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Geregeld sporten bevordert sociale interactie en teamspirit,  
uitmuntende wapens in de strijd tegen verslaving.  © De Sleutel

Niet langer in de ban 
van verslaving
De Sleutel schakelt sport en beweging in als 
therapie om verslaving te behandelen

Na de invrijheidstelling
Vrijwilligers ondersteunen ex-gedetineerden bij re-integratie

Ooit komt de dag dat een gevangene zijn cel mag verlaten, maar wat dan?  © Belga Image

XX Sporten is gezond om 
tal van redenen
XX Sport is een ideaal 
‘doemiddel’ om op 
krachten te komen
XX Cliënten ervaren  
sporten als positief

Ilse VAN HALST
In deze coronatijd moeten we al-
len ‘in ons kot’ blijven, maar naar 
buiten gaan om te bewegen en te 
sporten mag wel wegens het po-
sitieve effect op onze gezond-
heid en welbevinden. De Sleutel, 
een groep behandelcentra voor 
verslavingszorg in vijf Vlaamse 
steden, deel van de organisatie 
van Broeders van Liefde, schakel-
de daarom enkele jaren geleden 
sport in als structurele vorm van 
therapie in de behandeling van 
verslavingen.

„Vele therapievormen zijn ge-
richt op het praten over, maar 
daarnaast is het belangrijk din-
gen te doen. Sport is een ide-
aal middel om non-verbaal op 

krachten komen”, legt Koen 
Dhoore uit. Hij is directeur zorg-
verlening bij De Sleutel. „Aan 
het einde van een behandelpro-
gramma zouden deelnemers in-
trinsiek gemotiveerd moeten 
zijn om een cleane levensstijl te 
hanteren, waardoor gebruik niet 
langer relevant is.”

Blijkens wetenschappelijk on-
derzoek verhoogt geregeld spor-
ten je reactievermogen en je 
mentale weerbaarheid, verlaagt 
het je stressgevoeligheid, geeft 
het je een positiever zelfbeeld, 
draagt het bij tot sociale interac-
ties en bevordert het teamspirit. 
„Als je kampt met een heroïne-
verslaving, neemt dat je hele dag 
in beslag. Je zoekt continu uit 
hoe je aan het middel en aan geld 
kunt komen”, getuigt Kurt (fic-
tieve naam). „Wanneer je afkickt, 
komt ineens een zee van tijd vrij. 
Als je dat niet invult, is de kans 
reëel dat je hervalt. Ik begon te 

sporten. Langzaamaan stelde ik 
mezelf kleine doelen: vijf minu-
ten lopen, tien… Ik merk dat het 
mijn leven een structuur geeft 
die ik niet meer kwijt wil. Het 
wordt een houvast, waardoor de 
kans op hervallen verkleint. Ook 
mentaal helpt sport me. Ik denk 
nu helderder en kan tegenslagen 
beter plaatsen.”

Koen Dhoore: „We hanteren 
bewegen en sporten ook als een 
middel om re-integratie te be-
vorderen. Aansluiten bij een re-
guliere sportclub blijkt echter 
niet vanzelfsprekend voor men-
sen met een verslaving. Daarom 
biedt De Sleutel een platform 
waarbij de kans op tegenslagen 
beperkt wordt tot een minimum, 
plezier centraal staat en deelne-
mers succeservaringen met an-
dere (kansen)groepen mogen en 
kunnen ervaren. We bieden ook 
bewust een breed sport- en be-
weegpalet aan, gekende sporten 
zoals voetbal en volleybal, maar 
ook innovatieve zoals tsjoukbal.”

In realiteit is het niet makke-
lijk om sport te verankeren in 
een behandelaanbod. „Dat vergt 
middelen die er niet altijd zijn”, 
weet Dhoore. „De jongste zeven 
jaar maakten we grote vorderin-
gen dankzij projecten waarvoor 
tijdelijk middelen beschikbaar 
waren, maar de hoop op financi-
ele verankering is vervlogen met 
de besparingen in onze sector.”

Een les die De Sleutel trok uit 
een eerste sportproject was al-
vast de nood aan professionali-
sering van de vaste sportmomen-
ten. „In het verleden hing het 
sportaanbod af van de kennis en 
de zin van de begeleiders in de af-
deling. Intussen doen we een be-
roep op professionele lesgevers. 
Uniek aan die sportmomenten is 
dat iedereen deelneemt. Plezier 
primeert en wie gekwetst wordt, 
wordt ingeschakeld als scheids-
rechter. Dat bevordert de groeps-
geest”, zegt Koen Dhoore.

Uit navraag bij haar cliënten in 
2014 en 2015 weet De Sleutel dat 
tot zeventig procent sterk geïn-
teresseerd is in sportieve acti-
viteiten. Koen Dhoore besluit: 
„Onze begeleiders stellen nog al-
tijd vast dat sportinitiaties in het 
behandelaanbod het welzijn bij 
onze cliënten bevorderen.”

Info bij www.desleutel.be

Erik DE SMET
Vrijheid. Achter de tralies klinkt 
het als een toverwoord. Ooit 
breekt voor haast elke gedeti-
neerde de dag van de ‘invrij-
heidstelling’ aan, al dan niet 
vervroegd. Wie de gevangenis 
verlaat, staat echter voor veel uit-
dagingen. Wat is er nodig opdat 
hij of zij opnieuw een plaats kan 
vinden in de samenleving?

„Dat verschilt van situatie tot si-
tuatie”, weet Geertjan Zuijdwegt 
van het Leuvens Instituut voor 
Criminologie. „Cruciaal is in hoe-
ver iemands sociale netwerk nog 
intact is. Wie een straf langer dan 
vijf jaar uitzit, verschijnt voor de 
strafuitvoeringsrechtbank die 
kijkt naar zijn of haar netwerk 
en naar de kansen om woonst en 
werk te vinden. Vanuit de gevan-
genis is dat echter niet eenvoudig 
te regelen. Een succesvolle re-in-
tegratie vereist veel.”
Voor langgestraften bestaat tra-
jectbegeleiding, door sociale 
werkers die helpen bij de reclas-
sering. Wie de gevangenis ver-
laat, krijgt meestal voorwaarden 
opgelegd die door justitie wor-
den gecontroleerd. Wie echter 
ervoor kiest zijn straf helemaal 
uit te zitten, komt niet in aan-
raking met de strafuitvoerings-
rechtbank. Die ex-gedetineerden 
zijn vrij om zichzelf doelen te 
stellen en blijken vaak meer ge-
motiveerd om te werken aan hun 
re-integratie. Daar staat tegen-
over dat die nieuwe start vaak 
moeizamer blijkt. De familie kan 
huisvesting op het oog hebben, 
maar vanaf wanneer precies is 
die nodig? Heel soms blijkt een 
gewezen werkgever bereid de ex-
gedetineerde opnieuw in dienst 
te nemen, maar de datum van 
diens vrijlating is nooit zeker.

„Vrijlating en re-integratie blij-
ven heikele kwesties”, beves-
tigt Zuijdwegt. „Zo verliet on-
langs nog iemand de gevangenis 
in Leuven met een treinticket 
op zak, 42 euro en het adres van 
een daklozenopvang. ‘Veel ge-
luk’, krijgt zo’n man dan te ho-
ren. Niet-Belgen krijgen bij het 
verlaten van de gevangenis soms 
prompt het bevel het land te ver-

laten. Voor hen wenkt dan vaak 
de illegaliteit.”

KruisPunt is een ondersteu-
ningsproject in de moeilijke 
overgangsperiode na detentie, 
gegroeid uit contacten van de 
aalmoezeniersdiensten in de pe-
nitentiaire instellingen in West-
Vlaanderen. Het is een bijzon-
der project van vrijwilligers, dat 
in de overgang van ‘binnen’ naar 
‘buiten’ ex-gedetineerden over 
alle mogelijke drempels probeert 
te helpen naar een menswaar-
dig, duurzaam en kwaliteitsvol 
bestaan. KruisPunts ondersteu-
ningsaanbod is tweeledig. Het 
bezit enerzijds een eigen patri-
monium dat vrijgelaten gedeti-
neerden zes maanden woonge-
legenheid biedt. Dat aanbod is 
anderzijds gekoppeld aan de in-
zet van zogenoemde buddy’s, 
ondersteunende figuren die hen 
opnieuw aansluiting helpen vin-
den bij de samenleving.

Krachtige ervaring
„Voor de mens in en na detentie 
is de voorbereiding op en de be-
geleiding naar re-integratie in 
de meeste gevangenissen ontoe-
reikend”, zegt Bernard Vanhoor-
elbeke, vrijwilliger en buddy bij 
KruisPunt. „Mentale steun is het 
belangrijkste waaraan die men-
sen nood hebben. Een ondersteu-
nend netwerk verhoogt de kans 
op een succesvolle re-integratie 
immers aanzienlijk. Op het cru-
ciale moment van de vrijlating 
maakt het een aanmerkelijk ver-
schil wanneer iemand keuzes kan 
maken terwijl hij zich gedragen 
weet, dan wanneer hij er alleen 
voorstaat. Die kwetsbare groep 
mensen waardeert de gratuite en 
onvoorwaardelijke inzet van de 
vrijwilliger zeer. De vrijwilliger 
heeft overigens niet alle antwoor-
den op zak, maar is bereid om sa-
men met de ex-gedetineerde te 
zoeken naar antwoorden op con-
crete hulpvragen. Verbindend op 
weg gaan met iemand na deten-
tie, vanuit respect en gelijkwaar-
digheid, kan een krachtige erva-
ring zijn voor buddy zowel als 
gast, zoals we hem noemen. Het 
verruimt en verdiept.”

„Sport geeft mijn leven 
een structuur die ik niet 
meer kwijt wil”

„Ervaring leert dat huisvesting 
vinden het moeilijkste is”, zegt 
Bernard Vanhoorelbeke. „Onze 
gasten hebben een duwtje in de 
rug nodig om hun zelfbeeld weer 
op te bouwen, want niet zel-
den werden ze in de steek gela-
ten door familie, partner en kin-
deren. Een andere hindernis is 
werk vinden. Voor veel banen is 
een blanco strafregister vereist. 
En wat zeg je bij een sollicitatie 
als je wordt gevraagd naar wat je 
de voorbije jaren hebt gedaan?”

Wat is vrijheid? In de gevange-
nis zijn de gedetineerden zeker 
van kost en inwoning, ‘buiten’ is 
er onzekerheid over huisvesting 
en inkomen. Oude verlokkin-
gen en de vriendenkring dienen 
zich vaak weer aan. „Het ergste is 
niets meer betekenen voor ande-
ren”, zegt Vanhoorelbeke. „Voor 
buitenstaanders zijn die moei-
lijkheden lastig te begrijpen, 
maar niet iedereen had zijn wieg 
staan op een fijne plek.”
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