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In nummer 70 van dit De Sleutel-
magazine focussen we op enkele 
goede praktijken die we binnen De 
Sleutel hoog op de agenda houden.
 
Zo gaan we dieper in op de Com-
munity Reinforcement Approach, 
afgekort CRA. CRA gaat over de 
ontwikkeling van een alternatieve 
levensstijl die in de plaats komt van 
de middelenstoornis, een methodiek 
die toelaat om via positieve bekrach-
tiging op structurele wijze interven-
ties op verschillende levensterrei-
nen te combineren. CRA doet meer 
dan werken aan het herstel van de 
opgelopen schade. Naar aanleiding 
van het afgelopen opleidingstraject 
voor onze medewerkers laten we 
Hendrik Roozen als expert aan het 
woord. Ook enkele medewerkers 
getuigen vanuit de praktijk. 

Verder zoomen we in op het wer-
ken met ervaringsdeskundigen. Om 
de ervaringskennis binnen De Sleu-
tel te blijven versterken organiseren 
we regelmatig bijeenkomsten voor 
de ervaringsdeskundigen. De groep 
bestaat vandaag uit een zevental 
medewerkers. Ze werken verspreid 
over de verschillende entiteiten van 
De Sleutel. De klemtoon van deze 
bijeenkomsten ligt op intervisie en 
het delen van ervaringen. Lees hoe 
zij hun werk ervaren. Herkennen 
zij zich in de methodes beschreven 
in het boek ‘Ervaringskennis co-
creatief inbedden in je organisatie? 

Tijdens een hulpverleningstraject 
vinden we het binnen De Sleutel 

belangrijk om aandacht te hebben 
voor opvoedingsondersteuning 
aan kwetsbare ouders. We bouwen 
hierbij verder op recent onderzoek 
dat de beschermende factoren op de 
ontwikkeling van KOAP-kinderen 
in kaart bracht. In het Ambulant 
Centrum Gent zijn ze zich sterk 
bewust van deze beschermende fac-
toren. Dit voorjaar organiseerden ze 
opnieuw een reeks veerkrachtses-
sies voor ouders met kinderen Het 
materieel hiervoor actualiseerden 
we vorig jaar en brachten we met 
de steun van KBC uit in een nieuw 
werkboekje (zie op blz 10). Dit 
najaar volgt een nieuwe reeks. 

We zetten ook een atypisch project 
in de kijker. Onze Weerwerk-colle-
ga’s in Roeselare zetten een mobi-
coach in voor het zelfstandig naar 
school leren gaan van kwetsbare 
kinderen uit het Buitengewoon 
Secundair Onderwijs (BUSO). Het 
MIDWEST-verhaal is een pilootpro-
ject dat een duurzaam alternatief 
biedt voor de dagelijkse lange bus-
ritten die geregeld in het nieuws ko-
men. Een van de belangrijkste taken 
van de coach is de stress bij kinderen 
wegnemen en het schooltraject (te 
voet, met de fiets of openbaar vervo-
er) zo voorspelbaar mogelijk maken. 
Een goede praktijk die hopelijk kan 
ingebed worden als oplossing voor 
het vervoer op maat, gericht op 
specifieke doelgroepen zoals mensen 
met een mobiliteitsbeperking.

Tot slot gaan we dieper in op de 
gevaren van GHB. De laatste jaren 
is er toenemende wetenschappelijke 
aandacht voor GHB. Het middel 
kwam onder meer op de voorgrond 
als potentiële verkrachtingsdrug. 
Een verkenning van dit product. 

Opnieuw een rijk gevuld nummer! 
Ik wens u graag veel leesgenot toe.

Damien Versele
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Hendrik Roozen: “Het leven is een 
mix van allerlei interacties, omge-
vingsfactoren, vol verleidingen en 
verlokkingen. In het geval van een 
verslavingsprobleem kijken we welke 
factoren versterkend werken voor 
dit soort gedrag. De CRA-methodiek 
vindt zijn oorsprong in de jaren 60,  
meer bepaald in de operante  
conditioneringstheorie van Skinner. 
In deze theorie leren we kijken naar 
de relatie tussen omgeving en ge-
drag en hoe die mekaar beïnvloeden. 

Tevreden met je leven? Interview met 
CRA-specialist Hendrik Roozen 
Personen met afhankelijkheidsprobleem op weg helpen  
naar meer levenskwaliteit

voelt zich lekker en komt ook nog 
eens in een peergroep terecht die ook 
gebruikt. Hierdoor krijgt die gebrui-
ker een enorme eigenwaarde, er gaan 
deuren open in een nieuwe commu-
nity. Vervolgens vindt deze persoon 
wegen voor heling en dealen en kan 
hij of zij zich ook opwerken. Hij leert 
hierin heel goed te navigeren en zich-
zelf staande houden (streetwise). Zo 
kan je bijvoorbeeld een willekeurige 
drugverslaafde meenemen naar een 
treinstation in het buitenland, waar 
hij/zij de taal niet spreekt, deze per-
soon zal binnen de 10 min drugs kun-
nen scoren. Deze individuen kennen 
de community en hebben de naviga-
tie-skills om dit te kunnen bereiken. 
Het is voor hen in deze context een 
succes, maar het staat heel ver van de 
reguliere maatschappij.
De CRA kan voor een ommekeer zor-
gen. Het is als het ware een gps-navi-
gatie herprogrammeren.  Een aanpak 
die de bekrachtigers omzet, zodanig 
dat we net een beetje opschuiven naar 
wat maatschappelijk meer verant-
woord is. Een zoektocht naar hoe men 
terug kan participeren in het “gewone 
leven”. Stap voor stap nieuwe deuren 
openen om te kunnen kijken wat 
erachter zit. 

[ GOEDE PRAKTIJK ]

Community Reinforcement Aproach (CRA) is een methodiek die zorgt voor een 
hoopvolle kijk binnen de verslavingszorg. Het doel is plezier hebben in het leven 
zonder drugs te hoeven gebruiken. In deze methodiek ligt de focus op wat mensen 
graag willen. Hoe leer je nieuwe ervaringen opdoen? Hoe durf je opnieuw proeven 
van nieuwe dingen? 
 
In De Sleutel loopt een opleidingstraject rond CRA. We gaan via teams in gesprek 
met Hendrik Roozen, een bevlogen verteller en trainer in deze methodiek. 

CRA in een notendop

Community Reinforcement Ap-
proach, afgekort CRA gaat verder 
dan het herstel van de opgelopen 
schade. CRA wil dat de persoon met 
een verslaving leert om een leven op 
te bouwen dat belonend is zonder 
dat er middelenmisbruik aan te pas 
komt. Een verslaving overwinnen is 
niet alleen een kwestie van stoppen 
met iets te doen dat ongewenst is.
Een verslaving is een vorm van aan-
geleerd gedrag. Nieuw gedrag kan 
ook aangeleerd worden. Een kern-
gedachte is dat “niet meer gebruiken 
betekent dat er een leegte ontstaat”. 
CRA gaat over de ontwikkeling van 

een alternatieve levensstijl die in 
de plaats komt van de verslaving: 
opnieuw fun in het leven hebben én 
verbonden zijn met de gemeenschap 
waarin je leeft. Je bouwt aan een 
andere levenswijze die de cliënt uit-
eindelijk meer beloont dan middelen 
gebruiken ooit zou kunnen.  
Door de combinatie van alternatieven 
uitbouwen en dicht bij de belangen 
en dromen aan te sluiten, is er een 
verankering van gedrag en gevoel.
CRA maakt het mogelijk om via po-
sitieve bekrachtiging op structurele 
wijze interventies op verschillende 
levensterreinen te combineren zodat 
men kan inspelen op de noden en 
verwachtingen van cliënten.

Gewenst gedrag dat je telkens beloont 
zal vaker optreden. Ongewenst gedrag 
dat je niet meer beloont, zal uitdoven. 
Je kijkt dus naar de wisselwerking 
tussen gedrag en omgeving. Omge-
ving is zowel de fysieke plaats of wijk 
waar iemand woont of tijd doorbrengt 
als de mensen en activiteiten in die 
specifieke omgeving.

Zo kan cannabis of drugs als een enor-
me bekrachtiger gezien worden: een 
gebruiker neemt een bepaald product, 
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erg beperkt. Methadonverstrekking 
was de hoeksteen voor de behandeling 
van de opiaatpopulatie. Het was vaak 
kwestie van dagen of weken voor men-
sen terugkwamen naar datzelfde met-
hadonprogramma na een ontwenning. 
Kort daarna hoorde ik over een oproep 
voor een experimenteel programma 
voor chronische opiaatgebruikers in 
Spanje. Drie cliënten uit het methado-
nonderhoudsprogramma die tever-
geefs probeerden om stabiel abstinent 
te worden namen deel. Na 6 maanden 
bleken ze nog steeds clean te zijn. Ik 
ben toen op onderzoek gegaan. Wat me 
frappeerde was dat de cliënt er samen 
was met  familieleden. Daarnaast 
koos men voor een continue bijsturing 
op basis van terugkoppeling van de 
ervaring van de cliënt. De behandeling 
was erg cliëntgericht. Dit wou ik ook 
in Nederland uitproberen! We startten 
een project in vakantiehuisjes waarbij 
cliënt en familie samen kwamen. Zo 
hebben we 30 à 40 cliënten effectief 
behandeld met 100% abstinentie na 
detox. Dit was erg intensief. Als een 
cliënt niet kwam opdagen op zijn poli-
klinische afspraak, ging ik er achter-
aan. Ik reed naar de familie, ik zag de 
omgeving. Op die manier had ik zeer 
concrete kennis van de bekrachtigers 
van de cliënt in wisselwerking met de 
familie. Hierin zit een grote betrok-
kenheid vervat, net wat deze mensen 

nodig hebben om nieuwe wegen te 
vinden. Toen ik bij terugkomst verslag 
uitbracht aan Prof van den Brink gaf 
hij aan dat dit overeenkwam met de 
werkzame elementen in CRA. Dat was 
dus dé aanleiding om me daar in te ver-
diepen en dat doe ik nu nog steeds.”

Hoe herken je een CRA hulpverlener?
“Dit kan op veel verschillende manie-
ren zijn. Oppervlakkig gezien gaat 
het om het toepassen van bepaalde 
technieken en tools. Ik herken een 
CRA-hulpverlener aan de betrokken-
heid die voorop komt te staan. Wat ik 
soms zie is dat CRA toegepast wordt als 
een kunstje. Zo ontmoette ik een team 
met sociotherapeuten, bij wie hun 
bekrachtiger een goed ingevuld dossier 
was. Zij namen als het ware de ver-
schillende vragenlijsten af omdat het 
zo voorgeschreven is. Dat is niet waar 
CRA voor staat. Als er enkel wordt 
afgevinkt, ga je amper in relatie en is er 
geen betrokkenheid met de cliënt.
Een CRA-hulpverlener zoekt naar 
diepgang. Het is een soort basisattitu-
de waarbij je gelooft in de cliënten en 
hun belangen naar boven haalt. Met 
je cliënt een gedeeld plan opmaken is 
een  belangrijke basis.

Met de CRA methodiek richt je je 
op wat de cliënt wenst en ga je met 
verschillende levensdomeinen aan de 

Samen zoeken

“Belangrijk is dat je bestaande paden 
kan loslaten nadat je nieuwe attrac-
tieve dingen gevonden hebt. Het is 
makkelijker als je definieert wat je wel 
gaat doen, dan aangeven dat je vb niet 
gaat … gebruiken. In het zorgtraject 
zoek je samen: als hulpverlener is het 
kwestie van in dialoog met de client 
te navigeren. Je moedigt je cliënt aan, 
je supportert, steunt en helpt zoeken 
naar nieuwe ervaringen die fijn en 
bekrachtigend kunnen zijn.”

Samenvattend kunnen we stellen dat 
we met CRA in een bepaalde omgeving 
de focus richten op andere plaatsen en 
mensen om een cliënt nieuwe ervarin-
gen aan te reiken. Dit gebeurt met de 
steun van de hulpverlener maar ook 
met die van mensen uit hun eigen om-
geving, wat noodzakelijk is om door 
te kunnen zetten. CRA zoekt naar de 
belangen en luistert naar de dromen 
van de cliënt. 

Hoe ben je met CRA in aanraking 
gekomen?
“Ik was in de jaren 90 als beginnend 
psycholoog aan de slag in een met-
hadonpost in Roosendaal en was erg 
onder de indruk van de populatie die 
daar langdurig in behandeling was. 
De informatie rond behandeling was 

Hendrik Roozen: “In CRA herformuleren we doelen positief en benadrukken we wat iemand wél wil doen”.
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slag. Ook ligt de focus niet op wat er 
fout loopt maar eerder op wat iemand 
wil bereiken. En wat er dan voor 
nodig is. Door beweging te krijgen op 
andere vlakken merk je vanzelf dat 
het verslavingsstuk minder promi-
nent aanwezig is. Het is fijner om met 
krachten, belangen en dromen bezig 
te zijn, dan je voor de zoveelste keer in 
de probleemgebieden te verdiepen.”

Hoe verhoudt CRA zich tot de her-
stelgedachte?
“Herstel gaat verder dan alleen 
verbetering op vlak van het middelen-
gebruik. Herstel of verbetering is van 
toepassing op tal van domeinen. Dit 
is heel consistent met CRA. De cliënt 
staat centraal en niet de ervaring van 
de hulpverlening. De cliënt definieert 
wat voor hem kwaliteit van leven is. 
Het werken met de TVL (tevreden-
heid met het leven) kijkt naar vele 
levensdomeinen. Van belang is “hoe 
zit je in je vel?’’
Je zou kunnen blijven gebruiken mits 
je gelukkig bent. Soms hebben mensen 
wel meerdere ongezonde leefgewoon-
tes.  Als dit er één van is, kan dat, mits 
er voldoende comfort in het leven is. 
De parallel met de herstelgedachte 
draait om het feit dat we met de CRA 
methodiek weg gaan van klachten 
of symptoomreductie. We focussen 
op belangenbehartiging. Met andere 
woorden: het doel is de cliënt opnieuw 
te laten ontdekken wat hij of zij zelf 
wil en hoe men het leven de vorm kan 
geven om dit te kunnen realiseren. 
Je ondersteunt en motiveert de cliënt 
in dat onderzoek en in het zetten van 
stappen naar nieuwe gewoontes.”

“Een probleem is een bekrachtiger in 
de knel”, zo zeg je tijdens de opleiding? 
Kan je daar een voorbeeld van geven? 
“Door een probleem te bekijken als 
een belemmering om je eigen doel 
te bereiken sluit je dicht aan bij de 
energie van iemand. Een belang of 
bekrachtiger wordt bedreigd, dit raakt 
iemand ook emotioneel, want in het 
andere geval zou die de schouders op 
kunnen halen en verder gaan. We 
gaan dus op zoek naar wat de be-
krachtiger is, waar iemand naar toe 
wil, waar de drive zit. Deze manier 
van werken maakt het overgaan tot 

actie vaak eenvoudiger. In CRA gaan 
we problemen en doelen positief 
herformuleren. We benadrukken wat 
iemand wel wil doen.
Een cliënt formuleert bijvoorbeeld als 
klacht: ik verveel me zo, ik weet niet 
wat ik moet doen, ik geraak niet uit 
de zetel, … Je kan dan als hulpverle-
ner alle klachten inventariseren. Of 
je kan je richten op het belang dat er 
achter zit: ik wil leuke dingen beleven, 
ik wil ergens bij horen, ik wil iets 
ondernemen. Negatief geformuleerd 
zou dat neerkomen op “het negatieve 
gevoel van verveling niet meer willen 
voelen”. In CRA bekijken we dit po-
sitief. Je kan dan samen met je cliënt 
een koffie gaan drinken of op kantoor 
samen uitklaren welke handelingen of 
activiteiten aansluiten bij de belangen 
van de cliënt. Zo kan je het activeren 
van de cliënt opstarten. Dit sluit aan 
bij de buddysystemen, waarbij cliën-
ten elkaar kunnen ondersteunen tot 
die activatie te komen.”

Versterk je de nood aan onmiddellijke 
behoeftebevrediging niet door te wer-
ken met beloningen? Hou je daarmee 
het verslavingspatroon niet eerder in 
stand ipv hen er vanaf te helpen?
“Uit onderzoek blijkt dat het korte 
termijn-denken, het typische belo-
ningsysteem bij mensen met een ver-
slaving vaak in hun constitutie zit. Dit 
is een deel van de kwetsbaarheid die 
de kans vergroot dat ze in een versla-
vingspatroon terechtkomen. Onder-
zoek wees uit dat bij opiaatgebruikers 
de toekomst 9 dagen ver was, terwijl 
de meeste mensen tot 5 jaren plannen 
opmaken. We kunnen niet zomaar 
verlangen dat ze hun behoeften 
kunnen uitstellen. Dat ze in één keer 
plots lange termijn georiënteerd zijn. 
Als hulpverlener en familie zouden 
we heel graag willen dat ze planmatig 
werken, dat hun hersenen anders 
georganiseerd zijn. Het werken met 
korte termijn beloningen werkt. Ten-
slotte laat onderzoek consistent zien 
dat Contingency Management werkt. 
Daarnaast kan je inzetten op de “Epi-
sodic Future Thinking” (EFT) -me-
thodiek van Bickel. Hij werkt met het 
vooraf  visualiseren van een succesvol 
plan. Op deze manier verhoogt bij de 
cliënt de bereidheid om dat plan aan 

te pakken, is het mogelijk het tempo-
rele venster verder op te rekken en 
minder impulsief te reageren. Via EFT 
kunnen middellange termijn plannen 
geïnternaliseerd worden.”

Is er nog iets dat je graag in de verf wil 
zetten?
CRA wil niet enkel mensen van mid-
delgebruik afbrengen. Mensen willen 
vaak niet stoppen met gebruik. Door 
met deze methodiek aan de slag te 
gaan is het minderen van gebruik of 
de abstinentie eerder een bijproduct. 
Het is een valkuil in de hulpverlening. 
Drugs zijn zo’n sterke bekrachtiger. 
Het einddoel als begindoel neerzetten, 
brengt veel kans op faalervaringen. 
Eigenlijk moeten eerst allerlei nieuwe 
gedragingen, gewoontes, gedachten, 
nieuwe sociale contacten in gereed-
heid gebracht worden vooraleer men 
er in kan slagen om dat middel los te 
laten en het afhankelijkheidsprobleem 
op te lossen”. 

Prof. Dr. Hendrik  
G. Roozen is GZ-psy-
choloog1 en sinds 
2016 verbonden aan 
de University of New 
Mexico (VS) bij het 
‘Center on Alcoholism, Substance 
Abuse, and Addictions’ (CASAA) in 
Albuquerque. Hij verricht consulta-
ties en verzorgt trainingen bij tal van 
gezondheidszorg-, forensische en 
verslavingszorginstellingen in bin-
nen- en buitenland op het gebied van 
Community Reinforcement Approach 
(CRA), Community Reinforcement 
and Family Training (CRAFT) en 
Adolescent Community Reinforce-
ment Approach (ACRA).

1  GZ : GZ-psycholoog: Gezondheidszorg- 
psycholoog

Bij een CRA-
hulpverlener staat de 
betrokkenheid voorop
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Wat betekent het werken met CRA 
voor jullie?
De cliënten tijd geven om te ontdek-
ken welke invulling ze (willen) geven 
aan hun leven, wat ervoor kan zorgen 
dat het druggebruik afneemt of stopt. 
Het bekrachtigen van zaken die goed 
lopen. In het geven van feedback 
leggen we ook de nadruk op positieve 
bekrachtiging. CRA is ook activiteiten 
waarin ze voldoening vinden (her)
ontdekken. Maar evengoed obstakels 
bespreken en exploreren hoe we doel-
stellingen in concreet haalbare, kleine 
stappen kunnen bereiken.

Wat is er veranderd in je manier van 
werken?
We gebruiken de tools die in de 
CRA-methodiek aangeboden worden. 
Zo nemen we geregeld de tevreden-
heidsvragenlijst af om samen tot korte 
en lange termijn-doelstellingen te ko-
men. In CRA vinden we inspiratie om 
cliënten aan te zetten tot activering. 
We werken ook met een ‘plezierige- 
activiteiten-lijst’, het 4 velden model 
en de functie analyse van pro-sociaal 
gedrag.  Dit zijn allemaal ondersteu-
nende tools om inzicht te vergroten, 
de blik te verbreden en in kaart te 
brengen waar kansen maar ook 
mogelijke obstakels zitten. Doorheen 
de werking zetten we in op positieve 
communicatie. De doelstellingen op 
verschillende levensdomeinen komen 
steeds terug in  actieplannen en wor-
den meegenomen in de weekplanning 
en -bespreking. 
Voorheen hadden we een soort 
sanctioneringssysteem. Nu zetten we 
meer in op positieve bekrachting. We 
focussen op dingen die goed verlopen 
en brengen onder woorden hoe dit 
lukte. Zo benoemen we concreet wat 
iemand deed om een gunstige afloop 

 
Op zoek naar meer tevredenheid  
in je leven: CRA in de praktijk 
 
Jana Lambrecht en Rani Meert vertellen hoe ze de CRA-methodiek en 
grondhouding toepassen in de groepswerking en individuele begeleiding in het 
ambulant centrum van De Sleutel te Brugge.

te krijgen. Pas daarna zoomen we 
in op het schakelmoment waar het 
net niet meer lukte. We passen meer 
huiswerkopdrachten toe die nuttig zijn 
in het traject en we werken met een 
beloningssysteem. Denk aan samen 
een uitstap doen of samen ontbijten als 
iedereen zijn doelstellingen behaalde 
of als iemand geslaagd is voor een 
examen,...
We ondernemen actief samen dingen 
met de groep om de drempel te verla-
gen voor cliënten die dit in hun vrije 
tijd alleen willen doen. We praten niet 
alleen over hoe je dit kan aanpakken, 
we zetten alle stappen van voorberei-
ding tot actie. We gaan bijvoorbeeld 
samen naar bepaalde evenementen of 
naar het bos, we gaan samen lopen of 
een eerste keer fitnessen. We betrek-
ken het netwerk meer: we bevragen 
actief wie we kunnen uitnodigen 
binnen de begeleiding. Vaak is dit een 

ouder, broer of partner. Soms is dit een 
CAW-medewerker of OCMW-bege-
leider,…  In die gesprekken kijken we 
naar praktische zaken (vb financiën, 
vervoer), helpen we communicatie op 
gang brengen. 

Hoe reageren cliënten op deze ver-
nieuwde aanpak?
Er komt meer beweging. Het voelt 
als een nieuwe vibe in onze groep. Bij 
uitstappen of beloningen, het samen 
dingen voor het eerst doen, merken 
we veel dankbaarheid bij cliënten. Dit 
zorgt er effectief voor dat er meer kans 
is dat zij dit later alleen zullen kunnen. 
Het zijn steeds aangename momenten. 
Er is een wederzijdse ontmoeting op 
een ander niveau, die ook voor een rij-
kere band zorgt. En als hulpverleners 
staan we steviger in onze schoenen bij 
het begeleiden van de soms moeilijke 
trajecten.

Samen met de groep actief dingen doen, verlaagt de drempel voor cliënten die dit in hun 
vrije tijd alleen willen doen.
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Spiking

Alcohol en tabak scoren hoog op de 
schaal van schadelijkheid en zijn 
daarmee relatief schadelijker dan 
veel andere drugs, waaronder GHB. 
Dit bleek in 2009 toen het Neder-
lands onderzoeksinstituut RIVM 
een risico-evaluatie uitvoerde van 19 
roesmiddelen. Drie jaar later volgde 
door hetzelfde instituut een studie 
over de mogelijke neurotoxische 
effecten van het middel. Dat GHB 
schadelijker bleek dan initieel voor-
genomen werd toen al duidelijk. In 
2020 werd er een doctoraat over de 
klinische uitdagingen in de behande-
ling van GHB-verslaving gelanceerd. 
In navolging daarvan startte Novadic 
Kentron in Nederland als eerste een 
speciale behandeling met medicina-
le of farmaceutische GHB. In 2021 
publiceerde het Trimbos-Instituut een 
handreiking voor de gemeentelijke 

  

Drugs uitgelicht: GHB 
 
Er is de laatste jaren toenemende aandacht voor Gamma Hydroxy Boterzuur (GHB) als  
verslavend roesmiddel. In dit artikel vragen we ons af wat GHB eigenlijk is, wat we er  
tegenwoordig over weten en in welke mate we binnen De Sleutel met de drug geconfron-
teerd worden.

aanpak van de GHB problematiek. 
Dat er de laatste jaren toenemende 
wetenschappelijke aandacht is voor 
GHB is dus vrij duidelijk, maar het 
middel kwam vooral op de voorgrond 
als potentiële verkrachtingsdrug. Dat 
onopgemerkt toedienen van GHB 
wordt spiking genoemd. 

De eerste melding van de synthese 
van GHB stamt uit 1874, maar wordt 
door onderzoek bij slaapprocessen 
herontdekt omstreeks 1960. Men 
stelt in die periode vast dat GHB 
eigenlijk een lichaamseigen stof is die 
in kleine hoeveelheden kan worden 
teruggevonden in de hersenen. 
In de decennia daarop volgend zijn 
de medische toepassingen van GHB 
meervoudig maar met wisselend 
succes: chirurgische anesthesie in de 
pediatrie, als middel om angststoor-
nissen en depressies aan te pakken, 
bij bevallingen, ... Recente medische 

toepassingen betreffen de behande-
ling van narcolepsie (een zeldzame 
slaapstoornis) en de behandeling van 
verslaving, zoals alcohol. GHB werd 
in de jaren ‘80 van de vorige eeuw 
populair onder bodybuilders, maar er 
is pas echt sprake van recreationeel 
gebruik als roesmiddel medio jaren 
‘90. Het was een goed alternatief 
voor XTC, toen al een erg populaire 
drug. Straat-GHB kent enkele syno-
niemen waaronder ‘vloeibare XTC’. 
XTC en GHB hebben echter niets met 
elkaar gemeen, noch qua chemische 
structuur noch qua effecten. Ande-
re straatnamen zijn ‘G’, ‘vloeibare’ 
en ‘liquide’, om er maar een paar te 
noemen. 

Enkele prevalentiecijfers

Wordt GHB tegenwoordig vaak 
gebruikt als roesmiddel? Uit de 
Global Drug Survey 2021 leren we 
dat 7% van de respondenten ooit 
GHB gebruikte en een kleine 3% het 
afgelopen jaar. Het Europees Drugs-
rapport 2021 wijst er op dat GHB 
eigenlijk slecht gemonitord wordt en 
er vooral aandacht moet zijn voor het 
gebruik ervan binnen de chemsex-
scene. Chemsex is het gebruik (van 
een combinatie) van middelen met de 
specifieke intentie om seks te hebben. 
GHB wordt dan onder andere gebruikt 
om het libido te verhogen, de seks 
intenser te maken en het seksuele uit-
houdingsvermogen te vergroten. Het 
Vlaams Uitgaansonderzoek (VAD, 
2019) stelt dat 9 op de 10 van de bijna 
700 bevraagde uitgaanders nooit GHB 
gebruikte. In de contacten met De 
Druglijn is GHB nauwelijks (1,3%) on-
derdeel van gesprek. Onze registratie-GHB is vloeibaar en gemakkelijk onopgemerkt toe te dienen in drankjes

[ HULPVERLENING ]
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cijfers bevestigen het algemene beeld 
dat GHB ook onder onze cliënten nog 
weinig voorkomt: 2% waarbij GHB 
vermeld is en een probleem vormt 
voor de cliënt. Bij minder dan 1% is 
GHB de voornaamste substantie. De 
oorzaak hiervan is misschien deels te 
verklaren door eigenschappen van het 
middel zelf: bij GHB-gebruik is er geen 
‘kater’. Het middel komt bijgevolg 
niet, toevallig of redelijk laat in be-
geleidingen ter sprake en niet zelden 
als er actief naar gevraagd wordt. De 
lage prevalentie is waarschijnlijk ook 
te verklaren door gebrekkige regis-
tratiemogelijkheid van het middel. 
GHB valt onder de grote noemer van 
‘sedativa, hypnotica of anxiolytica’ 
en raakt dus mogelijks verloren in 
de cijfers. Het zijn overigens vaak 
spoeddiensten die geconfronteerd 
worden met de problematiek omwille 
van het acute overdosisrisico, niet de 
verslavingszorg. De hoogste prevalen-
tiecijfers in Vlaanderen vinden we in 
het jaarrapport van Spuitenruil. Daar 
heeft 18% GHB in het laatste maand 
gebruikt en 42% ooit.

GHB als recreatieve drug

GHB wordt verkocht in buisjes van 
5ml. Een recreatieve dosis is ongeveer 
2ml. Het is een erg goedkope drug: 
voor 5 milliliter betaal je slechts een 
handvol euro’s.
GHB is een in water oplosbare 
kleurloze, wat olieachtige stof met 
een zoute smaak en lichte geur. Het 
is samengesteld uit twee zogeheten 
‘precursoren’: 1,4 butaandiol (BD) 
en gamma-butyrolacton (GBL). 
GBL is de voornaamste chemische 
basisgrondstof. Het is in de chemie 
als oplos- en reageermiddel bekend. 
Het wordt onder andere gebruikt bij 
aroma-samenstelling, vlekkenver-
wijderaar en als verfafbijtmiddel. 
Sommige onderzoeken stellen vast 
dat onder gebruikers ook alternatie-
ven voor GHB worden gebruikt, zoals 
‘GABA-poeder’, met een vergelijkbaar 
maar lichter effect dan GHB. Mensen 
gebruiken GHB soms om zelfzeker-
der te worden, maar ze ervaren ook 
negatieve zaken. Seks zonder onder 
invloed te zijn van het middel is 

bijvoorbeeld na een tijdje niet meer 
bijzonder. Ook het plots ‘out gaan’ 
(black-outs door overmatig gebruik) 
komt voor. Die momenten ervaren 
cliënten vooral als ‘onhandig’, maar 
is in werkelijkheid niet zonder gevaar. 

GHB komt na inname via de maag, 
dunne darm en lever bij het hart en 
daarna onder andere in de hersenen 
terecht. Daar beïnvloedt GHB de 
manier waarop zenuwen signalen aan 
elkaar doorgeven (neurotransmissie). 
Het effect van GHB duurt ongeveer 
3 uur en is door de dopaminepieken 
in de hersenen verslavend. Over de 
interactie tussen GHB en medicatie 
in het algemeen is weinig gekend. 
Er wordt algemeen wel aangenomen 
dat er vooral extra risico’s ontstaan 
in combinatie met alcohol, slaap- en 
kalmeermiddelen, ketamine, opiaten, 
tramadol en sommige antidepressiva 
(MAO-remmers).

GHB-verslaving

Onder GHB-gebruikers komt over-
dosis voor in verschillende vormen, 
uiteenlopend van het kortstondig 
verliezen van het bewustzijn (een 
zogenaamd ‘G-slaapje’) tot ernstige 
stuiptrekkingen en coma. Gebruikers 
beoordelen, zoals hierboven reeds 
vermeld, hun lichamelijke reacties op 
GHB niet per se als problematisch. Ze 
hebben een eerder lakse houding ten 
opzichte van ‘out gaan’. In de begelei-
ding van mensen met een GHB-pro-
blematiek is het nuttig te weten dat 
een dergelijke black-out kan leiden tot 
cognitieve problemen, meer bepaald 
tot geheugenstoornissen. Het is mo-
gelijk dat cliënten zich bepaalde zaken 
echt niet meer weten te herinneren 
of dat voor deze cliënten herhaling 
van informatie tijdens gesprekken 
extra zinvol is. GHB-gebruik leidt, in 
tegenstelling tot veel andere mid-
delen, niet snel tot een ‘negatieve 
feedbackloop’. Daardoor zijn deze 
cliënten minder gemotiveerd om iets 
aan hun gebruik te doen. Los van deze 
specifieke eigenschap volgt de evolutie 
van een partydrug, waar GHB-gebruik 
doorgaans start, naar een dwangmati-
ge verslaving een klassiek patroon.

Regelmatig gebruik van GHB kan 
resulteren in tolerantie en afhankelijk-
heid binnen enkele weken. Verslaving 
aan het middel wordt gekenmerkt 
door gebruik elke twee uur, gemiddeld. 
Er is ook vaak polydruggebruik: in het 
begin met stimulantia zoals amfeta-
mines, maar na een tijdje zie je meer 
combinatiegebruik met bijvoorbeeld 
slaapmedicatie. Niet zelden zijn er ook 
angst- en stemmingsklachten, wat 
overigens meer aangrijpingspunten 
biedt voor behandeling dan de ont-
brekende kater.  Urinecontroles zijn 
weinig zinvol, omdat GHB snel uit het 
lichaam verdwijnt (maximum 1 dag). 
Medisch gezien zijn er wat recente 
inzichten. Zo zou detoxificatie met 
farmaceutische GHB veiliger zijn dan 
met slaap- en kalmeermiddelen en kan 
men -simpel gesteld- terugval vermin-
deren via het toedienen van Baclofen, 
een spierverslapper. Preventief gezien 
richten acties zich best op middelenge-
bruik in het algemeen en niet specifiek 
op (alleen) GHB-gebruik. De bood-
schap dat GHB goedkoop is en dat je er 
geen kater van krijgt zou juist kunnen 
aanzetten tot gebruik. Daarmee moet 
dus opgepast worden. 

Conclusie

GHB staat al decennia te boek als een 
illegale drug, maar de laatste jaren 
is er hernieuwde aandacht voor het 
middel, zowel wetenschappelijk als in 
de media. Op basis van de beschikbare 
gegevens lijkt het gebruik van GHB 
niet heel frequent voor te komen, 
hoewel het middel erg verslavend is, 
overdosissen mogelijk zijn en het ste-
vige negatieve effecten kan hebben op 
bijvoorbeeld het geheugen. Het blijft 
echter moeilijk zicht te krijgen op het 
werkelijk aantal probleemgebruikers. 
Psychologisch gezien is GHB versla-
vend omdat het geen kater verschaft 
en angst goed remt. Vanuit neurobio-

Een black-out 
kan leiden tot 
geheugenstoornissen
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logisch oogpunt is de halfwaardetijd 
cruciaal: het is uitgewerkt, je neemt 
snel wat bij. Hierdoor genereert GHB 
veel korte beloningspieken in de her-
senen. Een GHB-problematiek volgt 
een typische evolutie naar verslaving, 
maar minder typisch is het feit dat er 
lang een sterke positieve associatie 
met het middel blijft bestaan. Daar-
door wacht men vaak lang om er hulp 
voor te vragen. Hierdoor valt men 
ook vaker terug omdat men min-
der ambivalentie (twijfel) heeft ten 
aanzien van de drug. In de begeleiding 
van mensen met een GHB-proble-
matiek zijn er de laatste jaren enkele 
nieuwe inzichten geformuleerd. Zo 
is herhaling van informatie extra 
belangrijk. Ook medisch-therapeu-
tisch biedt een nieuwe behandelricht-
lijn richting. Preventief gezien zijn 
de inzichten niet per se nieuw, maar 
daarom niet onbelangrijk: 1. richt je 
op risicogroepen die al GHB gebrui-
ken, 2. organiseer de preventieve 
acties zo weinig mogelijk op (alleen) 
GHB-gebruik, 3. de boodschap dat 
GHB goedkoop is en dat je er geen 
kater van krijgt zou juist kunnen 
aanzetten tot gebruik. 

Met dank aan Dr. Frederick Van der 
Sypt voor de feedback op dit artikel.
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Op 17 mei organiseerden we met steun van studenten LO van de Artevelde- 
hogeschool een unieke sportdag in de Topsporthal te Gent. Kennismaken  
met nieuwe sporten als spikeball, arrowtag of yoga... Je uitleven met 
touwtrekken en zaklopen... Zo goed als 60 cliënten van de Gentse afdelin-
gen konden genieten van dit Artevelde on tour sport- en beweegmoment. 
Meer foto’s? Volg ons op Facebook.

Geestig sporten in de Ghelamco 

Op 22 juni participeert De Sleutel aan “Geestig sporten, hoe bewegen 
je veerkracht verhoogt”. Het evenement is mogelijk dankzij de KAA 
Gent Foundation en wordt  - onder impuls van het PAKT - opgezet in 
het kader van de samenwerking “Sporten bij de buren”, waarbij diverse 
instellingen hun vrijetijds-sportaanbod voor elkaar openstellen. Stad 
Gent onderstreept met haar participatie het belang dat ze hechten aan 
organisaties die inzetten op sport als middel voor re-integratie van 
kansengroepen. Tijdens het gratis evenement in het unieke kader van de 
Ghelamco Arena kunnen begeleiders het sport- en beweegaanbod leren 
kennen van collega-organisaties. Via getuigenissen  (o.m. van deel-
nemers van de Geestige Buffalo’s, Xtra Time en Boesjeren) wordt het 
belang en de kracht van sport en bewegen als onderdeel van een herstel-
traject toegelicht.

 
Sportdagen zorgen voor 
dag vol fun en beweging 
 
De rol van sport en bewegen bij het behandelen van 
een verslaving kan niet onderschat worden. Voor 
veel van onze cliënten is het een hefboom in de 
zoektocht naar het vinden van een nieuwe gezonde 
levensstijl.
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Onderzoek wijst uit dat ongeveer een 
derde van de kinderen die opgroeit 
met een ouder met een afhankelijk-
heidsproblematiek (kortweg KOAP) 
gedurende langere tijd psychische pro-
blemen ondervindt. Het zou natuurlijk 
te eenvoudig zijn om ervan uit te gaan 
dat problemen steeds enkel en alleen 
door het opgroeien met een gebrui-
kende ouder veroorzaakt worden. Een 
complex samenspel van genetische, 
sociale en omgevingselementen speelt 
hierbij een rol. Maar we weten wel dat 
deze kinderen meer kwetsbaar zijn.

In het belang van KOAP-kinderen en 
hun ouders is het dan ook belangrijk 
om het onderwerp ‘opvoeden’ be-
spreekbaar te maken. De ouderrol is 
een hele belangrijke rol. Elke ouder wil 
voor zijn of haar kind het beste. Ruim-
te maken voor het delen van ervarin-
gen en belevingen van ouders kan erg 
ondersteunend zijn, ook wanneer het 
goed loopt. We hoeven als hulpverlener 
niet af te wachten tot een opvoedings-
situatie problematisch wordt om er een 
gesprek over te hebben. Integendeel. 
Het is net door vroeg in begeleidingen 
steeds die openheid te creëren, dat 
zorgen beter bespreekbaar worden.

Praten over de kinderen in het kader 
van een drugbehandeling kan echter 
ook beangstigend zijn. Ouders stellen 
zich erg kwetsbaar op, zowel naar de 
hulpverlener toe als naar de omge-
ving. Mensen hebben soms schrik 
dat er zal worden ingegrepen en dat 
de kinderen zullen worden geplaatst. 
Schaamte en schuldgevoelens kunnen 
het ouders ook moeilijk maken om 

Preventie en zorg voor 
Kinderen van ouders met 
afhankelijkheidsproblematiek 
 
Kinderen opvoeden kent voor elke ouder wel eens hoogtes en laagtes, uitdagingen 
en frustraties. Voor ouders die kampen met een afhankelijkheidsproblematiek 
kan deze opvoedingstaak extra belastend zijn. Soms is een ouder dan ook tijdelijk 
onvoldoende in staat om de gepaste zorg te bieden. Of wordt het opvoeden 
belemmerd door drempels, zoals het stigma dat rond verslaving hangt. 

hun twijfels of zorgen bespreekbaar 
te maken. Voor de kinderen kan dit 
net zo goed moeilijk zijn. De loyaliteit 
die veel kinderen voelen ten opzichte 
van hun ouders kan verhinderen dat 
ze zich uitspreken over hun gevoelens 
en situatie.  

Beschermende factoren 

Gelukkig ervaren niet alle kinderen 
nadelige gevolgen van het opgroeien 
met een gebruikende ouder. We mer-
ken dat, naarmate dat een kind meer 
veerkracht heeft, het beter in staat is 

moeilijke situaties om te buigen. 

Deze veerkracht kan vergroot worden 
door in te zetten op een aantal bescher-
mende factoren, de zogeheten veer-
krachtversterkers. Zo’n eerste verster-
ker bestaat erin ruimte te maken voor 
de gevoelens van zowel het kind als de 
ouder. Daarbij gaat het vooral om het 
luisteren en aandachtig zijn voor de 
onderliggende emoties en niet om het 
oplossen ervan. Ouders voelen zich 
misschien schuldig wanneer een kind 
aangeeft dat het verdrietig is omwille 

Tijdens de kinder- en jongerengroepen wordt gewerkt met het ruime aanbod van methodie-
ken uit de Kriebelkoffer
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van de situatie. Het is belangrijk dat 
dit verdriet er mag zijn ook al is het 
misschien moeilijk om dragen.

Daarnaast vermindert een goed begrip 
van de situatie de kans op problemen bij 
KOAP-kinderen. Kinderen merken vaak 
meer op dan ouders denken. Wat ze niet 
weten, vullen ze vaak zelf in. Wanneer 
een kind op zijn/haar niveau informatie 
krijgt over wat er thuis aan de hand is, 
kan het dit beter plaatsen en zal het de 
fout minder bij zichzelf zoeken. 

Kinderen hebben ook hele goeie 
voelsprieten en zijn heel loyaal aan 
hun ouders. Daarom nemen ze soms 
een bepaalde rol op om te kunnen 
gaan met wat thuis gebeurt. Sommige 
kinderen leiden de aandacht af door 
negatief gedrag te stellen of zich net 
bijzonder voorbeeldig te gedragen. 
Andere nemen soms taken en verant-
woordelijkheden op die niet passen 
bij hun leeftijd. Dat is niet steeds een 
probleem, zo lang er een evenwicht is. 
Het is belangrijk dat kinderen erken-
ning krijgen voor wat ze bijdragen. 
Maar dat er daarnaast gezocht wordt 
naar manieren waarop het kind ook 
gewoon kind kan zijn. 

Sociale steun van buiten het gezin 
(binnen de hulpverlening of binnen de 
eigen omgeving) kan ook een belang-
rijke beschermende factor zijn. Zowel 
voor kinderen als voor hun ouders. 
Het kan daarbij gaan om zowel prakti-
sche hulp als emotionele steun. Door 
ervaringen te delen met lotgenoten, 
kunnen ouders en kinderen merken 
dat ze niet de enige zijn die wel eens 
ploeteren. 

Veerkrachtsessies

In het Ambulant centrum Gent zijn 
ze zich erg bewust van de verhoogde 
kwetsbaarheid van KOAP-kinde-
ren, waardoor ze blijven inzetten op 
het werken rond de beschermende 
factoren. In eerste instantie doen 
ze dit door het thema ‘opvoeden’ in 
begeleidingen binnen te brengen. In 
het verleden werd in dit kader ook 
algemene opvoedingsondersteuning in 
groep georganiseerd. Sinds vorig jaar 
is dit groepsaanbod herwerkt om spe-
cifieker in te gaan op KOAP en werden 
‘Veerkrachtsessies’ gedoopt. 

Voor de sessies worden zowel ouders 
en hun partners, alsook de kinderen 
gedurende 4 weken op maandagavond 
uitgenodigd. De volwassenen wisse-
len via groepsgesprekken en diverse 
methodieken ervaringen uit rond het 
ouderschap. Gelijktijdig krijgen kinde-
ren (6-12jr) en jongeren (12-18jr) een 
aangepast aanbod. De allerjongsten 
worden tenslotte in een aparte groep 
opgevangen zodat de ouders in alle rust 
aan hun sessie kunnen deelnemen. 

Er wordt gewerkt met verschillende 
groepen, maar elke groep werkt rond 
hetzelfde thema (op de allerkleinsten 
na). Per sessie wordt een van de veer-
krachtversterkers uitgelicht. Achter-
eenvolgens wordt stil gestaan bij: 
- ruimte maken voor gevoelens
- praten met je kind over je drugge-

bruik 
- kind kind laten zijn 
- het toelaten van een vertrouwens-

persoon. 

Via deze veerkrachtsessies tracht de 
begeleiders een openheid te bewerk-
stelligen om de combinatie van gebruik 
en ouderschap bespreekbaar te maken. 
Centraal hierbij staat de uitwisseling 
van ervaringen en het nadenken over 
de rol die je als ouder opneemt. 

In de kinder- en jongerengroepen is 
er een aanbod van methodieken uit de 
Kriebelkoffer: een schat aan informa-
tie rond KOAP welke specifiek voor 
deze sessies werd aangekocht bij het 
Familieplatform. Daarnaast wordt 
er vooral op maat van de kinderen 
gewerkt, waarbij hun noden en gevoe-
lens centraal worden gesteld zodat ze 
zich veilig voelen om ervaringen met 
elkaar te delen. 

Na afloop van dit gezamenlijk tra-
ject voor ouder en kind, hebben de 
deelnemers ook de mogelijkheid om 
feedback te delen waaruit reeds naar 
voor kwam dat zowel ouders als kin-
deren de herkenbaarheid als een groot 
pluspunt ervaren. Het sterkt hen om 
te voelen dat ze niet alleen staan, men 
ervaart het uitwisselen van ervarin-
gen als verrijkend en na enkele sessies 
bleek de openheid in de relatie met het 
kind reeds gegroeid. 

Hoewel de vernieuwde veerkrachtses-
sies voorlopig nog in een opstartfase 
zitten, steunt deze positieve feedback de 
initiatiefnemers in ACG om deze sessies 
twee keer per jaar te blijven aanbieden, 
met als doel om deze in het vast aanbod 
als een module te kunnen integreren. 

Naast de uitgewerkte sessies worden 
de veerkrachtversterkers ook meege-
nomen in de individuele begeleiding 
zodat ook hier systematisch meer 
aandacht gaat naar ouderschap en 
gebruik, met doel om de bespreek-
baarheid te vergroten en krachten te 
installeren bij ouders om zo kinderen 
weerbaarder te maken.

Interesse om dit najaar deel te nemen 
of wil je meer weten? Contacteer ACG 
De Sleutel, Jozef Guislainstraat 43a, 
9000 Gent, 09-234.38.33

[ UIT HET NETWERK ]
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De loyaliteit die veel kinderen voelen ten opzichte van hun ouders kan verhinderen dat ze 
zich uitspreken over hun gevoelens en situatie.  
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Roeselare is een van de 3 pilootpro-
jecten in Vlaanderen waar methodes 
worden uitgetest om kinderen van het 
buitengewoon onderwijs te begeleiden 
om de school-huis verplaatsing meer 
zelfstandig en te voet of met de fiets af 
te leggen. Buurt&Co (overkoepeling 
van buurtdiensten zoals buurtsport, 
energiesnoeiers,… en LDE-werking en 
onderdeel van Groep Weerwerk) staat 
in voor de begeleiding. We gaan in 
gesprek met werkplaatsleider Nele. 

Nele: Dit mobicoaching-verhaal is 
een buitenbeentje binnen Weerwerk 
en valt binnen onze werking Loka-
le Diensteconomie (LDE). Mensen 
met LDE-ticket hebben een sterker 
profiel en worden verondersteld om 
uiterlijk binnen de 5 jaar klaar te zijn 
voor een reguliere job. Ze  komen via 
verschillende kanalen tot bij ons. De 
grootste toeleider is de VDAB, naast 
het OCMW (artikel 60). We  trainen 
deze mensen op arbeidsattitudes, 
competenties en proberen hen klaar 
te krijgen voor de reguliere arbeids-
markt. Het is een intensief traject, 
want doorstroom is van meet af aan 
het einddoel. Zo staat het bij iedereen 
in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan. 

Hoe zijn jullie in dit pilootproject 
betrokken geraakt? 
Het mobicoaching-project is gegroeid 
vanuit het pilootproject Midwest 
na een oproep gelanceerd door het 
departement Onderwijs. Midden 
West-Vlaanderen werd naast 2 andere 
regio’s in Vlaanderen geselecteerd om 
alternatieven te vinden voor de lange 

 
Mobicoaching-project leert kwetsbare 
jongeren zelfstandig naar school gaan
 
Het is een steeds terugkerend probleem: de lange busritten die kinderen in het 
buitengewoon onderwijs moeten ondergaan. Het is voor elke ouder een hele 
uitdaging om deze kinderen tijdig en veilig op school te krijgen. Met enkele 
pilootprojecten probeert de Vlaamse overheid al enkele jaren een oplossing te 
vinden. Project Midwest zet in de regio Roeselare in op snellere en duurzamere 
alternatieven. 

busritten via het collectief leerlingen-
vervoer. Voor de regio Roeselare is 
BUSO-school Sint-Idesbald penhou-
der. Midwest heeft op verschillende 
pijlers ingezet om een antwoord 
te vinden op de vraag: hoe kan je 
kinderen zo zelfstandig mogelijk naar 
school krijgen? In het begin werden 
we partner voor de organisatie van 
een fiets- en wandelpool. Sint-Idesbald 
stelde ons die vraag omdat ze moeilijk 
vrijwilligers konden vinden.  We heb-
ben daar op ingezet vanuit onze buurt-
sportwerking. Intussen loopt dit 3 
jaar en zijn we steeds verder gegroeid. 
We begeleiden elke morgen en avond 
en op woensdagmiddag kinderen 
van en naar de scholen (o.m. MPI’s 
Sterrebos, St Idelsbald, Hagewind) die 
participeren aan het pilootproject. 

Jullie werken met mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. De 
kinderen uit het BUSO vragen zelf 
bijzondere zorg. Die match is toch een 
grote uitdaging?
Het klopt dat de mensen in een 
LDE-statuut zelf een rugzak hebben. 
Doordat ze  ervaringsdeskundig zijn, 
snappen ze beter waar de kinderen 
mee worstelen. Uitgangspunt is dat we 
vertrekken vanuit de mogelijkheden 
van de leerlingen. En onze mobicoach 
Celina kan rekenen op ondersteuning 
van een jobcoach en van mezelf en 
leerde ook werken met toolboxes om 
om te gaan met mogelijke drempels. Ze 
werkt op een heel open manier. Maar 
er komt inderdaad veel bij kijken: 
hoe ga je om met een kind met een 
beperking, wat zijn gevoeligheden? 

Wat doe je als een kind plots blok-
keert? Voor die tips & trics werken we 
nauw samen met Sint-Idesbald, dat 
de knowhow in huis heeft. Het traject 
moet ook veilig verlopen, dus de om-
gang in het verkeer en de kennis van 
de verkeerscode wordt bijgespijkerd. 
De begeleiders hebben immers een 
voorbeeldfunctie. Daarnaast kruipt er 
veel tijd in het organisatorische (welke 
route, opstapplaatsen). In de praktijk 
organiseren we fietspools  soms tot 7 
kinderen met 2 begeleiders. En zo heb-
ben we er verschillende. Na verloop 
van tijd worden kinderen zelfstandiger 
en doen ze op eigen kracht de ver-
plaatsing, en zo kunnen er ook steeds 
nieuwe kinderen bijkomen. 

Als snel werden jullie partner voor 
mobicoaching?
Nele: Klopt. Met mobicoaching richten 
we ons tot kinderen uit het secun-
dair, maar ook lagere schoolkinderen 
kunnen zich aanmelden. We gaan aan 
de slag met die leerlingen die door leer-
lingbegeleiders en ouders klaar worden 
bevonden om zelfstandig naar school te 
komen, en om het openbaar vervoer te 

Nele Pauwelyn (Weerwerk): 

De belangrijkste taak 
van de mobicoach 
is stress wegnemen 
en het schooltraject 
voorspelbaar maken
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leren gebruiken. De coaching is gratis, 
ook de bus- en treintickets. Concreet 
kan het gaan om een traject van iemand 
die in Oostende woont en die naar Tor-
dale in Torhout pendelt of over iemand 
uit Poperinge die dagelijks naar Ter 
Sterre reist in Moorslede. We richten 
ons tot een brede groep: kinderen vanaf 
12 à 13 jaar uit verschillende oplei-
dingsvormen van 0V4 of OV3*. Maar 
evengoed jongeren van bijna 21 jaar uit 
de opleidingsvorm OV 2 of OV 1*. 

Celina’s eerste stap in het mobicoa-
ching-traject is de kennismaking op 
school met de leerlingbegeleider en 
met de leerling. Ze neemt ook contact 
met de ouders. Daarna wordt overleg 
gepleegd over een voorstel van route. 
Het doel is het aanleren van dit traject. 
Er wordt ook verdergewerkt op het 
handelplan van school met daarin alle 
nodige info (contactgegevens ouders, 
begeleiders, busbegeleiding, oplei-
dingsvorm, enz).

Nele: De begeleiding door de mobi-
coach gebeurt één op één: we halen de 
leerling thuis op en leren het traject 
aan. We bieden een korte, intensieve 
begeleiding aan. Soms hebben we met 
3 sessies al voldoende. Er komt heel 
veel bij kijken. Voor de leerling zijn die 
eerste stappen niet te onderschatten: 
angsten overwinnen, nieuwe info 
verwerken, omgaan met die nieuwe 
prikkels… We installeren apps op 

hun gsm en leren hen ermee werken. 
Een zeker mate van zelfstandigheid 
is dus nodig. Van leerlingen wordt 
veel verwacht, maar ook van onze 
mensen: hoe ga je om met iemand die  
autisme heeft of mentaal beperkt is. 
Celina’s belangrijkste taak is de stress 
wegnemen door het traject zo duidelijk 
en voorspelbaar mogelijk te maken. 
Als de jongere in kwestie klaar is om 
zelfstandig zijn traject te beginnen, 
melden we dit aan alle partijen. Via 
school wordt dan een gratis abonne-
ment aangevraagd.

Jullie aanpak verschilt van andere 
pilootprojecten zoals Leuven?
Nele: We zijn inderdaad de enige regio 
waar de keuze werd gemaakt om met 
sociale economie samen te werken. In 
de andere regio’s wordt met partners 
uit het reguliere circuit gewerkt. 

En is jullie aanpak een succesverhaal?
Nele: Een exact cijfer kleven op het 
aantal leerlingen dat we uit het col-
lectief busvervoer halen, is moeilijk. 
Met één mobicoach slagen we er op 
jaarbasis in om zo’n 40-tal jongeren 
zelfstandig met het openbaar vervoer 
te leren naar school gaan. We zitten 
natuurlijk nog in de pilootfase. Samen 
met Sint-Idesbald zijn we onze metho-
diek nu kwalitatief verder aan het uit-
diepen. In een eerste fase hebben we 
een aantal pistes uitgetest en waren de 
aantallen belangrijker. De realiteit is 

natuurlijk dat de kinderen vaak niet 
naar de vlotst bereikbare school gaan. 
Bovendien heeft De Lijn de laatste 
jaren wat bustrajecten geschrapt, wat 
het ook niet makkelijker maakt. We 
willen de leerlingen ook niet langer 
met de gewone bus laten reizen in ver-
gelijking met het traject via begeleid 
busvervoer. Daar zijn nu al te weinig 
plaatsen. Het doet wel iets met kin-
deren dat ze na ons traject zelfstandig 
naar school gaan. Voor hen is dat een 
overwinning. Het is voor alle partijen 
nuttig dat ze dit later in hun leven nog 
veel zullen kunnen gebruiken.  

Welke toekomstperspectief heeft dit 
pilootproject?
Nele: We hopen dat het kan worden 
uitgerold over Vlaanderen. Het project 
werd reeds verlengd omdat de evalu-
atie goed was. Het is nu zaak en om 
het pionierswerk kwalitatief verder 
uit werken. Het is ook nog wachten op 
een nieuw regelgevend kader. Maar 
de nood is daar. In Roeselare hebben 
we een wachtlijst. Bovendien moeten 
we bij stopzetting terug naar de oude 
manier van werken: iedereen terug 
op dat collectief busvervoer met alle 
gevolgen van dien. Ik hoop dat er op 
termijn heel wat extra mobicoaches in 
Vlaanderen kunnen starten. Ik ben zelf 
ervaringsdeskundig. Ik heb een zoon 
met autisme en weet hoe moeilijk het is. 
Dat geeft me een extra drive. Daarnaast 
zie ik ook wat dit werk doet met onze 
medewerkers. Het zijn allemaal mensen 
met een rugzak die soms uit dezelfde 
scholen komen als de kinderen. Ieder 
succes dat ze kunnen boeken is ook voor 
hen een overwinning. We zijn trouwens 
nog altijd op zoek naar vrijwilligers voor 
wandel- of fietscoaching. 

*OV4:  volgt programma ‘gewone’ secundair 
onderwijs, met doelstellingen en ondersteu-
ning aangepast aan problematiek 
*OV3: algemene, sociale en beroepsvorming 
met als doel maatschappelijk functioneren en 
tewerkstelling in NEC
*OV2: voorbereiding op begeleid werk, vb in 
een maatwerkbedrijf, voor jongeren met een 
verstandelijke beperking en autismespec-
trumstoornis (ASS)
*OV1:  algemene en sociale vorming die voor-
bereid op een zo zelfstandig mogelijk leven in 
een beschermde leefomgeving. PA
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Het boek doet wat het zegt. De au-
teurs nodigen je stapsgewijs uit om te 
reflecteren over theorie en visie. Je 
wordt uitgedaagd en ondersteund om 
in team een draagvlak te creëren om 
ervaringskennis in te bouwen. Het 
is opgesteld in eenvoudige taal, erg 
overzichtelijk en bevat duidelijke om-
schrijvingen van oefeningen. Naast 
de opdrachten zijn er een aantal 
dwarsliggers voorzien: hier worden 
een aantal standpunten neergezet, die 
stof tot nadenken bieden.

Binnen de geestelijke gezondheids-
zorg is er reeds jaren een beweging 
om ervaringskennis meer ruimte te 
geven. Ik herinner me goed toen ik 
in de psychiatrie werkte en de eerste 
ervaringsdeskundige in het team werd 
geïntroduceerd. Tot kort daarvoor was 
ze een cliënte op de afdeling waar ik 
werkte en vervolgens mijn collega. Het 
was zoeken naar positionering, zoeken 
naar hoe we ons ten opzichte van 
elkaar verhouden, … wiens gezichts-
punt legt meer gewicht in de schaal? 
Intussen is hier al een hele weg in 
afgelegd. Dit boek had een grote hulp 
kunnen zijn.

Ervaring werkt?! Ervaringskennis  
co-creatief inbedden  
in je organisatie. 

In een eerste hoofdstuk 
worden de referentie-
kaders uiteen gezet: 3 
kenniskanalen naast 
elkaar (ervaringskennis, 
wetenschappelijke en pro-
fessionele kennis), gedeeld 
eigenaarschap en gelijk-
waardig partnerschap 
als ingrediënten voor de 
cocreatie.
Daarna wordt de termino-
logie verhelderd en het be-
lang beklemtoond om een 
draagvlak te creëren om 
verandering te realiseren. 
Vervolgens word je op weg gezet waar-
door je je eigen (werk)context in beeld 
leert brengen. Er wordt vertrokken 
van een focus op jezelf als professional, 
de eigen teamwerking, de organisatie-
structuur en het ruimere zorgland-
schap. De oefeningen nodigen je uit om 
krachten, beperkingen en uitdagingen 
scherp te stellen.

Hoofdstuk 4 zoomt in op het creëren 
van een draagvlak in de eigen context: 
welke weerstand en bezorgdheden 
borrelen op bij het aan de slag gaan 
met ervaringskennis en -deskundig-
heid? Het volgende hoofstuk handelt 
over de diversiteit van ervaringsken-
nis. Met een overzichtelijk schema 
wordt (zie illustratie) het onderscheid 
uiteengezet tussen ervaring, indivi-
duele ervaringskennis en collectieve 
ervaringskennis. 

In hoofdstuk 6 leggen de auteurs 
het belang uit om ervaringskennis, 
professionele kennis en wetenschap-
pelijke kennis in relatie tot elkaar te 
bekijken en gelijkwaardig te achten. 
Aan de hand van voorbeelden illus-
treren ze kruisbestuiving tussen de 
verschillende vormen van kennis.
In het volgende hoofdstuk wordt het 
aan de slag gaan met ervaringsdes-
kundigen ingezet als voorbeeld van 

werken met ervaringskennis. De 
auteurs bieden een kader waarbinnen 
verschillende rollen worden uitge-
legd. De spanning tussen democra-
tische en instrumentele inzet van 
ervaringskennis wordt niet uit de 
weggegaan.

Het boek vertrekt van de brede waaier 
van mogelijkheden in de eigen organi-
satie. Waar is de ervaringskennis reeds 
aanwezig, waar kan ze een zinvolle 
plaats innemen. Op die manier word je 
begeleid in het nemen van een beslis-
sing over de positionering van erva-
ringsdeskundigen in de organisatie.

De auteurs focussen verder op het 
belang van coaching en intervisie. 
Aan de slag gaan brengt immers 
heel wat teweeg voor het team en de 
ervaringsdeskundige zelf. Het is tot 
slot verrijkend dat ze in het laatste 
hoofdstuk een globale oefening uit-
eenzetten waarbij je kan toewerken 
naar een duurzame verandering. 
Aan de hand van vragen leer je een 
kompas opstellen, als een houvast om 
ervaringskennis in de eigen context 
in te bedden. 

Ervaring werkt, Ervaringskennis  
cocreatief inbedden in je organisatie,  
Didier Reynaert e.a., 152 blz, Acco, 21€

Toen ik bij De Sleutel kwam 
werken trof me de evidentie 
van het inzetten van erva-
ringsdeskundigen als colle-
ga’s. Hun inbreng in verschil-
lende rollen wordt erg naar 
waarde geschat. Om het om-
gaan met  ervaringskennis te 
versterken coachen we de ac-
tieve ervaringsdeskundigen 
in hun rol. Een aanleiding om 
het boek “Ervaring werkt?! 
Ervaringskennis cocreatief 
inbedden in je organisatie” 
van dichtbij te bekijken.

Schematische voorstelling van de verschillende vormen 
van ervaring

[ GOEDE PRAKTIJK ]
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Over rollen als ervaringsdeskundige:

Wendy geeft aan dat ze zich een brug-
genbouwer voelt. Ze positioneert zich 
bewust niet helemaal bij de staf maar 
in de tussenpositie tussen bewoners en 
staf. Hier voelt ze dat ze het meeste kan 
bijdragen voor cliënten én organisatie. 
Geert maakte doorheen de jaren een 
evolutie door en staat nu sterker in zijn 
rol als ervaringsdeskundige. Hij merkt 
dat hoopverlener, groepsondersteuner 
en frisdenker rollen zijn die hij vlot op 
zich neemt. 

Maaike vertelt waarom ze als erva-
ringsdeskundige reeds in het aanmel-
dingstraject aanwezig wil zijn om zo 
met kandidaat-cliënten een hoopvol 
verhaal te starten. “Het is belangrijk om 
de meerwaarde van een ervaringsdes-
kundige bij het eind van een traject te 
belichten. Bij de start fungeren we vooral 
als rolmodel. Dat werkt hoopgevend. 
Op het eind van het programma gaat 
het meer over op dezelfde hoogte staan, 
naast elkaar, lotgenootschap. Hoe bouw 
je verder een clean leven uit met een 
kwetsbaarheid? Hoe zorg je ervoor dat je 
je verslaving niet vergeet? We bieden een 
kanaal wanneer het mis gaat. We mer-
ken dat de drempel minder groot is om 
naar een ervaringsdeskundige te stappen 
bij een terugval of herval, zeker wanneer 
dit vrijblijvend is.”
Maaike heeft een beleidsfunctie en blijft 
het standpunt van de cliënt op de voor-
grond zetten.

 
Werkt ervaring? Feedback van onze 
ervaringsdeskundigen
 
Binnen De Sleutel willen we het draagvlak om ervaringskennis in te bouwen steeds 
blijven versterken.  Maandelijks organiseren we daarom een bijeenkomst voor de 
ervaringsdeskundigen die bij ons aan de slag zijn. De groep bestaat vandaag uit een 
zevental personen. Ze werken verspreid over de verschillende entiteiten van De 
Sleutel. De ervaringsdeskundigen kunnen er coaching krijgen in hun traject. Het is 
evenzeer een intervisie-moment waarbij ervaringen worden gedeeld. 
Hoe ervaren zij hun werk en herkennen ze zich in de methodes beschreven in 
Ervaringskennis co-creatief inbedden in je organisatie?

De aanwezigheid van een ervarings- 
deskundige in een team wordt erg  
naar waarde geschat.

[ MEDEWERKERS AAN HET WOORD ]



De Sleutel is een onderdeel van  
vzw Organisatie der Broeders van Liefde,  
Stropstraat 119, Gent

Over het eigen traject als ervarings-
deskundige:

Het is een zoektocht of je je ervarings-
kennis expliciet wil inzetten. “Wil je 
steeds gekoppeld worden aan hoe fout 
het gelopen is in je leven? Wil je dat col-
lega’s, cliënten en naastbetrokkenen je 
eerst zien als iemand die een verslaving 
achter de rug heeft? Gaan ze dan vooral 
je kwetsbaarheid zien of gaan ze vooral je 
strijdbaarheid en kracht zien? Je voelt je 
theoretisch minder sterk, gaan collega’s 
je inbreng even belangrijk vinden?” 

Deze bedenkingen passeren de revue. 
In de groep leeft het gevoel dat het 
expliciet inzetten van ervaringskennis 
zoveel betekent. Vanessa: “Je kan dingen 
benoemen die heel nauw aansluiten bij 
het traject van de cliënt. Wat je vanuit je 
eigen ervaring aanbrengt lijkt een diepe-
re laag aan te spreken bij de cliënt. Als je 
dit ziet gebeuren bij een cliënt, dan voel 
je een soort geluk. Je eigen zoektocht, de 
lastige periode waar je doorging, levert 
iets moois op.”

“Werken als ervaringsdeskundige is 
voor mij een wederzijds herstelproces,” 
zegt Geert. “De ervaringsdeskundige 
kan een krachtbron zijn voor bewoner 
en organisatie. Daarnaast ontstaat er 
een herstelproces bij de ervaringsdes-
kundige. Dit is geen doel op zich maar 
het zal een maatschappelijke betekenis 
krijgen waarbij De Sleutel als organisatie 
een belangrijke rol vervult. Het gaat over 
waardigheid, taboes doorbreken en het 
vormen van een samenleving.”

Over obstakels en aandachtspunten in 

de organisatie:

Het is belangrijk om ondersteuning te 
voorzien voor de ervaringsdeskundigen. 
Iedereen kan het moeilijk krijgen, ook 
ervaringsdeskundigen. Kan je dan nog 
bij je vorige behandelaar terecht? Wil 
je bij een collega op gesprek? Een soort 
noodplan is welkom. 

Ervaringsdeskundigen zijn in dienst net 
omwille van hun ervaringskennis. Erbij 
stilstaan welke taken van de algemene 
werking in het takenpakket passen is 
een aanrader. Moet iedereen even vaar-
dig zijn in het verslagnemen, opvolgen 
van administratie, …  “Echter de keuze-
vrijheid om je ervaringsdeskundigheid al 
dan niet in te zetten moet gegarandeerd 
blijven en kan dus nooit een taak of ver-
wachting worden vanuit de organisatie”, 
zo stelt Maaike. “Ervaringsdeskundig-
heid gebruiken en inzetten is een proces 
op zich. Een proces van beginnende 
ervaringsdeskundige naar ervaren erva-
ringsdeskundige. Ook bij dit proces is er 
ondersteuning nodig: intervisiemomen-
ten vanuit het zelfhulpconcept zijn zowel 
een meerwaarde voor de beginnende als 
ervaren ervaringsdeskundige”. Maaike 
illustreert. Na 20 jaar geeft ze zichzelf de 
ruimte om stil te staan bij het eigen func-
tioneren. “Ik herken tijdens bijeenkom-
sten de obstakels waar ik nooit eerder 
bij stilgestaan had”. Een takenpakket 
kan hierdoor ook verschillend zijn. Een 
ander punt is het onderscheid werk/
privé. Maaike: “De scheidingslijn is soms 
heel dun. Je blijft een ervaringsdeskun-
dige, een rolmodel. Je werkt met je eigen 
kwetsbaarheid en die is er ook in je privé, 
het is een deel van jou. Bij een lerares 
wiskunde die je op café tegenkomt ga je 
geen vragen stellen over formules of stel-
lingen, aangezien ze niet aan het werk is. 
Als ervaringsdeskundige stopt het stukje 
rolmodel zijn niet”.

Een gedragen visie over de gelijkwaardig-
heid van kennis is zeker een meerwaar-
de. Het samenbrengen van de verschil-
lende kennisbronnen is een verrijking en 
hoeft niet competitief te zijn.
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 Ambulant centrum Antwerpen (ACA)
 Dambruggestraat 78-80
 2060 Antwerpen
T  03 233 99 14 | F 03 225 10 24
E  info.aca@desleutel.broedersvanliefde.be
 Ambulant centrum Brugge (ACB)
 Barrièrestraat 4
 8200 Brugge
T  050 40 77 70
E  info.acb@desleutel.broedersvanliefde.be
 Ambulant centrum Mechelen (ACM)
 F. De Merodestraat 20
 2800 Mechelen
T  015 20 09 64
E  info.acm@desleutel.broedersvanliefde.be
 Ambulant centrum Gent (ACG)
 Jozef Guislainstraat 43c 
 9000 Gent
T  09 234 38 33
E acg.info@desleutel.broedersvanliefde.be
 Detox- en oriëntatiecentrum (DOC)
 Botestraat 102
 9032 Wondelgem
T  09 231 54 45
E  info.doc@desleutel.broedersvanliefde.be
 Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (TGM)
 Hundelgemsesteenweg 1
 9820 Merelbeke
T  09 253 44 40
E  info.tgm@desleutel.broedersvanliefde.be
 Therapeutische Gemeenschap Gent (TGG)
 Jozef Guislainstraat 43a
 9000 Gent
T  09 216 61 90
E  info.tgg@desleutel.broedersvanliefde.be
 Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma
 Zuidmoerstraat 165
 9900 Eeklo
T  09 377 25 26
E  info.rkj@desleutel.broedersvanliefde.be
 Preventiedienst
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T  09 231 57 48
E  preventie@desleutel.be
 Directie & centrale diensten
 Ebergiste de Deynestraat 2 C
 9000 Gent
T  09 210 87 10
E  info@desleutel.broedersvanliefde.be

De drempel om bij 
een terugval naar een 
ervaringsdeskundige 
te stappen is minder 
groot


