dit in principe een veralgemening is. 
Elke gemeenschap is op zich zo divers dat het moeilijk is om in naam van 
die gemeenschap allesomvattende uitspraken te doen. Toch willen we 
opmerkelijke verschillen en signalen binnen dergelijke groepen niet uit 
de weg gaan. We roepen de lezer met aandrang op om dit rapport dan ook 
met een ruime blik door te nemen. Besef dat we het nooit hebben over 
‘alle’ druggebruikers of ‘alle’ Marokkanen. 
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kadeR Van het 
ondeRZoek

3

Initieel werd de8 door het Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen (SODA) 
gevraagd om bij vier Antwerpse drughulpverleningcentra (De Sleutel, Free 
Clinic, Altox en Adic) een interculturaliseringstraject te begeleiden. 
Na overleg met de betrokken directies werd duidelijk dat deze organisaties 
zich vooral vragen stelden bij de noden van de ECM-druggebruiker, en hoe 
deze specifieke groep bereikt kan worden. 

De8 kon op deze vraag echter geen pasklaar, algemeen geldend antwoord 
geven. Elke ECM-druggebruiker heeft zijn eigen, unieke profiel.
Tijdens de IC-trajecten bij deze centra merkte de8 echter dat er zich niet 
alleen een lacune voordoet in het aanbod van de centra en de manier 
waarop ze deze doelgroep tracht te bereiken, maar dat ook de ECM-drug-
gebruiker zelf over verschillende drempels heen moet om tot bij de centra 
en dus de dienstverlening te geraken. 

Om meer inzicht te krijgen in deze problematiek en om hiertoe de juiste 
aanbevelingen te kunnen uitschrijven, werd dit onderzoek opgestart.

Het onderzoek naar de Antwerpse drughulpverlening en de relatie tot de 
ECM-druggebruiker is gestart op initiatief van de8 vzw. Hierbij werden 
zowel druggebruikers, hulpverleners, sleutelfiguren als experts in deze 
materie bevraagd. Op welke manier deze werden geselecteerd en welke 
doelgroepen ze juist vertegenwoordigen, wordt weergegeven in het 
volgende hoofdstuk. 

Uit het onderzoek komen zowel aanbevelingen voor de hulpverlening-
centra als voor de verschillende gemeenschappen naar voren. Met deze 
inzichten trachten we de weg voor de ECM-druggebruiker naar de hulpver-
lening vrij te maken en de behandeling op een waardevolle manier aan te 
vullen, zowel voor de hulpverlener als voor de ECM-cliënt. 
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ondeRZoeks-
opZet

4

Om bovenstaande vragen te beantwoorden, werd er gekozen voor een 
kwalitatief onderzoeksopzet. Op basis van de vragen, de gevoeligheid 
en complexiteit van dit onderwerp, leek deze vorm van onderzoek het 
meest geschikt. Dit onderzoeksopzet laat immers toe dieper in te gaan op 
 onvoorziene onderwerpen die tijdens de gesprekken aan het licht komen.  
 
Op deze manier kan er een zo volledig mogelijk beeld gevormd worden 
over de Antwerpse drughulpverlening en de toegankelijkheid ervan voor 
de ECM-druggebruikers. 

seMigestRuCtuReeRd ondeRZoek4.1

De bevraging werd aan de hand van een semigestructureerd interview 
doorgevoerd. De interviewleidraad (zie bijlage) diende als houvast, 
waarvan kon worden afgeweken indien er zich interessante onderwerpen 
voordeden. Deze flexibiliteit maakte het mogelijk een zo breed mogelijk 
beeld van de problematiek te ontwikkelen. 

steekpRoef4.2

Na het bestuderen van de Antwerpse drugscene en de hulpverlening, aan 
de hand van literatuur en verkennende gesprekken met de vier hulpver-
leningcentra, werd er geopteerd om volgende doelgroepen te bevragen: 
druggebruikers, hulpverleners, experts en sleutelfiguren.
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Figuur 1
aantal bevraagden

In de tekst zullen we fictieve namen gebruiken

De bevraagde druggebruikers zijn (ex-)gebruikers die al opgenomen zijn 
in een behandelingsprogramma bij één van de vier hulpverleningcentra. 
Zij spraken over hun ervaringen in de centra maar ook over de stappen 
en moeilijkheden die hieraan voorafgingen. Deze groep van bevraagden 
bestond uit vijf personen van Marokkaanse origine, twee Belgen, één 
persoon afkomstig uit Latijns-Amerika en één uit Iran. Hoewel ECM als 
insteek wordt gebruikt voor ons onderzoek hebben we ook geopteerd om 
twee “autochtonen” te bevragen om aan te tonen dat er universele zaken 
eigen zijn aan verslaving of gebruik, los van etniciteit of religie. Binnen de 
respondenten ontbreken echter de gebruikers die nog niet opgenomen zijn 
en die om de één of andere reden de weg naar de centra en de shelters 
(nog) niet gevonden hebben.

De bevraagde straathoekwerkers gaven ons immers een negatief advies 
om deze groep te benaderen, gezien dit en het daadwerkelijk voeren van 
zulke gesprekken een stevige vertrouwensband vraagt. Via de gesprekken 
met de straathoekwerkers en de nuldelijnswerkers hoorden we ondanks 
dit negatief advies ook de stem van de ECM-gebruiker, al dan niet in 
 begeleiding, ook al was het via een omweg.  
 
De hulpverleners en zeker de straathoekwerkers die zelf tot een etnisch-
culturele minderheid behoren, hebben dagelijks contact met drugverslaaf-
den en hebben bijgevolg een goed zicht op de barrières voor de ECM-
druggebruiker ten aanzien van de drughulpverlening. Daarnaast hebben 
zij ook een goed beeld over welke drempels zich voordoen in hun eigen 
aanbod om de ECM te bereiken. De bevraagde hulpverleners zijn traject-
begeleiders van verschillende hulpverleningscentra en begeleiders bij de 
daklozenhulpverlening (shelters). Daarnaast werden ook twee straathoek-
werkers, en een dokter en een psycholoog/psychotherapeut binnen een 
CGGZ opgenomen in de steekproef. 
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Ook de vertegenwoordigers van de verschillende etnisch-culturele 
 gemeenschappen mochten niet ontbreken. Hiertoe werden personen van 
Marokkaanse, Turkse, Afrikaanse1 , Latijns-Amerikaanse2  en Chinese 
origine bevraagd. Deze mensen mogen we sleutelfiguren noemen, 
 aangezien zij ook in naam van hun gemeenschap spreken. Ze hebben al 
dan niet een professionele relatie met hun gemeenschap, bijvoorbeeld via 
het opbouwwerk. De meeste gekozen sleutelfiguren hebben tevens een 
goed zicht op de drugproblematiek binnen hun gemeenschap. 
De hulpverleners van Marokkaanse en Turkse afkomst hebben dankzij hun 
nauwe betrokkenheid ook gedeeltelijk gesproken over de  problematiek 
binnen hun eigen gemeenschap. Deze werden in de analyse bij beide 
 doelgroepen opgenomen.   

1     De vertegenwoordigers zelf zijn van Congolese en Nigeriaanse afkomst. Zij spreken  
       echter voor wat zij noemen ‘de Afrikaanse gemeenschap’ omdat zij in hun werk in              
       contact komen met ‘zwarte afrikanen’ afkomstig uit sub-sahara Afrika. 

2     De vertegenwoordigster heeft Argentijnse roots. Zij spreekt echter vanuit haar              
       ervaring binnen het Latijns-Amerikaanse forum.
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Figuur 2

Origine van de bevraagde individuen gemeenschappen  

Daarnaast werden drie experts bevraagd, één tweedelijnswerker die 
preventieve informatiesessies betreffende druggebruik organiseert voor 
ECM-moeders en –vadergroepen, één psycho-analyst die zowel therapie 
als intervisies voor hulpverleners geeft, en één universitaire onderzoeker 
die zich verdiept in de drugproblematiek oa van Antwerpen. 
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pRaktisCh VeRloop Van de inteRVieWs4.3

De bevraagden mochten zelf de plaats van het interview kiezen. De inter-
views werden voorafgegaan door een korte schets van het onderzoek en 
het tekenen van een informed consent (zie bijlage). Een gemiddeld gesprek 
nam ongeveer een uur in beslag en werd opgenomen. Het eigenlijke 
 onderzoek liep tussen mei 2010 en april 2011.

De opgenomen gesprekken werden aan de hand van het program-
ma  ‘Audiotranskription’ uitgetypt. De interviews werden door twee 
 medewerkers die onafhankelijk van elkaar een boomstructuur opstelden, 
doorgenomen. Vervolgens werden de uitgetypte interviews door deze 
medewerkers geanalyseerd aan de hand van een consensus analysestam-
boom (zie bijlage). Deze bevat de volgende vier hoofdindelingen: 

(1) Profiel van de gebruiker

(2) Openheid en kennis over het thema drugs

(3) Kennis van de drughulpverlening en de knelpunten hierbinnen

(4) Cultuurgebonden moeilijkheden

(5) Aanbevelingen voor de hulpverlening

Deze analyse werd nog door verschillende experts nagelezen, becommen-
tarieerd, aangevuld en herwerkt.

de analyse4.4
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Resultaten
5

Het profiel van de ECM-druggebruiker komt in alle interviews duidelijk 
naar voren. Er wordt door alle bevraagden aangegeven dat het vooral om 
mannen gaat. De groep mannen boven dertig jaar gebruikt voornamelijk 
hard drugs (heroïne in het algemeen en cocaïne bij Latijns-Amerikanen), 
de jongere generatie gebruikt eerder marihuana en alcohol. 
 
Naast het verschil in gebruik wat leeftijd betreft, zijn er nog andere 
factoren die een rol spelen in het profiel van de ECM-druggebruikers. 
Zo is het gebruik verschillend voor de 1ste, 2de en 3de generatie 
 allochtonen. Dit geldt echter ook voor daklozen, zonder en met papieren.
Ook de binnenhuis- en buitenhuisgebruikers kennen een ander profiel.
Het al dan niet werkloos zijn speelt vaak ook een rol in het gebruiks-
patroon. Daarnaast zijn er een aantal individuele en omgevingsfactoren 
waaronder migratieverleden, leeftijd, religie, rol en/of plaats in de familie, 
die de gewoonten van gebruikers kunnen kleuren of anders invullen.

Een ander opmerkelijk verschil in gebruik dat naar voren kwam in de 
interviews, betreft het alcohol- en marihuanagebruik. Bij de bevraagden 
met een Christelijke achtergrond begint de drugproblematiek vaak bij 
het gebruik van alcohol. Alcohol komt bij de gebruikers met een Islami-
tische achtergrond meestal later in het plaatje, wanneer er zich al een 
problematisch druggebruik voordoet. Zij drinken ook eerder alcohol om 
dronken te worden, de realiteit te ontvluchten en dus minder als sociaal 
bindmiddel. Het gebruik van joints is dan weer meer traditioneel/ cultureel 
 ingeburgerd in Arabische kringen:

Experts stelden daarentegen echter dat shisja inderdaad tot de Arabische 
cultuur gerekend kan worden, maar hasjiesj zeker niet, en het gebruik 
ervan eerder een recent fenomeen is. (Rachid, expert) 

De mate van alcoholgebruik is sterk gerelateerd aan het uitgaansgedrag. 
Allochtone jongeren die uitgaan drinken meer dan allochtone jongeren die 
niet uitgaan. Verder zijn de ‘verwachtingen’ ten aanzien van alcohol deter-
minant voor het gebruik (Korf et al.,2000). Deze kunnen positief zijn zoals 
cognitieve verbetering (goede ideeën), acceptatie in de groep,...
Een negatieve verwachting is het willen vechten. Voor zowel allochtone als 
autochtone jongeren geldt dat hoe positiever de verwachtingen zijn, hoe 
vaker er naar alcohol wordt gegrepen. 

5.1 pRofiel Van de dRuggebRuikeR: 
Wie gebRuikt Wat?

“hasjiesjs en shisja vormen een 
deel van onze cultuur”. 
(Piet, drughulpverlener)
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signaal

Volgens de bevraagde sleutelfiguren die spreken uit ervaring 
met hun achterban, zijn er echter ook verschillen die specifiek 
zijn aan diverse gemeenschappen. Zo wordt er bijvoorbeeld binnen 
de afrikaanse gemeenschappen aangegeven dat ook sommige 
vrouwen een problematisch druggebruik kennen: ‘iedereen in onze 
gemeenschap heeft een probleem met drugs, ook de vrouwen’. 
de Chinese gemeenschap wordt gezien als een gesloten gemeen-
schap  betreffende dit onderwerp en wordt heel moeilijk bereikt. 
Zij geven ook aan dat ‘drugs’ letterlijk wordt vertaald als ‘vergif’. 
binnen latijns-amerikaanse gemeenschappen doet er zich vooral 
een drugproblematiek bij oudere mannen (50+) voor: ‘bij ons zijn het 
vooral oudere mannen, mannen die op pensioen zijn, die problemen 
ontwikkelen’. Zij willen terug naar het thuisland maar de vrouw wil 
blijven voor haar kinderen’. de Marokkaanse en turkse gemeen-
schappen geven aan dat het vooral gaat om gebruikers uit de lagere 
sociaaleconomische klasse: ‘het zijn de mensen die geen werk 

hebben, die niets te doen hebben en op straat hangen, die drugs 
gaan gebruiken’. (Joseph, gabriëlla, Mehmet sleutelfiguren)

Een fenomeen dat we meer en meer zien opkomen is het binge drinken 
of ‘comazuipen’. Overmatige alcoholgebruikers of bingedrinkers worden 
gedefinieerd als jongeren die gedurende de tijdsspanne van een maand 
minstens eenmaal vijf of meer glazen bij één gelegenheid dronken 
(Rapport GGD EMOVO, 2009). 
Allochtone jongeren gebruiken aanzienlijk minder alcohol dan autochtone 
leeftijdsgenoten, al komt binge drinken onder allochtone en autochtone 
alcoholgebruikers evenveel voor. Het algemeen lagere alcoholgebruik kan 
voor een deel verklaard worden door de religieuze achtergrond van vele 
allochtonen. 
Buitensporigheid is enigszins eigen aan de puberteit – men zit soms slecht 
in zijn vel en probeert de held uit te hangen, wat leidt tot onbezonnen 
gedrag. Tal van aanleidingen kunnen resulteren in onbezonnen gedrag 
zoals drugsverslaving.
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5.2.1 openheid bij het onderwerp drugs

Uit de bevraging komt duidelijk naar voor dat over de verschillende 
culturen en gemeenschappen heen er een grote taboesfeer over drugs, 
druggebruik en verslaving hangt: 

Druggebruik wordt door een aantal bevraagden dan ook vaak
geassocieerd met criminaliteit:

Betreffende het taboethema drugs, wordt door de meeste respondenten 
bovendien aangegeven dat er sowieso geen grote praatcultuur (dialoog) 
heerst in hun gemeenschap. Er wordt natuurlijk wel gepraat, maar 
wanneer het over serieuze of zware thema’s gaat, of emoties, dan zal men 
deze eerder vermijden of niet willen zien. Problemen (ook buiten de drug-
problematiek) worden over het algemeen verzwegen en alleen indien de 
verwikkelingen erger worden, zal het gesprek worden aangegaan. 

Er heerst namelijk een zeer grote angst om de familie te kwetsen en de 
eer van de familie in de gemeenschap te schaden. Men huldigt vooral het 
principe: “zaken waar niet over gesproken wordt bestaan niet.
”Een druggebruiker kan niet alleen moeilijk praten over zijn druggebruik, 
dikwijls is de onderliggende problematiek verkeerde vrienden en/of op het 
slechte pad zitten eventueel in combinatie met de migratiesituatie vaak 
onbespreekbaar. Het gevoel dat ze géén betekenisvolle plaats in België 
innemen zorgt ook vaak voor schaamte en onzekerheid. De 2de en 3de 
generatie hebben, volgens de eigen perceptie, gefaald in de ogen van hun 
ouders. De 1ste generatie nieuwkomers heeft haar dromen niet kunnen 
waarmaken of kan hier niet aarden. Drugs zorgen ervoor dat ze dat gevoel 
kunnen vergeten (escapisme), maar leiden vaak recht naar een vicieuze 
cirkel.

5.2 openheid en kennis oVeR het theMa dRugs

“drugs is een taboethema’; ‘Verslaafd zijn wordt gezien 
als een persoonlijke zwakte’; ‘Wij praten niet over drugs, 
er worden geen vragen gesteld en er worden geen voor-
beelden gegeven. Men zwijgt er gewoon over”. 
(Saïd, sleutelfiguur) 

“er wordt gepraat over de gevolgen, het 
pikgedrag bijvoorbeeld”. 
(Saïd, sleutelfiguur)

“de druggebruiker kan niet vrijuit praten’; ‘ons grootste 
probleem is het zwijgen’; ‘ik kan mijn situatie niet uitleg-
gen thuis”. 
(Bilal, gebruiker en Saïd, sleutelfiguur) 
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Verder geven verscheidene respondenten aan dat binnen de ‘bredere 
 gemeenschap’ (hier gaat het om buren, kennissen, mensen die men kent 
uit de moskee, zelforganisaties ed.) erg algemeen over de drugproblema-
tiek wordt gesproken. Men zal echter amper laten blijken dat deze proble-
matiek ook binnen hun familiekring voorkomt: 

De familie en de gebruiker leven blijkbaar met een angst voor het oordeel 
van de anderen. De gebruikers zelf geven wel aan dat er onderling wordt 
gepraat over de problemen en mogelijke oplossingen. Hun band met de 
gemeenschap en/of familie verbreekt echter snel.
Ofwel kunnen ze hier niet meer terecht, ofwel durven de gebruikers zelf 
geen contact meer op te nemen uit schaamte:

Een positieve ontwikkeling in de richting van preventie doet zich volgens de 
betrokken vertegenwoordigers vooral voor in Marokkaanse kringen.
Deze gemeenschap doet inspanningen om de drugthematiek uit de taboe-
sfeer te halen en meer bespreekbaar te maken. Hiervoor doet men beroep 
op imams en de verenigingen / vzw’s. Zij werden omwille van hun positie, 
geresponsabiliseerd om de problematiek aan te kaarten.

Dit geeft aan dat de Marokkaanse gemeenschap actief is rond 
 drugspreventie en dat men het taboe erkent en daar iets aan wenst te 
doen. 

Ook binnen Afrikaanse kerken, dankzij enkele geëngageerde pastoors, 
krijgt de drugproblematiek en –preventie meer aandacht. De gemeen-
schappen wijzen er echter ook op dat ‘de kerk’ en ‘de moskee’ als instituut 
moet opletten met uitspraken over bepaalde thema’s om hun bevoorrechte 
positie niet te schenden: 

Hoewel men het taboe wenst te doorbreken, blijft het een delicaat onder-
werp dat voorzichtig en met respect moet aangepakt worden.

“het probleem wordt wel erkend maar niet in eigen 
omgeving”.  
(Patricia, hulpverlener)

“onderling wordt er wel gepraat’; ‘Wij praten er wel over maar 
niet in onze eigen taal, want er is schaamte om die woorden in 
eigen taal uit te spreken”. 
(Bilal, gebruiker)

“Vroeger was de drugproblematiek taboe, nu 
proberen we dit te doorbreken, we (sleutelfiguren) 
spreken imams aan, zij hebben een grote impact op 
de moslimgemeenschap”. 
(Saïd, sleutelfiguur)

“Je moet zien wat je zegt en wat je doet, want wanneer 
de gemeenschap zich voor je sluit, blijft ze gesloten”. 
(Joseph, sleutelfiguur)
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5.2.2 opvattingen betreffende drugs, druggebruik en 
 drugverslaving

Uit de bevragingen komen ook enkele mogelijke oorzaken voor het gebruik 
van drugs naar voren. Volgens sommige respondenten kan gebruik zijn 
oorzaak kennen als gevolg van een identiteitsprobleem, een desillusie in 
het land van aankomst en een idolatrie naar het land van herkomst (maar 
zonder dat men werkelijk terug wil), een gemis naar de tijden ‘toen alles 
makkelijker was’, door het gevoel steeds uitgesloten te worden, enz. 
Drugverslaving wordt volgens de sleutelfiguren gezien als een ziekte:

Sommige tradities leggen meer de nadruk op het lichamelijke (Afrikaanse 
traditie), andere benadrukken de rol van de psyche en zijn verwikkelingen 
met het lichaam (Chinese cultuur).  
 
Het roken van joints en het drinken van alcohol, wordt volgens de 
 sleutelfiguren initieel gezien als ‘onschuldige’ jeugdzonde:

 

Dit idee is echter ook aan het veranderen omdat de invloed van deze 
 producten niet meer hetzelfde is als tien jaar geleden:

Het komt ook duidelijk tot uiting dat het gebruik van hasjiesj vooral binnen 
de Marokkaanse traditie meer aanvaard is: 

Volgens de expert kan het ‘geen opvoeding rond alcohol hebben’ ter dis-
cussie gesteld worden, maar ten aanzien van laaggeschoolde jongeren 
klopt het vaak wel. In de Arabische literatuur wordt er geregeld over wijn 
geschreven – alcohol is zelfs een Arabisch woord. Maar er is geen mime-
tische opvoeding wat alcoholgebruik betreft – ECM jongeren zien niet hoe 
hun ouders omgaan met een glaasje wijn of een pintje bier. Doch wist een 
expert ons te vertellen dat meer en meer Marokkaanse vrouwen in het 
geniep alcohol drinken.

“Verslaving wordt niet geapprecieerd, het is een 
ziekte die niet te genezen valt”. 
(Min Lee, sleutelfiguur)

“gebruik van alcohol en sigaretten wordt niet 
 beschouwd als verslaving, zit verweven in de latijns-
amerikaanse en afrikaanse cultuur”
(Gabriëlla, sleutelfiguur)

“de hasjiesj van nu is niet de hasjiesj 
van vroeger”
(Saïd, sleutelfiguur)

“hasjiesj zie je al bij elfjarigen. Je merkt dat jongeren steeds op jongere 
leeftijd beginnen met het roken van hasjiesj en dat wordt aanvaard omdat 
het een deel van de traditie is (bij Marokkanen), maar de jongeren zetten 
dan de stap naar alcohol en ergere drugs zoals heroïne en cocaïne.
de Marokkanen drinken om zat te zijn niet om te genieten. en waarom?
Ze hebben geen opvoeding rond alcohol”
(Rachid, expert; Bilal, gebruiker en Saïd, sleutelfiguur)
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5.2.3 opvattingen betreffende de oplossing voor deze
 problematiek

Volgens de sleutelfiguren van de verscheidene gemeenschappen 
zoeken de families hun heil in alternatieve oplossingen. De reguliere 
 hulpverlening laten ze in de eerste plaats links liggen. De  ‘oplossingen’ 
gaan vaak over het terugsturen van de gebruiker naar het land van 
herkomst, het uitsluiten uit de familie, hem/haar laten huwen, het toepas-
sen van alternatieve en traditionele geneeskunde (zoals duiveluitdrijvin-
gen, enz…):

Het aanwenden van alternatieve copingmechanismen door druggebruikers 
dient in rekening te worden gebracht waarbij aandacht voor de individuele 
invulling en betekenis nodig is. (Derluyn, 2008)

Verder is het volgens hen ook vaak de moeder die initiatief neemt om het 
probleem op tafel te leggen, het aan te pakken, en te bemiddelen met 
de vader. Doordat de vader vaak de afwezige is, wordt de moeder meer 
geconfronteerd met de situatie van het druggebruik. ‘Moeders komen 
vaak met vragen als ‘wat dat pilletje juist is dat ze bij het opruimen hebben 
gevonden’; ‘De moeder voelt dat haar zoon zich anders begint te gedragen’. 
Vooral bij jongeren neemt de moeder deze cruciale rol in. Het duurt echter 
vaak lang vooraleer de moeder aan de alarmbel trekt:

Enerzijds om het ‘kind’ te beschermen, anderzijds omdat men de ernst van 
het probleem niet onmiddellijk wil/ kan inzien, al dan niet in combinatie 
met een groot schuld- en schaamtegevoel. Het is meestal de moeder die 
actief op zoek gaat naar informatie over drugs en behandeling:

“de moeder heeft pas heel laat door dat het een 
probleem is”
(Hadise, sleutelfiguur)

“het zijn vooral de vrouwen die geïnteresseerd zijn 
in onze infoavonden omdat zij een probleem hebben 
in de familie.” 
(Frank, expert)

“Ze raden me aan terug naar Marokko te gaan, daar 
zal ik wel genezen”
(Hassan, gebruiker)
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Uit de preventiecampagne ‘Kiel tegen drugs’ blijkt anderzijds dat ook 
mannen interesse hebben in dergelijke infoavonden (opgetekend vanuit het 
gesprek met Opbouwwerkers Bart Van Dormael en Jamall Belmahi op 7 
juni 2011). 

De vader vervult een rol naar buiten toe: de gebruiker (het kind / de 
zoon, de dochter) begeleiden naar de centra, de beslissing nemen om de 
 gebruikende zoon of dochter al dan niet uit de familie te zetten, enz. 
Verder menen enkele bevraagden dat de communicatie tussen de vader en 
moeder niet altijd even transparant verloopt. Veelal vreest de moeder de 
reactie van de vader en vindt ze het beter om niet alles op tafel te gooien: 

“als het probleem te erg wordt, wordt het besproken met 
de man. de vrouw wil het verbergen, afhankelijk van het 
karakter van de man”
(Hadise, sleutelfiguur)

kennis Van de dRughulpVeRlening en de 
knelpunten hieRbinnen

5.3

Vooraleer er dieper wordt ingegaan op de kennis betreffende de 
 Antwerpse drughulpverlening bij ECM moet er gewezen worden op 
volgende steeds terugkerende opmerking: de kennis over de  hulpverlening 
is pas nuttig als men wil aanvaarden dat men een probleem heeft. Dit geldt 
natuurlijk voor iedereen, maar de bevraagden geven aan dat dit proces van 
aanvaarden nog delicater ligt bij allochtonen dan bij autochtonen. Zowel de 
gebruikers als de families ontkennen immers lange tijd dat er een drug-
probleem is: 

5.3.1 kennis van de hulpverlening 
    
De bevraagde hulpverleners menen dat de gebruikers de hulpverlening 
wel kennen: ‘Volgens mij weten ze wel waar ze terecht kunnen, zelfs buiten 
Antwerpen’. De gebruikers geven aan dat diegenen die willen behandeld 
worden wel tot een centrum geraken: ‘Ze kennen het en anders weten ze 
aan wie ze het moeten vragen’. Gebruikers kennen eerder de ambulante 
centra, meer dan de residentiële:

“het probleem gaat er om dat het niet als een probleem 
wordt gezien. kennis is pas nuttig als de gebruiker aan-
vaardt dat hij een probleem heeft. Je kan hen daar ook niet 
mee confronteren, ze zijn er niet klaar voor”
(Clara, hulpverlener) 

“de ambulante diensten zijn het best gekend, de 
residentiële minder goed - daar is ook minder 
medische begeleiding”
(Steven, hulpverlener)
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Verder geven de hulpverleners aan dat mensen zonder wettig verblijf 
minder kennis van de reguliere diensten hebben, omdat zij een kleiner 
netwerk hebben in het gastland en bijgevolg niet zo eenvoudig op de 
hoogte kunnen worden gesteld van de diensten:

Het kennen van deze drughulpverlening wil nog niet zeggen dat men weet 
welke hulp men kan verwachten of dat men bijvoorbeeld op de hoogte is 
van het feit dat niet enkel de dokter beroepsgeheim heeft maar ook de 
hulpverleners, de verpleegkundigen en de tolken. Men kan ook vaak niet 
inschatten wat dat beroepsgeheim juist inhoudt, welke invulling dit begrip 
krijgt. Dit wordt ook in de literatuur bevestigd: ‘Tevens is er een gebrek 
aan vertrouwen betreffende de realiteit van het beroepsgeheim (Jung, 
2002, 2004)’ en : ‘Deze vrees is groter voor personen zonder verblijfsver-
gunning, daar het beroep doen op deze voorzieningen een mogelijkheid 
inhoudt om dit aan de overheden te signaleren (Fassin, 1998)’.  

signaal

Volgens de bevraagde sleutelfiguren is 
het afhankelijk van de gemeenschap of 
de drugproblematiek en de hulpverle-
ningsmogelijkheden gekend zijn. hier 
valt bijvoorbeeld op dat de sleutelfiguur 
uit de Chinese gemeenschap aangeeft 
dat ze in haar gemeenschap vaak niet 
weten wat de opties zijn, terwijl de 

mensen van Marokkaanse of de 
turkse origine daar duidelijk 

meer weet van hebben. 

“de meeste gebruikers kennen de centra, 
behalve de illegalen”
(Mehmet, sleutelfiguur)
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5.3.2 perceptie op de hulpverlening door gemeenschappen

Over het algemeen wordt aangegeven niet veel vertrouwen te hebben in 
de hulpverlening, het concept van het beroepsgeheim is te weinig gekend 
of anders ingevuld, en men heeft er ook weinig vertrouwen in - dit wordt 
zowel door de sleutelfiguren als door de experts gezegd.

Volgens de sleutelfiguren hebben de verschillende gemeenschappen ook 
vaak een ander idee over wat een ‘goede behandeling’ inhoudt. Er wordt 
frequent aangehaald dat men strenger zou moeten optreden ten aanzien 
van de gebruiker. Voorts gaat betreffende de inhoud van de behande-
ling vooral de aandacht naar het afkicken zelf. Het nut van begeleiding en 
 gespreksvoering komt echter zelden aan bod in de gesprekken:

Opvallend is dat de respondenten vanuit Marokkaanse, Turkse en Afri-
kaanse hoek denken dat de voorkeur van de gemeenschappen / de families 
uitgaat naar een residentiële behandeling. De Latijns-Amerikaanse en 
Chinese sleutelfiguren geven echter aan dat zij denken dat de ambulante 
vorm voorrang geniet binnen de eigen gemeenschap. 

De moslimgemeenschappen alsook de Aziatische en Latijns-Amerikaanse 
gemeenschap, geven aan dat zij cultuur en religie een belangrijk element 
vinden binnen de behandeling:

De gebruikers bekrachtigen deze stelling echter niet helemaal.
Sommige wijzen erop dat respect en begrip voor religie en cultuur 
 voldoende zijn en dat het niet noodzakelijk in de behandeling moet geïnte-
greerd worden:

Volgens de expert (Rachid) zoeken gebruikers de oplossing niet in de 
 spiritualiteit van de religie maar wel in de dogma’s, hierdoor is er geen 
introspectie en is religie geen hulpmiddel om te kunnen slagen in de 
 behandeling. 

“Ze hebben zo iets van wat doen jullie eigenlijk”
(Frank, expert)

“Ze willen dat wij de gebruiker opsluiten en laten afkicken en 
dan zullen ze hem wel komen halen en het verder regelen. 
Zo werkt het niet. Ze willen dat wij heel streng zijn en heel 
consequent werken, maar dat gaat nu eenmaal niet”
(Valérie, hulpverlener)

“Ze willen dat wij de gebruiker opsluiten en laten 
afkicken en dan zullen ze hem wel komen halen en 
het verder regelen. Zo werkt het niet. Ze willen dat wij 
heel streng zijn en heel consequent werken, maar dat 
gaat nu eenmaal niet”
(Valérie, hulpverlener)

“als ze mijn cultuur wat kennen, zouden ze mij beter 
begrijpen maar de zorg blijft hetzelfde’; ‘Weten dat 
ik een andere religie heb is voldoende”
(Bilal, gebruiker)
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5.3.3 de stap naar de hulpverlening

Het aanvaarden van het probleem is een belangrijke voorwaarde om 
verdere stappen te ondernemen. Het effectief aankloppen bij een centrum 
vraagt veel durf en moed:

Het wordt door de meeste gebruikers dan ook gezien als een grote stap.
De wachttijden waar ze dan opeens mee geconfronteerd worden, werken 
daar bijkomend heel demotiverend: 

Dit geldt voor zowel allochtone als autochtone gebruikers.

Sociale uitsluiting en druk van de familie en gemeenschap helpt volgens 
enkele sleutelfiguren in sommige gevallen om hulp te zoeken:

Anderen raken hierdoor verder in de put.

5.3.4 knelpunten voor de gebruiker

Zoals reeds geschetst, volgens de sleutelfiguren, experts en 
 hulpverleners, vormt het gebrekkig probleembesef (eigen aan veel ver-
slaafden) onder de meeste gebruikers en gemeenschappen een eerste 
barrière om tot de hulpverlening over te gaan. 
Ook het taboegehalte en de schaamte die rond deze problematiek hangen, 
vormen een hoge drempel. Natuurlijk speelt ook de geringe kennis over de 
hulpverlening een grote rol.
Ook is er niet altijd evenveel vertrouwen in de werking van de centra en het 
succes van de programma’s. De associatie die wordt gemaakt tussen de 
drughulpverlening en justitie maakt dat vele gebruikers, en zeker mensen 
zonder wettig verblijf, schrik hebben om zich bekend te maken bij de hulp-
verlening:

Voor sommige gebruikers vormen praktische zaken een probleem, zoals 
de locatie van de centra die moeilijk te vinden is:

“Voor sommigen helpt het als we ze uitsluiten uit de 
gemeenschap. dan pas willen ze echt veranderen”
(Joseph, sleutelfiguur)

‘ik dacht dat ik van het centrum terug naar de 
gevangenis zou gaan’. 
(Nabil, gebruiker)

“ik heb eerst moeten opzoeken op internet waar het 
juist was”
(Mohammed, gebruiker)

“ik had schrik om daar naartoe te gaan”
(Bilal, gebruiker)

“Je hebt dan eindelijk iemand zo ver gekregen om in behandeling te gaan 
en dan moeten ze zo lang wachten en elke dag bellen. als ze dan een plaats 
krijgen, moeten ze ook weer wachten. in tussentijd kunnen die niets doen”
(Fatma, hulpverlener)
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Voor alle ECM-groepen vormen de hoogdrempelige voorwaarden (taal-
vereisten, beschikken over nodige papieren, geld, woonst) en de lange 
wachttijden één van de grootste hindernissen om aan te kloppen bij de 
hulpverlening. 

De langdurigheid van de behandeling en het vooruitzicht het eigen leven 
en de daarbij horende vrienden te moeten ‘opgeven’ schrikt de meeste 
gebruikers ook af:

5.3.5 Rol van de hulpverlener

De bevraagde gebruikers geven aan dat zij liefst een hulpverlener zouden 
willen die afstand bewaart van zijn familie en gemeenschap. De familie zelf 
echter wenst blijkbaar een hulpverlener die ze vertrouwen, met dezelfde 
etnische achtergrond, en/of die banden heeft met de gemeenschap:

Zowel de hulpverlener en de gebruiker geven aan dat het opbouwen van 
vertrouwen cruciaal is:

Sommige hulpverleners / straathoekwerkers geven aan dat ze een 
 motiverende rol vervullen, andere laten de aanzet tot motivering afhangen 
van een signaal van de gebruiker dat hij er echt klaar voor is:

Zowel de gebruikers, de hulpverleners als de sleutelfiguren wijzen op de 
ontbrekende rol van een sociale praktische hulpverlener, die hen helpt 
met de meer praktische sociaaleconomische problemen:

“het idee dat ze hun ‘slechte’ vrienden moeten opgeven, 
is moeilijk”
(Mehmet, sleutelfiguur)

“de behandeling duurt wel heel lang, van mij mag het 
korter zijn, ik wil verder met mijn leven”
(Bilal, gebruiker)

“Voor mijn familie zou het makkelijker zijn als 
dit iemand zou zijn van de gemeenschap, voor 
mezelf niet want dan staat die te dicht bij mij”
(Hassan, gebruiker)

“Vertrouwen is een noodzaak” 
(Piet, hulpverlener)

“het moment dat ze zeggen dat ze echt genoeg 
hebben van hun probleem, daar moet je op 
inpikken en dan kan je wel gaan motiveren”
(Kris, hulpverlener)

“We moeten ook de oorzaken aanpakken, zoals de 
financiële problemen of het begeleiden in werk en 
wonen, maar daar zijn vaak de middelen niet voor” 
(Klara, hulpverlener)
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Voor etnisch - culturele minderheden (ECM) die de Nederlandse taal niet 
(voldoende) machtig zijn zorgt dit taalprobleem er klaarblijkelijk voor dat 
ze toch een ‘andere’ behandeling krijgen, zei het zeker niet opzettelijk:

Deze barrière wordt door de hulpverleners meer aangevoeld dan door de 
gebruikers zelf. Het gaat hier wellicht niet alleen om de taalkennis op zich, 
maar ook over de hoge mate van belang van de taal binnen de therapie en 
taalgevoel of nuancering in de 2de of 3de taal. De gebruikers zijn meestal 
al blij dat ze een vorm van hulp krijgen. Intercultureel bemiddelaar Naïma 
Alou Issa vanuit UZA nuanceert:

5.3.6 knelpunten vanuit de hulpverlener

‘Het vraagt veel openheid, creativiteit en flexibiliteit om met deze groepen 
te werken, en deze competenties worden vaak gemist’. Sommige hulpver-
leners geven ook aan dat het ook niet eenvoudig is met deze mensen te 
werken en dat ze zich soms veeleisend durven opstellen:

 

“de hulpverlener maakt geen verschil tussen het allochtoon of 
 autochtoon zijn, maar het is de taal die de behandeling anders 
maakt”
(Steven, hulpverlener)

“sommigen doen alsof ze alles mogen, ze 
komen opdagen wanneer zij zin hebben, …”
(Dirk, hulpverlener)

“Wanneer patiënten ‘ja’ blijven knikken terwijl het antwoord 
‘nee’ zou moeten zijn, loopt er iets mis. ‘patiënten die enkele 
nederlandse woordjes goed articuleren, begrijpen nog niet 
alles wat de hulpverlener zegt’, waarschuwt naïma. ‘soms 
zijn patiënten verlegen omdat ze de taal niet spreken en doen 
ze alsof er geen probleem is.”
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Over het gebruik van religie en cultuur tijdens de behandeling zijn de 
meningen verdeeld. De meeste gebruikers wijzen echter wel op het inte-
greren van het migratieverleden in de behandeling. Bij jongeren gaat het 
niet zozeer over de effectieve migratie vermits zij die niet zelf meegemaakt 
hebben of er zich niets meer van kunnen herinneren. Ze dragen wel de 
gevolgen van de migratie van hun ouders waardoor ze als het ware tussen 
de twee culturen zweven. Een kind van migranten bevindt zich in een uit-
zonderlijke positie. Het leeft in een familiale context en de wereld erbuiten. 
Door de link die het met zijn ouders heeft maar ook door de taal die thuis 
wordt gesproken ontstaat er een band met het ouderlijke thuisland, ook 
al heeft het kind zelf misschien nooit contact gehad met iemand van daar. 
In het nieuwe gastland zit het kind mogelijks in een ‘parallelle wereld’, 
tot het moment dat hij/zij naar school gaat1.   Ze leven in een wereld die 
bestaat uit verschillende invloedssferen en elk van deze omgevingen heeft 
bepaalde verwachtingspatronen. Zeer snel manifesteren zich problemen 
en conflicten.

 
Sommige vrezen echter dat wanneer er teveel met religie wordt gewerkt, 
dit negatieve effecten (zoals het opwekken van schuldgevoelens) kan 
teweegbrengen:

Het zijn daarnaast vooral de hulpverleners zelf die menen dat een behan-
deling door een vrouwelijke hulpverlener een probleem vormt:

1 Blz. 52, “La migration comme méthaphore” Jean-Claude Métraux, 2011

CultuuR- en MigRatiegebonden MoeiliJkheden5.4

“het zou goed zijn als we ook zouden kunnen praten 
over vroeger en hoe ik hier kom en hoe het hier is 
voor mij. Zodat de hulpverlener dat ook begrijpt” 
(Arash, gebruiker)

“Je moet ook niet te veel religie betrekken, want ze 
hebben bepaalde regels geschonden en ze houden 
daar schuldgevoelens aan over”
(Valérie, hulpverlener)

“als vrouwelijke hulpverlener loopt het contact met 
Marokkaanse of algerijnse druggebruikers moeilijk, 
ze accepteren ons niet en negeren wat we zeggen” 
(Patricia, hulpverlener)
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Het is belangrijk om ons ervan bewust te zijn dat percepties over 
 communicatie kunnen verschillen. Een miscommunicatie tussen 2 
mannen, cliënt versus hulpverlener, wordt als een probleem ervaren.
Een miscommunicatie tussen een man en vrouw, cliënt versus 
 hulpverlener, wordt als een gender kwestie bekeken. Een 
 miscommunicatie tussen autochtoon allochtoon, man versus vrouw, dan 
wordt het vanuit de etniciteit verklaard.

De meeste gebruikers geven ook aan dat indien de hulpverleners enkele 
geruststellende woorden zouden kennen in de taal van de ‘cliënt’, dit het 
vertrouwen en de behandeling algemeen zou bevorderen.
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aanbeVelingen 
dooR de 
Respondenten

6

Aan de respondenten werd ook gevraagd of ze aanbevelingen zouden 
kunnen formuleren voor zowel de drughulpverleningsector als de 
 gemeenschappen.

gemeenschappen

Volgens de meesten is er eerst en vooral een grote behoefte aan het 
doorbreken van het taboe en het erkennen van de problematiek door de 
gemeenschappen:

De sleutelfiguren vragen om meer informatie en zien zeker het nut in van 
preventiecampagnes. Ze wijzen er echter wel op dat de preventiesessies 
niet de drugproblematiek in één of meerdere specifieke gemeenschappen 
als insteek mogen hebben. Het thema moet indirect aan bod komen onder 
een grotere noemer zoals ‘opvoedingsperikelen bij jongeren’. Zij geven ook 
aan de familie te betrekken bij de behandeling en eventueel ook te begelei-
den. Verder wordt er een belangrijke rol weggelegd voor de moskees, de 
kerken en de zelforganisaties:

Opnieuw wordt hier de rol van sleutelfiguren benadrukt, voor zowel de 
gebruikers als de gemeenschappen. 
 

“er is erkenning nodig door de gemeenschap’; We moeten 
zoeken naar een goede manier om het thema bespreek-
baar te maken”
(Joseph, sleutelfiguur) 

‘We moeten een manier vinden om de 
zelforganisaties te betrekken in de sensibi-
lisering’; ‘er is een grote vraag naar infor-
matie over de producten en hun gevolgen’. 
(Mehmet, sleutelfiguur)
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hulpverlening

De bevraagde sleutelfiguren en hulpverleners geven aan dat er een 
noodzaak bestaat om beter te communiceren en te verduidelijken wat het 
beroepsgeheim juist inhoudt.  Het vertrouwen in de hulpverlening is niet al 
te groot. Het niet beseffen dat het beroepsgeheim ook geldt voor hulpver-
leners in het algemeen, heeft hier een groot aandeel in. 
Als de hulpverlener van dezelfde origine is dan de cliënt en uit een relatief 
kleine gemeenschap komt is het des te belangrijker om hier goede 
 afspraken over te maken. Cliënt en hulpverlener kunnen elkaar bijvoor-
beeld tegenkomen op trouwfeesten en andere sociale evenementen.Voor 
de cliënt is het dan comfortabel dat de hulpverlener doet alsof hij de cliënt 
niet kent en dat er zeker niet over de hulpverlening gepraat wordt.
Verder wordt ook aangegeven, door de meeste bevraagden, dat de behan-
deling van de druggebruiker meer mag omvatten dan de verslaving alleen. 
Er is een gebrek aan aandacht voor de sociaaleconomische aspecten. 
Sommige gebruikers hebben ook nood aan andere behandelingsvormen 
zoals meer sport, lichaamsbeweging en (creatieve) afleiding:

Lichamelijk herstel en het heropbouwen van de lichamelijke conditie is 
nodig na een (jarenlange) verslaving. Sporten helpt de cliënt terug contact 
te maken met het eigen lichaam. 

De sleutelfiguren van de gemeenschappen spreken over het belang van 
allochtone hulpverleners. Dit wordt echter niet als noodzaak gezien door 
alle bevraagde gebruikers:

Allochtone hulpverleners hebben zeker hun meerwaarde in de contacten 
met de familie en in de ondersteuning van het team. (zie pag. 35)
Iedereen geeft aan dat het verlagen van de hoogdrempelige voorwaar-
den, zoals de taalkennis en financiële vereisten, een goed begin zou 
zijn om te komen tot een grotere toestroom van ECM-gebruikers bij de 
 hulpverlening. 

Daarnaast wordt de lange wachttijd gezien als een grote belemmerende 
factor. De gebruikers die gemotiveerd zijn om zich te laten behandelen 
en hiertoe stappen ondernemen worden snel afgeremd, dit staat los van 
etniciteit, gender, leeftijd, religie. 

“ik mis hier beweging, altijd 
maar praten, praten, praten, ...”
(Hassan, gebruiker)

“allochtone hulpverleners zouden de zorg niet veran-
deren, het zou misschien af en toe makkelijker zijn om 
iets te zeggen in je eigen taal, iemand die je begrijpt”
(Bilal, gebruiker)
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Het gebruik van een gelegenheidstolk of sociale tolk is niet altijd de oplos-
sing voor het taalprobleem, en de tussenkomst wordt vaak als storend 
ervaren, zowel door de gebruiker als door de hulpverlener:

Vanuit de hulpverlener worden er vragen gesteld bij de juistheid van de 
vertaalde inhoud. 
Verder dient de hulpverlener aandachtig te zijn voor het verschil in ziekte-
beleving en de perceptie van verslaving. Afhankelijk van de origine van de 
gebruiker wordt dit anders ingevuld. (zie pag.34)

Wanneer we het over allochtone jongeren in de hulpverlening hebben 
geeft M’hammed EL Ouali in het boek “Interculturele communicatie in de 
gezondheidszorg” (De Munck et al., 1998) zijn analyse over de uitdagingen 
om te werken met allochtone jongeren. De problemen in de hulpverlening 
hebben vaak te maken met de moeilijke benadering van de allochtone 
jongeren en de nog moeilijkere benadering van hun ouders.
Enerzijds wordt het probleem niet ingezien door de ouders waardoor het 
moeilijk wordt om ze te betrekken en anderzijds neemt het opbouwen van 
een vertrouwensrelatie met de jongeren tijd in beslag. Wanneer ze bij 
hulpverleners terechtkomen, die op een abstracte manier iets proberen op 
te lossen, haken ze af. Wanneer de jongeren alsook de ouders hun ver-
trouwen geven verwachten ze een strenge en correcte aanpak. EL Ouali 
geeft aan dat hulpverleners beseffen dat ze bvb bij Turkse en  Marokkaanse 
jongeren autoritair eisend moeten optreden, maar door de  democratische 
ingesteldheid van de hulpverleners komt het behandelingstraject in 
gedrang. Doordat hulpverleners niet gewoon zijn om zich boven hun 
cliënten te plaatsen verliest het autoritair handelen zijn effect.

Binnen de drughulpverlening maakt men gebruik van een aantal 
 gesprekstechnieken en methodieken die volgens EL Ouali niet aangepast 
zijn aan deze groep. ECM geven zelden iets bloot aan iemand die ze niet zo 
goed kennen of vertrouwen. Wanneer een gesprek heeft  plaatsgevonden 
zonder een ‘tegemoetkoming’  aan de eigen behoeften dan zwijgen 
ECM eerder, of zeggen ze zo maar wat. Het gevoel van oneer/ ontrouw 
aan zichzelf of de familie en het schaamtegevoel wordt hier als reden 
 aangegeven. 

Tussen de hulpverlener en de ECM cliënt gaapt vaak een kloof vol mis-
verstanden. De hulpvraag of problematiek wordt oppervlakkig aangepakt 
waardoor de onderliggende vraag of behoefte nauwelijks of niet wordt on-
derkend. Hulpverlenen bij deze groep is volgens de auteur zeer complex, 
en deskundigheid en creativiteit is hier een noodzaak. Om dit soort van 
hulpverlening te doen slagen is het van groot belang dat de hulpverlener/
organisatie zich openstelt en proactief gaat werken.

“Men vertrouwd het gebruik van de tolken niet, omdat die 
banden kan hebben met de gemeenschap of de familie”
(Dirk, hulpverlener)
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Eerst en vooral dient opgemerkt te worden dat sommige bevindingen 
niet alleen gelden voor de ‘ECM-gebruiker’ maar dat deze van toepassing 
zijn voor de druggebruiker in het algemeen. We hebben het hier onder 
andere over het aanvaardingselement binnen de problematiek (cfr. Men 
moet eerst het probleem aanvaarden, voordat men iets kan doen met de 
kennis die men heeft over de hulpverlening), de hoge financiële eisen die 
moeilijk vervuld kunnen worden, het opgeven van het ‘eigen leven’, de 
langdurigheid van de behandeling, enz. Deze elementen gelden immers 
voor de meeste gebruikers als hindernissen. Dit wordt ook benadrukt 
in de  Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor van Julie Tieberghien en Tom 
Decorte.

Het is van zeer groot belang om een ECM-druggebruiker in eerste 
 instantie te benaderen als een verslaafde die problemen heeft omwille 
van zijn verslaving waarbij de noden en behoeften dezelfde zijn als bij 
een autochtone druggebruiker. Verder is het belangrijk om oog te hebben 
voor de verscheidenheid van individuen en de verscheidenheid binnen een 
gemeenschap. Algemeen kunnen we stellen dat er geen eenzijdig profiel 
bestaat voor de ‘ECM-druggebruiker’ of de ‘allochtone druggebruiker’. 
Elke gemeenschap kent een eigen ontwikkeling van de problematiek,
maar ook binnen de overeenkomsten zijn verschillende profielen en ten-
densen te onderscheiden. 

Er bestaat binnen de Afrikaanse gemeenschap een verscheidenheid aan 
talen en culturen. Het is niet correct deze gemeenschap als één en het-
zelfde geheel te zien. Elk individu bestaat uit een som van verschillende 
deelidentiteiten. Elke persoon heeft verschillende invloeden die niet langer 
onder één noemer, zoals ‘Marokkaans’ of ‘Turks’ terug te brengen zijn. 
Op deze manier heeft een jongere met Marokkaanse afkomst ook 
 Belgische invloeden.  
Vooreerst werd duidelijk dat de sleutelfiguren de mening zijn toege-
daan dat de zorgtrajecten voor druggebruikers die behoren tot een 
etnisch-culturele minderheid afwijken van de zorgtrajecten voor andere 
 druggebruikers. 
Onder de professionelen uit de reguliere drughulpverlening en de actoren 
vanuit politie en justitie leefde sterk de idee dat zorgtrajecten steeds 
een individueel gegeven zijn en in dit opzicht elk zorgtraject verschillend 
is. Binnen deze visie werd gewezen op nuances binnen de  zorgtrajecten 
voor etnisch-culturele minderheden. Er werd sterk benadrukt dat de 
 aangegeven nuances binnen de zorgtrajecten van etnisch-culturele 
minderheden niet beschouwd worden als verschillen ten opzichte van de 
zorgtrajecten van andere druggebruikers. (Derluyn, 2008)
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Elke persoon (autochtoon of allochtoon) heeft zijn eigen DNA, zijn eigen 
verleden, zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen meervoudige deelidenti-
teiten en zijn eigen sociaaleconomische situatie. Het unieke samenspel 
van deze factoren, zal er mee toe bijdragen of een persoon al dan niet zal 
gaan gebruiken. Het (blijvend) werken op maat vormt dus de voornaamste 
aanbeveling. Binnen deze hulpverlening op maat zijn cultuur, religie en 
migratie mogelijke toegangspoorten maar niet per definitie nodig voor elke 
ECM-cliënt.

Willen we het aanbod van de drughulpverlening beter afstemmen, het 
bereik vergroten en de drempels bij de verschillende druggebruikers 
verlagen, dan zal op verschillende niveaus met verschillende modellen 
moeten gewerkt worden. Op deze manier komt naar voren dat er 
specifieke sensibilisatieacties en preventie nodig zijn, die zich richten op 
de familie en meer specifiek op de moeders. Verder weten we ook dat er 
manieren moeten gezocht worden om de jongeren te informeren en te 
begeleiden.
Zij hebben nood aan informatie op maat, via specifieke kanalen.
Hen bereiken via scholen is vaak geen optie omdat het veelal om vroeg uit-
gevallen jongeren gaat. Daarbij komt het mogelijk getolereerd  traditioneel 
hasjiesj gebruik dat zij kennen. Dit zal een andere aanpak vergen dan 
wanneer we bijvoorbeeld acties op poten zetten om mensen zonder wettig 
verblijf te bereiken. Deze voorgestelde aanpak is laagdrempelig, niet 
belerend en zeer participatief aangezien het hier vooral om het bekomen 
van een mentaliteitswijziging gaat.

Er is duidelijk nood aan sensibilisering, zowel van de gebruikers als de 
families en gemeenschappen. Vooral informatie betreffende drugs (hoe 
zien ze eruit, hoe worden ze gebruikt, welke directe en indirect gevolgen 
brengen ze met zich mee), en de hulpverleningsmogelijkheden (voor wie, 
procedure, verwachtingen, enz.) is noodzakelijk. De kennis hieromtrent 
is vaak niet actueel of soms gebaseerd op verkeerde veronderstellingen/ 
uitgangspunten zoals het onschuldige imago van joints en alcohol.
Omdat de drugproblematiek een groot taboegehalte heeft, gaat men 
meestal ook niet actief op zoek naar informatie. Het aanbieden van 
correcte en relevante informatie is dus cruciaal. 
Hierbij wordt aangeraden om samen te werken met sleutelfiguren uit de 
verschillende gemeenschappen, de moskeeën of de kerken die daar voor 
open staan. Zij bezitten vaak een bevoorrechte positie binnen de gemeen-
schap en kunnen onderwerpen zoals de drugproblematiek makkelijker 
bespreekbaar maken.

dReMpels biJ de eCM-gebRuikeR/geMeensChap-
pen VeRlagen

7.1
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Informeren blijkt een belangrijk werkpunt, op een individueel niveau 
voornamelijk in de zin van tijdsinvestering, en op een organisatie-
niveau in samenwerking tussen de reguliere diensten en zelf- en 
 belangenorganisaties binnen de etnisch-culturele gemeenschappen.
Deze samenwerking werd positief beschouwd betreffende de toegang tot 
het zorgaanbod en in het verder verloop van de zorgtrajecten.
Hierbij wordt het belang van het geven van ondersteuning aan en het be-
trekken van de familie/ omgeving benadrukt, zowel tijdens het behandel-
programma alsook in het kader van nazorg en re-integratie. (Derluyn, 
2008) Zij moeten echter ook oppassen met wat ze zeggen, wanneer en op 
welke manier. Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat wanneer zij 
‘het verkeerde zeggen’, zij geen verder gehoor zullen krijgen.
Indien de sleutelfiguren erin zouden slagen stapsgewijs het thema ‘drugs’ 
meer onder de mensen te krijgen, dan zou dit ertoe kunnen leiden dat de 
taboesfeer wat afneemt. Drugs zit bij de meesten los van gemeenschap 
en religie in de taboesfeer, maar de aanwezigheid van een traditionele 
gemeenschap en de invloed van religie geven een extra dimensie.

Deze aanbeveling werd ook al in (Messing, 2003) gedaan:

Zelforganisaties kunnen immers door hun breed netwerk en het ver-
trouwen dat ze genieten binnen de gemeenschap een brugfunctie ver-
vullen, waardoor ze een fundamentele bijdrage kunnen leveren tot het 
 toegankelijker maken van de zorg. Deze brugfunctie kan ook vervuld 
worden door individuen die niet behoren tot een bepaalde groep /moskee /
kerk /zelforganisatie.
De stad Antwerpen zorgt er met het project sociaal adviseurs voor dat 
vrijwilligers in hun eigen taal met de eigen gemeenschap over een aantal 
thema’s waaronder drugs, kunnen praten.  Deze vrijwilligers hebben de 
mogelijkheid om vormingen en intervisie te volgen. De ondersteuning 
van sleutelfiguren in de vorm van intervisie en vorming zijn sterk aan te 
bevelen.

Uit de resultaten blijkt ook dat de meeste ECM-gebruikers pas laat de stap 
zetten naar de hulpverlening. Trots, eer en vooral schaamte vormen be-
langrijke drijfveren om de problematiek niet openbaar te maken, dit zowel 
van de kant van de gebruiker als van de familie. Ook het probleembesef en 
de aanvaarding ervan spelen hierbij een grote rol. Verder dient er rekening 
gehouden te worden met het feit dat de stap naar de hulpverlening een 
grote uitdaging is. 
In de literatuur zijn er aanwijzingen dat etnisch-culturele minderheden 
later de instap maken in de drugshulpverlening, vlugger uitstromen en 
meer gebruik maken van hetzij een medisch-georiënteerd behande-
lingsaanbod, hetzij een aanbod vanuit de eigen gemeenschap of in het 
eigen thuisland, maar echt duidelijkheid schept de literatuurstudie niet. 
(Derluyn, 2008)

“ door samenwerkingsverbanden aan te gaan met 
maatschappelijke organisaties, zoals zelforganisaties 
en moskeeverenigingen, kunnen de hulpverleningsor-
ganisaties meer affiniteit krijgen met de achtergrond 
van cliënten.” 



29

Naast het feit dat het thema moeilijk bespreekbaar blijft, houden de 
families ook lang de schijn hoog alsof ze niets gehoord of gezien hebben. 
Wanneer het probleem dan toch aanvaard wordt, worden er vaak eerst 
alternatieve manieren gezocht om hier mee om te gaan. Pas indien er 
geen andere opties meer over zijn of werken, neemt men de weg van de 
 reguliere hulpverlening.  

Ook het lage vertrouwen in de reguliere hulpverlening zou de reden voor 
het laattijdig instappen in deze hulpvorm kunnen zijn. De ideeën over wat 
een goede behandeling is, zijn nogal verschillend. Men, vooral de familie 
van de gebruiker, geeft vaak aan dat de centra strenger zouden moeten 
zijn. Met andere woorden: de gebruiker ook zonder zijn toestemming vast-
houden en laten afkicken. We raden ook hier aan om preventief en sensi-
biliserend naar jongeren en families te werken bijvoorbeeld via scholen, 
sportclubs, zelforganisaties, jeugdanimatoren, …
De hulpverleningcentra hebben er alle baat bij zichzelf gekend te maken 
door hun manier van werken duidelijker zichtbaar te maken.  Het is ook 
belangrijk dat het beroepsgeheim, dat geldend is voor hulpverleners, dui-
delijk wordt voorgesteld. Dit alles zou niet alleen de kennis over de hulp-
verleningsmogelijkheden vergroten maar ook het vertrouwen bevorderen.

We kunnen rond het beroepsgeheim ook nog enkele acties en tips 
meegeven:

Beroepsgeheim moet onmiddellijk eenvoudig en duidelijk 
uitgelegd worden + herhaald met voorbeelden.

Het gaat niet om de éénmalige uitleg over het beroepsge-
heim, wel om een aandachtspunt in de relatie hulpverlener / 
cliënt.

Geef de grenzen van het beroepsgeheim aan. Geef ook aan 
als je meldingsplicht hebt. 

Indien je met tolken werkt: werk aan de vertrouwensbasis 
met de tolk.

Vraag steeds toestemming om informatie te delen met 
andere collega’s voor intervisie of supervisie of instanties.

Vertrouwen opbouwen door de cliënt serieus te nemen en 
open te staan. 

Geef de cliënt het recht om je niet te vertrouwen.

Wees transparant.

Maak werk van sensibiliseringsacties naar kleine gemeen-
schappen.

Als tip aan iemand uit een kleine gemeenschap: “Stel je voor 
dat er andere mensen uit je gemeenschap hier zitten met een 
zelfde soort van probleem.” 



30

Een van de belangrijkste drempels, zoals uit het onderzoek blijkt, zijn de 
wachttijden die bij verschillende organisaties van toepassing zijn.
Deze worden als drempel ervaren door zowel de sleutelfiguren/doorver-
wijzers als de gebruikers. Het is enorm frustrerend voor een druggebrui-
ker eens hij de moedige beslissing neemt om zich te laten behandelen,
te horen te krijgen dat hij op een wachtlijst staat. Het “nu-moment” is 
zowel voor de gebruiker als de sleutelfiguur/doorverwijzer van uiterst 
belang. Door het druggebruik zijn mensen een geïsoleerd bestaan gaan 
leiden en wanneer bijvoorbeeld een straathoekwerker de verslaafde 
eindelijk zo ver heeft gekregen om zich te laten behandelen, dan moet dat 
ook snel kunnen gebeuren. Eens gebruikers op de wachtlijst staan moeten 
ze soms zelf bellen om na te gaan of er al dan niet een plek is vrijgekomen. 
Het is belangrijk om de wachttijden te benoemen als zijnde een mogelijke 
motivatiefactor om in behandeling te gaan. Het is misschien ook aangewe-
zen dat de druggebruiker tijdens die wachttijden ad hoc contact heeft met 
psycholoog en dokter. Dit kan deel uitmaken van een voortraject, 
eventueel in samenwerking met andere instanties zoals de CAW’s. Het is 
ook hier belangrijk om de eigen netwerken aan te spreken en te betrekken 
tijdens deze moeilijke periode om te fungeren als vangnet en motivator om 
zich (alsnog) te laten behandelen. 

Uit de resultaten blijkt ook duidelijk dat de voorwaarden om centra binnen 
te geraken, vaak te hoog gegrepen zijn. Zowel aan de taalkundige als de 
financiële en administratieve vereisten kan vaak niet voldaan worden door 
de gebruikers. Hiertegenover staat dat de centra bepaalde voorwaar-
den nodig hebben om een goede werking te garanderen. Er zou moeten 
 gestreefd worden naar de ‘gulden middenweg’: minder strenge voor-
waarden die toch een optimale werking waarborgen, bijvoorbeeld bij het 
vereiste van het hebben van een domicilie overbruggingsacties voorzien 
om ook mensen zonder papieren en daklozen te bereiken. Dit is echter 
geen  gemakkelijke oefening en vraagt inspanningen op diverse niveaus.
Daarnaast worden de wachtlijsten van sommige voorzieningen negatief 
beoordeeld; directe en concrete hulp is volgens de gebruikers dikwijls niet 
meer mogelijk. (Antwerpse drug- en alcoholmonitor)

De taalbarrière die zich stelt bij de behandeling is niet in zijn geheel op te 
lossen. Om bepaalde emoties te verwoorden en te uiten hebben we taal 
nodig. Een groot deel van de woordenschat in een bepaalde taal kan je niet 
vertalen naar een andere taal, en elke vertaling verliest aan betekenis en 
kracht. In het Albanees bestaat bijvoorbeeld “kwaad zijn” niet en wordt dit 
vertaald als “nervositeit” of “gekrente eer” (Métraux, 2011).

dReMpels in het aanbod VeRlagen7.2
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Men kan echter wel verschillende acties ondernemen om hieraan 
tegemoet te komen. Het hanteren van eenvoudig Nederlands, het aanleren 
van kleine geruststellende woordjes in verschillende courante talen, 
werken met symbolen, pictogrammen, enz. Het inhuren van tolken en 
intercultureel bemiddelaars is een andere optie. Er wordt echter aangeven 
door de hulpverleners als door de gebruikers dat dit de vertrouwensband, 
noodzakelijk element binnen de behandeling, kan schaden.
Taal en communicatie worden geïdentificeerd als pijnpunten. Werken met 
tolken heeft voor- en nadelen, personeelsleden die zelf behoren tot de 
etnisch-culturele minderheden zijn verrijkend zowel naar cliënten als naar 
het personeelsteam toe. Gezien de grote verscheidenheid aan etnisch-cul-
turele minderheden is vertegenwoordiging van al deze groepen onmogelijk 
(Derluyn, 2008).

Verder is het aan te raden om als hulpverlener kennis / interesse te 
hebben in de migratiegeschiedenis, cultuur en religies. Kennis hebben van 
iets, is een vaak goede basis voor het hebben en kunnen opbrengen van 
begrip en respect (houding). 
Indien gewenst kunnen deze elementen dan ook geïntegreerd worden in 
de behandeling. Natuurlijk is elk migratieproces anders en zijn er vele 
religies en culturen. Hierdoor is het praktisch onmogelijk voor hulpverle-
ners om van al deze invloeden op de hoogte te zijn. 
Het zou dan ook interessant zijn mocht de drughulpverlening de grootste 
noden aanduiden (en het personeel hier ook divers in opleiden.)
Dit wil zeggen dat niet alle kennis bij één iemand moet zitten, of bij 
iedereen, maar dat elke hulpverlener zich over bepaalde onderwerpen min 
of meer op de hoogte kan stellen. Een goed overleg en interactie binnen 
de organisatie moet ertoe bijdragen dat deze kennis dan gedeeld wordt. 
Vooropleidingen van de hulpverleners zouden diversiteit in het algemeen 
en kennis over migratiegeschiedenis/effecten, cultuur en religies integre-
ren in hun eindtermen.

Binnen de hulpverlening is het aangeraden rekening te houden met de 
verschillende ziektebeelden. Wanneer de hulpverlener het nodig acht, 
kan er uitwisseling zijn tussen cliënt en hulpverlener over de eigen kijk 
op verslaving en de oorzaken hiervan. Dit mag echter niet leiden tot een 
waarheidsstrijd. 
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Het is aan de hulpverlener om kennis van en begrip over de verschillende 
referentiekaders te hebben. Stel je respectvol op tegenover de cliënt en 
diens cultuur. Probeer de cliënt niet te overhalen een westerse klachten-
interpretatie te aanvaarden. Geef wel voorlichting over het professionele 
begrippenkader. (De Jong, Mikado)
Psychiater / antropoloog Rachid Bennegadi van het Centrum Minkowska 
Parijs heeft hierin een heel eigen benadering die niet te categoriseren is, 
noch in de etno-psychiatrie noch binnen de universalistische visie.
Zijn visie helpt ons met de vraag “hoe kan je voor iemand anders zorgen 
die een andere culturele code heeft dan jezelf “. De eerste frustratie is dat 
we elkaar niet verstaan, dit is simpel op te lossen door het gebruik van een 
tolk. Een fundamenteler probleem is dat we elkaar niet begrijpen. Hoe kan 
ik deze persoon begeleiden zonder hem te stigmatiseren?
Onthoud bijvoorbeeld dat er geen psychotisch culturele wanen bestaan. 
Antropologen merken dat het psychisch lijden hetzelfde is. Laten we dit 
onthouden, zonder daarmee tradities en culturen overboord te gooien. 
In sommige culturen spreekt men bijvoorbeeld nooit over menstruatiepijn 
of impotentie. Men zal dit via een metafoor uitdrukken. Het is dus als hulp-
verlener belangrijk om deze metaforen goed en juist te decoderen.
Een metafoor moet je als hulpverlener één keer uitgelegd krijgen en dan 
weet je het voor altijd. 

Ken ook het verschil tussen illness – disease en sickness. Als we het over 
illness hebben dan gaat het om de patiënt die praat over zijn klachten 
zonder interpretatie van de hulpverlener. De patiënt kan hiervoor gebruik 
maken van metaforen of omzichtig taalgebruik. De disease is de diagnose 
of hypothese van de hulpverlener; culturele aspecten zoals het gebruik 
van metaforen kunnen het stellen van een diagnose bemoeilijken.
Maar ook een koloniaal schuldcomplex van de hulpverlener kan het stellen 
van een diagnose bemoeilijken. Pas dus op met te snel gestelde diagnoses.
Neem voldoende tijd om in dialoog te gaan met je cliënt. Als we over 
sickness praten dan gaat het om de sociale en populair-culturele ele-
menten die verschillende pathologieën structureren, dus hoe er in een 
bepaalde sociale / economische context naar een bepaalde pathologie 
gekeken wordt. Het is belangrijk voor zowel de cliënt als de hulpverlener 
te beseffen dat zij niet in een sociaal vacuüm opereren, dus beïnvloed 
worden en dat die voor cliënt en hulpverlener niet hetzelfde hoeft te zijn.
Een tip voor de psychiaters, dokters, verpleegkundigen: “Wees je ervan 
bewust dat er duidelijke farmacokinetische verschillen zijn tussen 
etnische groepen. Er zijn voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat 
antidepressiva gemiddeld trager worden gemetaboliseerd bij migranten- 
en vluchtelingencliënten.” (De Jong, Mikado)
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Naast het belangrijke luik van kennis zijn een open basishouding en goede 
sociale en communicatieve vaardigheden een must. Enkele handelings-
principes kunnen hierbij helpend zijn. Zoals: 

Het is een ‘en-en-verhaal’ waar kennis, houding en vaardigheden sleutel-
begrippen zijn. Wanneer je een Afrikaanse cliënte hebt en je bezit niet de 
kennis of vrouwenbesnijdenis al dan niet een voorkomende praktijk is in 
haar geboorteland, dan zal je als hulpverlener hierover ook geen vragen 
stellen die eventueel een cruciale rol kunnen spelen in het begeleidings-
proces. Ook is (h)erkenning van/naar de cliënt een zeer belangrijk aspect 
in de begeleiding. Deze kan men bekomen door kennis te vergaren en /of 
door een open houding waar het stellen van de juiste vragen veel deuren 
kan openen.  

In de Antwerpse drug- en alcoholmonitor wordt ook aangegeven dat 
de door hen bevraagde druggebruikers het belangrijk vinden om een 
 persoonlijke begeleider te hebben die hen gedurende langere tijd opvolgt.
De nazorg is volgens deze druggebruikers ook veel te beperkt. Zo zijn er 
vaak moeilijkheden om een degelijke huisvesting of werk te vinden.

Opvallend is dat de hulpverleners zelf aangeven dat er zich problemen 
stellen bij de behandeling door een vrouwelijke hulpverleenster.
Nochtans wordt dit niet geëxpliciteerd door de gebruikers of de gemeen-
schappen. Misschien wordt het probleem van een vrouwelijke hulp-
verlener groter gezien dan het in werkelijk is en bestaat hier rond een 
verkeerde beeldvorming of gevoeligheid. Ga eerst en vooral in gesprek. 
Check of dat wat je voelt juist is. Indien de cliënt het moeilijk heeft met het 
vrouw-zijn van een hulpverlener, benader het dan functioneel. Je bent daar 
als hulpverlener en niet als man of vrouw. 

“Ga zonder vooroordelen op zoek naar de goede reden(en) 
van het gedrag van iemand.” 

“Beschouw de ander als een uniek persoon en zie af van 
hokjesdenken en stereotyperingen”

“Houd rekening met je eigen culturele identiteit en de 
machtsverhoudingen die daarmee samengaan” 

“Houd rekening met je eigen communicatiestijl en weet hoe 
anderen die ervaren”.
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Het in dienst nemen van allochtone hulpverleners (zonder aan positieve 
discriminatie te doen) zou verder een stap in de goede richting zijn.
Men neemt in eerste plaats een hulpverlener aan, zijn of haar ‘anders’ zijn 
is een extra. Dit zowel naar de eigen werking toe, als naar het vertrouwen 
voor de gemeenschappen en ECM-druggebruikers. Breed maatschappelijk 
gezien is dit alvast een toe te juichen stap.

Een samenhangende driehoek van kennis, vaardigheden en houding:

kennis : enkele woordjes in verschillende talen, religies, drugswetgeving, 
drugsgebruiken / tradities in andere landen, beroepsgeheim in andere 
landen, ….
Vaardigheden: aan zelfreflectie doen, vragen stellen, luisteren, buiten de 
eigen vanzelfsprekendheden denken…
Houding: open houding (verbaal en niet-verbaal), niet-veroordelend, 
flexibel, begripvol en respectvol, empathisch…

De hulpverlening zou veel meer moeten inhouden dan alleen maar de 
verslavingsgerichte zorg. Er moeten ook oplossingen worden gezocht 
voor sociaaleconomische problemen zoals huisvesting, tewerkstel-
ling,  administratie, ... Hierin zit ook een gedeeltelijke oplossing van de 
 eigenlijke oorzaak van het probleem. Er wordt immers aangegeven dat 
men gaat gebruiken door een gemis aan een ‘normaal leven’, aan familie, 
enzovoort.

kennis

houding VaaRdigheden

inteRCultuRele
CoMpetities
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ConClusie
8

De Antwerpse drugproblematiek is een zeer complexe problematiek met 
specifieke gevoeligheden. Toch was het noodzakelijk om het thema 
‘Antwerpse drughulpverlening en ECM-druggebruikers’ op tafel te leggen 
en hierover open en constructieve gesprekken aan te gaan.  
De8 is dit onderzoek gestart met enkele vragen in het achterhoofd. 
Welke factoren spelen een rol bij de ‘ECM-druggebruikers’, en welke 
drempels ervaren zij bij de Antwerpse drughulpverlening.
Daarnaast werden ook de drughulpverleningcentra bevraagd in hun 
 moeilijkheden. We zijn erin geslaagd om de inzichten vanuit diverse 
hoeken samen te brengen en hierover kennis te vergaren. Zowel voor de 
gemeenschappen als voor de hulpverleningcentra zijn er positieve zaken, 
maar ook aandachtspunten naar boven gekomen. We hopen op een posi-
tieve bereidheid om hier verder mee aan de slag te gaan. Natuurlijk wil ook 
de8 hier met alle enthousiasme een verdere rol in spelen. Het is immers 
uiterst belangrijk dat de centra en de gebruikers elkaar vinden en samen 
een waardevol pad kunnen afleggen, zodat de gebruiker perspectieven kan 
creëren op een beter leven en de centra in hun doelstelling slagen om de 
Antwerpse druggebruiker zo goed mogelijk op weg te helpen. 

We kregen als feedback van enkele experts dat de  onderzoeksresultaten 
erg gelijkaardig zijn met een SODA-onderzoek uit 2001 waar alloch-
tone zelforganisaties bevraagd werden over de noden en behoeften aan 
 informatie en preventie in verband met drugs. Dit klopt, maar we zien toch 
ook enkele nuances / veranderingen. Anderzijds geeft dit ook aan dat de 
sector meer inspanningen zal moeten leveren om de kloof tussen alloch-
tone gebruiker en centra sneller te verkleinen.
In ons huidige onderzoek benoemen de Afrikaanse sleutelfiguren drugs 
als een groot probleem, dit was nog niet het geval in 2001. 
In 2001 gaven alle gemeenschappen (buiten de Afrikaanse) aan dat 
 experimenteel gebruik voor hen niet kan. In dit onderzoek wordt het ex-
perimenteel druggebruik (in casu hasjies bij jongeren) gedoogd en aan-
schouwt men dit als gedrag waar men uitgroeit.
In 2001 gaf men aan dat er een duidelijk gebrek aan kennis over de 
drughulpverlening bestaat. Wij nuanceren dit en zeggen dat de drug-
gebruikers (met uitzondering van mensen zonder papieren) deze kennis 
meestal wel hebben, maar dat de familie niet voldoende op de hoogte is 
van de mogelijkheden binnen de drughulpverlening.
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Ons onderzoek laat een klein licht schijnen over hoe Aziatische groepen 
kijken naar de drugsproblematiek. We blijven het antwoord schuldig op de 
vraag hoe de Joodse gemeenschap en de Oost- Europese groepen staan 
tav druggebruik. Wat Roma betreft hebben we een gesprek gehad met een 
expert over deze gemeenschap en die wist ons te vertellen dat illegaal 
druggebruik van Roma in Antwerpen een marginaal fenomeen is.
Roma in andere delen van België hebben meer problemen met 
 druggebruik. De sleutelfiguren binnen de Oost- Europese gemeenschap 
waren niet geïnteresseerd om mee te werken aan ons onderzoek.

signaal

hierbij geven wij kort een oplijsting 
van de belangrijkste aanbevelingen uit 
het onderzoek gevoerd door de8 zoals 
beschreven in het “intercultureel 
addendum angststoornissen” van het 
kenniscentrum interculturele zorg.

bevorder eigen deskundigheid om cliënten met andere 
culturele achtergronden effectief te kunnen helpen.  ga actief 
op zoek naar aanvullende kennis en ondersteuning waar nodig.

Consulteer bij twijfel interculturele experts. sta open voor 
 samenwerking en overleg met andere, meer intercultureel deskundige, 
 collega’s of derden.

besef dat individuele verschillen even belangrijk zijn als culturele ver-
schillen. Vermijd culturele stereotypen, richt je op het individu.
behandel het individu, niet de culturele groep.

Wees je bewust van je eigen culturele achtergrond, houding, normen en 
waarden en begrenzingen. stel je eigen culturele achtergrond niet boven 
die van de cliënt. doe moeite om eventuele miscommunicatie en vooroor-
delen te corrigeren.

trek ruime tijd uit voor diagnostiek en voorlichting.

geef expliciete aandacht aan de betekenis van de culturele achtergrond 
en migratiegeschiedenis van de cliënt. Zowel etniciteit, culturele achter-

grond als migratie(geschiedenis of gevolgen) kunnen ziekte, klachten 
en hulpvraag beïnvloeden. 

houd rekening met de beperkingen van de diagnostische en 
onderzoeksinstrumenten. houd bij het beoordelen van 

de resultaten rekening met eventuele vertekening of 
 vervorming door culturele en taalkundige aspecten.
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formatie over zijn/haar psychiatrische aandoening om 
de symptomen te leren herkennen. 

geef de cliënt voldoende informatie over de ondersteunings- en 
behandelingsmogelijkheden zodat deze mee kan beslissen.

stel je respectvol op tegenover de cliënt en diens cultuur. 
probeer de cliënt over te halen tot het aanvaarden van een 
westerse klachteninterpretatie. geef wel voorlichting over het 
professionele begrippenkader.

hanteer een flexibele therapeutische stijl om een verklaring 
van de klachten zodanig te formuleren dat deze aansluit bij de 
belevingswereld van de cliënt. 

heb aandacht voor de relationele aspecten in het opbouwen 
van een vertrouwensrelatie. besef dat de cliënt eerder 

antwoorden dan vragen, en mogelijk meer sturing van u 
verwacht.

hanteer behandeltechnieken en –methodieken zo flexibel en 
creatief mogelijk, zonder afbreuk te doen aan de theoretisch- 
methodische uitgangspunten en principes.

geef de cliënt in begrijpelijke taal uitgebreide informatie over: het 
hulpverleningsproces; het doen van de hulpverlening; het verloop van de 
behandeling en de prognose; de vertrouwelijkheid van de gesprekken en de 
instelling.

geef informatie zoveel mogelijk mondeling. ondersteun mondelinge infor-
matie met begrijpelijke schriftelijke en/op audiovisuele informatie.

houd rekening met de wensen van de cliënt over de taal waarin intake, diag-
nostiek en behandeling plaatsvindt. spreekt de cliënt weinig of onvoldoende 
nederlands, schakel dan sowieso een professionele tolk in.

houd bij het verzamelen van gegevens over de klachten en bij het bepalen 
en uitvoeren van interventies, rekening met de culturele achtergrond van de 
cliënt, religie, sociaaleconomische positie, migratie, familie en omgeving. 

houd rekening met familiestructuren en hiërarchieën. heb oog voor de 
 betrokkenheid van de omgeving van de cliënt. besef dat andere waarden 

en normen ten opzichte van ziekte en behandeling in de omgeving van 
de cliënt, een grote rol kunnen spelen.

heb begrip voor de impact van een eventuele langdurige en 
stressvolle procedure met betrekking tot een verblijfstatus. 

heb oog voor angsten die daaruit voortvloeien.
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signaal

signalen Vanuit de seCtoR Zelf 
studieVooRMiddag oktobeR 2011 
34 aanWeZigen!!

ik weet dat mijn cliënt een migratie-
geschiedenis heeft en dat is relevant 
voor de therapie.

de eerste stap is ontmoeting, is contact 
maken tussen cliënt en therapeut / hulp-
verlener.

de migratiegeschiedenis is een belangrijk onder-
deel van de context van de cliënt (cliëntsysteem).

de hulpverlener moet zich bewust zijn van de 
verschillen tussen hem en de cliënt en zich aldus 
informeren over de context van de cliënt (cliënt-
systeem).

het is belangrijk om betekenissen af te toetsen 
en niet zelf in te vullen.

Zoeken naar een gemeenschappelijke en 
gedeelde taal

de hulpverlener bevraagt de betekenis van “praten” 
binnen therapie bij de cliënt.

de hulpverlener heeft een open houding, ook non – verbaal.

de cliënt voelt zich welkom.

ndien nodig zoekt de hulpverlener samen met de cliënt naar een 
alternatieve vorm: niet praten, maar samen dingen doen, uitzoeken 
van informatie, telefoneren, relaxatie oefeningen, etc…

de hulpverlener durft in de positie van “niet – weten” te staan

de hulpverlener verduidelijkt: waarom praten, waarom zwijgen.

inzicht in nood om te praten wordt verhoogd.

de weerstand bij de cliënt om te praten heeft betekenis: benoem 
deze, benoem de inzet maar benoem ook de last die de cliënt draagt.

 Wees creatief!

theRapie is 
“MaaR” pRaten Volgens

alloChtone Cliënten.

de hulpVeRleneR gaat eR 
Vanuit dat al ZiJn Cliënten 
Weten dat hiJ/ZiJ gebonden is 
aan het beRoepsgeheiM.
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de hulpverlener en individuele cliënt 
maken goede afspraken over welke infor-
matie met wie gedeeld mag worden.

om problemen te voorkomen is het belangrijk om 
het over het beroepsgeheim te hebben.

laat de cliënt zelf het begrip beroepsgeheim ver-
duidelijken: “wat begrijp jij hieronder?”

n een eerste gesprek valt er heel wat te bespre-
ken – misschien spreidt je de informatie over het 
beroepsgeheim beter in de tijd en over verschil-
lende gesprekken.

bespreek ook de grenzen van het beroeps-
geheim – waar de meldingsplicht start 

(onder andere instroom justitie).

het insChakelen Van het 
netWeRk (faMilie, buuRt, …) 
Van een Cliënt in de theRapie 
is een noodZaak?

de hulpverlener neemt meer tijd om de context 
van de cliënt te exploreren; hij doet dit met meer 
diepgang en neemt hier bijvoorbeeld 5 gesprekken voor.

tijdens de cliëntbespreking maken we meer tijd om de 
context te bespreken. in de sjabloon geven we de context 
meer plaats.

hulpverleners staan open om met de context te werken en 
om met (letterlijk) meer mensen in de therapie te zitten.

Verlaag de drempel met de aanmelder door al met hem 
aan de slag te gaan, zo aan de problemen te kunnen 
werken en om bij de gebruiker binnen te geraken.

Werk ook met de ouders om hen te versterken.

Verhoog het preventiewerk 
vanuit een positieve insteek. 
Zorg ervoor dat de  communicatie 
rond het thema druggebruik 
verhoogt. een methode kan zijn 
om vadergroepen hierover samen 
te brengen.

ondersteun ook verder het 
straathoekwerk.



40

“ideale Weg” 
naaR een leVen 
ZondeR dRugs 
biJ eCM

9

Volgens de hulpVeRleneR
Volgens de eCM faMilie 
(dooR de sleutelfiguRen 
VeRWooRd)

Volgens de ManneliJke 
eCM dRuggebRuikeR

De druggebruiker kan best zo snel 
mogelijk tot probleembesef komen. 
Hoe sneller men in begeleiding 
gaat hoe meer kans op een goed en 
blijvend resultaat.

Familie zal lang doen alsof er niets 
aan de hand is.

De druggebruiker zal ook lang doen 
alsof er niets aan de hand is, vooral 
om de familie niet te schaden, maar 
ook omdat er geen probleembesef is.

Hulpverleningsaanbod is gekend. Hulpverleningsaanbod is niet vol-
doende gekend.

Hulpverleningsaanbod is voldoende 
gekend, behalve misschien bij 
mensen zonder wettig verblijf.

Er moet meer aandacht zijn voor 
de sociale en praktische kant bij de 
hulpverlening. Niet louter thera-
peutische gesprekken.

Er moet meer aandacht zijn voor 
de sociale en praktische kant bij de 
hulpverlening.

Er moet meer aandacht gaan naar 
de sociale en praktische kant bij de 
 hulpverlening

Therapie bestaat voornamelijk uit 
praten.

De familie heeft geen zicht op hoe de 
 behandeling in elkaar zit.

Gebruikers zijn vragende partij 
om buiten het praten ook met het 
lichaam en creatief bezig te zijn 
tijdens hun behandeling.

Afkomst van hulpverlener is van 
geen belang.

Hulpverlener is van dezelfde 
etnische afkomst.

Of de hulpverlener al dan niet van 
andere etnische afkomst is, is van 
geen belang als het maar een goede 
hulpverlener is. Minimale affiniteit is 
wel belangrijk.

Vertrouwen tussen cliënt en hulpver-
lener is cruciaal.

Vertrouwen krijgen in 
hulpverlening en hulpverleners is 
belangrijk. Het ontbreken van ver-
trouwen zorgt ervoor dat men laat-
tijdig deze vorm van hulp opzoekt.

Vertrouwen tussen cliënt en hulpver-
lener is cruciaal. Niet voor elke 
druggebruiker wel voor enkelen: 
“Het ontbreken van vertrouwen zorgt 
ervoor dat men laattijdig deze vorm 
van hulp opzoekt.”

Je kunt gebruikers niet 
verplichten om af te kicken. Je kunt 
er wel voor hen zijn, moed inspreken, 
begeleiden, 
coachen ….

De hulpverleners moeten strenger 
zijn naar de gebruikers toe. De 
familie zelf neemt soms het heft in 
eigen handen en stuurt zonen naar 
bijvoorbeeld het Turks leger, naar 
het moederland of laat hen met een 
goede vrouw trouwen.

De gebruiker kent de strategie van 
zijn familie maar gelooft hier niet 
(altijd) in. Het gros van de gebruikers 
beseft dat de verslaving samenhangt 
met psychologische problemen en 
dat er een behandeling nodig is. Een 
ander deel van de gebruikers kunnen 
afkicken op karakter en daarna ook 
van de drugs afblijven.

Hulpverlener speelt een 
motiverende rol. Motivatie moet 
vanuit de cliënt zelf komen, hulpver-
lener pusht niet.

Vinden motivatie van de drugge-
bruiker niet altijd relevant. Vinden 
dat de  hulpverleners meer moeten 
verplichten, pushen, ook tegen de zin 
van de gebruiker in.

Beseffen dat motivatie van henzelf 
moet komen. Vinden dat de wachtli-
jsten en andere drempels (papieren, 
geregeld bellen, …) het hen niet 
makkelijker maken.
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Volgens de hulpVeRleneR
Volgens de eCM faMilie 
(dooR de sleutelfiguRen 
VeRWooRd)

Volgens de ManneliJke 
eCM dRuggebRuikeR

Taal is een barrière.

We weten niet hoe de familie dit 
aanvoelt. Maar vanuit literatuur, 
gesprekken met gebruikers en 
hulpverleners kunnen we stellen 
dat ook familie taal als een barrière 
ervaart.

Taal wordt niet als barrière 
aangevoeld, men is al blij als men 
hulp krijgt.

Vinden dat het beroepsgeheim beter 
gecommuniceerd moet worden.

Zijn hierover niet voldoende geïnfor-
meerd.

Geloven niet in het beroepsge-
heim. Zij zijn bang dat hun gezin, 
familie “het te weten komt” en dat 
ze hierdoor hun familie te schande 
maken. Schaamte speelt hierin een 
rol.

In de therapie met religie werken 
kan negatieve effecten hebben, 
onder andere het oproepen van 
schuld- of schaamtegevoelens.

Belangrijk dat religie zijn plek krijgt.

Religie moet geen onderdeel worden 
van de therapie, respect en wat inter-
esse in de cultuur, tradities en religie 
is voldoende. Enkele woordjes in het 
Arabisch horen zou leuk zijn om ons 
welkom te voelen.

Hulpverleners spreken niet over 
migratie en kennen de effecten 
hiervan op gebruikers nog te weinig. 
(these van sociale promotie)

Geen mening over gekend
Migratieverleden integreren in de 
therapie

Een vrouwelijke hulpverlener heeft 
het moeilijker om contact te maken 
met ECM druggebruikers zeker naar 
 Maghrebijnen toe

Geen mening over gekend
Man of vrouw als hulpverlener maakt 
niet uit, als het maar een goede 
hulpverlener is.

Voor hulpverleners is er geen taboe 
ten aanzien van drugs

De gemeenschap beseft dat drugs 
een probleem zijn. Maar men is niet 
altijd bereid om de drugproblematiek 
binnen de eigen familie te erkennen.

Gebruikers praten onderling over 
hun druggebruik. Zij kunnen er niet 
met hun gezin of familie over praten 
– het is nog een taboe.

Hulpverleners hebben een praatcul-
tuur.

Er is geen praatcultuur. Er is geen praatcultuur.

Sommige hulpverlening probeert de 
familie te betrekken, andere hulpver-
lening niet

Er is een wens om als familie meer 
betrokken te worden bij de dru-
ghulpverlening.

Gebruikers zijn hierover niet een-
duidig. Sommigen vinden dit zinvol 
anderen niet. Zij willen hun familie 
niet belasten.

Openheid om met moskees, kerken 
en zelforganisaties samen te werken 
maar negatievere ervaringen zorgen 
voor een bepaalde terughoudend-
heid.

Belangrijke rol voor moskees, 
kerken en zelforganisaties vooral 
naar preventie maar ook naar door-
verwijzing toe.

Belangrijke rol van de 
sleutelfiguren wordt bevestigd.

Erkent de hulpverlening een 
belangrijke rol van sleutelfiguren? Is 
nog niet duidelijk.

Belangrijke rol van de 
sleutelfiguren wordt bevestigd.

Belangrijke rol van de 
sleutelfiguren wordt bevestig
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Vragenlijst experts en 0-delijnswerkers:

a. profiel druggebruiker

1. Druggebruik binnen de allo gemeenschap, over wie gaat dat dan?
2. Over welke verslavingen gaat het dan?
3. Komen jullie met deze mensen in aanraking?
4. Welke ervaringen hebben jullie met druggebruikers?
5. Welke groepen zijn volgens u onvoldoende gekend?

b. druggebruiker en zijn omgeving

1. Wordt er volgens jullie over druggebruik / verslavingen gepraat  
 binnen de gemeenschappen?
  1.1 Waar? (Familiaal? Sociaal (breder netwerk van  
   vrienden, kennis sen ….)
  1.2 Over welke aspecten wordt dan gepraat? Vanuit  
   welke motivatie? (preventief?)
2. Welke rol neemt de familie op bij drugverslaving?
  2.1 Is er een verschil in reactie bij ouders? Bij  
   familie?
3. Welke ervaringen hebben jullie met de ouders (moeder / vader /  
 partner / familie, … van de druggebruiker?
4. Hoe denkt volgens jou de “allo gemeenschap” over deze drughulp 
 verlening?
5. Hoe denken jullie over drugverslaving?

C.  druggebruiker en hulpverlening

1. Kennen de druggebruikers de drughulpverlening?
2. Geraken zij tot bij de drughulpverlening?
3. Welk ervaringen hebben jullie met de drughulpverlening?
  3.1 Verwijzen jullie door?
  3.2 Naar welke organisatie? (Free Clinic, Adic, Altox,  
   De Sleutel)
  3.3 Kennen jullie de verschillende vormen van  
   aanbod?
4. Welke knelpunten zien jullie bij de drughulpverlening tav ECM  
 gemeenschap?

biJlage 1
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Vragenlijst sleutelfiguren verenigingen:

a. profiel druggebruiker

1. Druggebruik binnen de Turkse gemeenschap, over wie 
 gaat dat dan?
2. Over welke verslavingen gaat het dan?
3. Komen jullie met deze mensen in aanraking?
4. Welke ervaringen hebben jullie met druggebruikers?

b. druggebruiker en zijn omgeving

1. Wordt er over druggebruik / verslavingen gepraat binnen de ge 
 meenschap?
  1.1 Waar? (Familiaal? Sociaal (breder netwerk van  
   vrienden, kennissen ….)
  1.2 Over welke aspecten wordt dan gepraat? Vanuit  
   welke motivatie? (preventief?)
2. Welke rol neemt de familie op bij drugverslaving?
  2.2  Is er een verschil in reactie bij ouders? Bij  
   familie?
3. Welke ervaringen hebben jullie met de ouders (moeder /   
 vader /partner /familie, …) van de druggebruiker?
4. Hoe denkt volgens jou de “Turkse gemeenschap” over deze  
  drughulpverlening?
5. Hoe denken jullie over drugverslaving?
6.  Welke rol nemen jullie bij drugverslaving?

biJlage 2

d. suggesties voor cultuursensitief drughulpverlening

1. Welke aanbodsvorm zouden jullie aanbevelen? Waarom?
  a. Harm reduction
  b. Residentieel
  c. X
  d. X
2. Wat zou volgens jou een heuse verbetering zijn voor de ECM drug 
 gebruiker?
3. Moet men rekening houden met bepaalde aspecten van cultuur?  
 Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?
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C.  druggebruiker en hulpverlening

1. Kennen de druggebruikers de drughulpverlening?
2. Geraken zij tot bij de drughulpverlening?
3. Welk ervaringen hebben jullie met de drughulpverlening?
  3.1 Verwijzen jullie door?
  3.2 Naar welke organisatie? (Free Clinic, Adic, Altox,  
   De Sleutel)
  3.3 Kennen jullie de verschillende vormen van  
   aanbod?
   3.4 Welke knelpunten zien jullie bij de  
    drughulpverlening tav ECM / Turkse 
    gemeenschap?

d. suggesties voor cultuursensitief drughulpverlening

4. Welke aanbodsvorm zouden jullie aanbevelen? Waarom?
a. Harm reduction
b. Residentieel
c. X
d. X
5. Wat zou volgens jou een heuse verbetering zijn voor jullie doel 
 groep?
6. Moet men rekening houden met bepaalde aspecten van cultuur? 
 Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?
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biJlage 3

toestemming tot deelname aan het diversiteitsonderzoek bij X?

Geachte heer/mevrouw,

doel van het onderzoek:
? wenst een beeld te krijgen of zij voldoende toegankelijk zijn voor een 
etnisch diverse groep cliënten en of hun aanpak en hulpverlening passend 
is voor allochtonen.
Door de medewerking van u als cliënt kunnen we op dit terrein vooruit-
gang boeken. In de toekomst kan er dan gewerkt worden aan een optimale 
hulprelatie.
Het onderzoek wordt opgevolgd door een stuurgroep waarin medewerkers 
van ? en de8 zitten. Deze stuurgroep heeft u voorgesteld deel te nemen 
aan een diversiteitsaudit bij ? De onderstaande tekst geeft u meer uitleg 
over dit onderzoek en vertelt wat er concreet van u verwacht wordt. 

doelgroep:
(Ex)Cliënten van ? die er sinds minstens 1 maand komen.

Wat wordt er van u verwacht?
Een éénmalig interview, gebaseerd op een vragenlijst. We vragen u de toe-
lating om dit gesprek op te nemen, om de verwerking te vergemakkelijken.
Deze gegevens zullen nadien anoniem verwerkt worden. 

privacybescherming:
U geeft ons toestemming om het gesprek auditief op te nemen. De opname 
is eigendom van De8, ? krijgt dit niet te horen. Na de verwerking van de 
gegevens wordt de opname vernietigd. Uw privacy wordt ten allen tijde 
beschermd in de studie. Alle persoonlijke informatie die verkregen wordt, 
blijft strikt vertrouwelijk. U kunt steeds het interview weigeren of beëindi-
gen.

Risico’s:
Aan dit onderzoek zijn geen risico’s verbonden. U maakt de beslissing om 
wel of niet deel te nemen aan dit onderzoek. Met uw handtekening beves-
tigt u, dat u deelneemt aan de studie en bovenstaande informatie gelezen 
hebt.
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Bent u bereid om mee te werken aan het onderzoek?
Bent u akkoord dat we dit gesprek opnemen?

Ik bevestig dat ik een persoonlijke kopie ontvangen heb van dit document, 

Datum:

---------------------------             --------------------------- 
Handtekening onderzoeker             Handtekening deelnemer

Voor meer informatie kan u terecht bij de hoofduitvoerder van dit 
onderzoek:

Saloua Berdaï
Van Daelstraat 35
2140 BORGERHOUT
Tel +32 (0)3 270 33 33
Fax + 32(0)3 235 89 78
Saloua.berdai@de8.be
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biJlage 4

Vragenlijst

allochtoon cliënteel bij ?

interview in het kader van een audit interculturalisering
 bij ?

Datum van het interview:

Naam van de interviewer:

Naam van de geïnterviewde:
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We  vragen vooraf via een informed conscent aan de cliënt of ex-cliënt naar 
de toelating voor het interview en naar de toelating om het interview op te 
nemen.

1. Demografische gegevens:
  a. Nationaliteit:
  b. Geboorteland:
  c. Aantal jaren in België:
2. Op welke manier bent u bij? terechtgekomen? Door wie of welke  
 organisatie bent u doorverwezen?
3. Was dit een grote stap voor u? Waarom of waarom niet?
4. Was dit uw eerste opname? Welke stappen hebt u hiervoor nog  
 gezet? Waar bent u voordien nog opgenomen geweest?
5. Wat was uw vraag of probleem? Welke verandering wilde u in uw  
 leven zien?
6. Wat waren uw indrukken toen u bij ?voor de eerste maal binnen 
 kwam?
7. Wat vindt u van de hulp die u ontvangt (hebt ontvangen)?
8. Welke moeilijkheden ondervindt u bij de hulp die u krijgt?
9. De meeste / alle mensen die bij ? werken zijn autochtoon. Doet  
 de afkomst van diegene die u zorg aanbiedt er iets toe voor u?  
 Waarom of waarom niet?
10. Wat zou er volgens u beter kunnen en op welke manieren zou men  
 deze verbeteringen kunnen realiseren?
11. Vindt u dat het personeel genoeg afweet van uw afkomst, cultuur,  
 godsdienst, van uw gemeenschap , …?
12. Zou het voor u een grotere hulp zijn indien hier iemand werkte uit  
 uw gemeenschap? Waarom of waarom niet? 
13. Krijgt u voldoende informatie van de mensen die hier werken?
14. Hieronder volgen een aantal uitspraken. Gaat u hiermee akkoord?  
 Waarom wel ? waarom niet?
 a. Indien hier iemand zou werken die dezelfde taal spreekt  
  dan ik, zou ik me meer op mijn gemak voelen.
 b. Indien hier iemand zou werken die dezelfde taal spreekt  
  dan ik, zou ik beter kunnen geholpen worden
 c. Ik heb het gevoel dat ik hier begrepen word.
 d. De behandeling duurt te lang
 e. Ik denk dat de problemen sneller opgelost kunnen  
  worden met medicatie.
 f. Ik vind het jammer dat mijn familie, vrienden, verwanten  
  zo weinig betrokken worden bij mijn verzorging.
 g. Ik vind het niet nodig om over mijn gevoelens te praten.
 h. Ik denk dat naar de dokter gaan beter werkt dan praten  
  over problemen.

Laatste vragen:

1. Hebt u nog speciale vragen, wensen naar het personeel toe?
2. Hebt u tips die u kan geven aan het personeel?
3. Zijn er bepaalde gewoonten, belangrijke woorden die het perso 
 neel zou moeten begrijpen?

Hartelijk dank voor dit interview!
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