JAAR

40

België-Belgique
P.B.
9099 Gent X
BC10273
Afgiftekantoor
9099 GENT X
P509261

magazine

driemaandelijks tijdschrift | Nummer 39 | 2014 | juli - augustus - september
Verantwoordelijke uitgever: Damien Versele, Jozef Guislainstraat 43a, 9000 Gent
Ond. nummer: 0406.633.304

Het drukken van dit magazine wordt ons gratis
aangeboden door drukkerij die Keure, dit uit
sympathie voor de vele donateurs.

39

Beleidsuitdagingen
ter gelegenheid van
40 jaar De Sleutel

www.desleutel.b

e

40

JAAR

[editoriaal]

Damien Versele,
Algemeen Directeur De Sleutel

In dit nummer
40 jaar De Sleutel!
3

Toekomstige beleidsuitdagingen
van De Sleutel
Interview met onze algemeen
directeur

6

Multidisciplinair werken bekeken
door medische bril

8

Enkele externe sleutelfiguren
aan het woord over 40 jaar
De Sleutel

11

“Wat me bijblijft 16 jaar na
opname in TG De Sleutel”

12

Naar een kritische evaluatie van
het huidige cannabisbeleid

14

Evolutie in 40 jaar
verslavingszorg:
Terugblik van binnenuit

16

Verslavingszorg uitgedaagd!
Feestelijke zitting op
14 november

We openen dit verjaardagsnummer hiernaast met een blik naar de toekomst. Het
feit dat de hulpverlening in het algemeen en de verslavingszorg in het bijzonder
volop in beweging zijn, dwingt ons immers tot het maken van keuzes. Waar wil De
Sleutel de komende jaren vernieuwen? Wat zijn onze toekomstige uitdagingen?
Welke prioriteiten willen we bereiken en hoe passen onze strategische
doelstellingen hierin.
Verder laten we enkele sleutelfiguren aan het woord. We vroegen aan enkele
buitenstaanders om te formuleren wat 40 jaar De Sleutel voor hen betekent en wat
zij ons toewensen voor de komende jaren…. Ook onze minister van welzijn deed
zijn inbreng.
We grijpen deze verjaardag tevens graag aan om enkele mensen met een lange
staat van dienst aan het woord te laten. Ze vertellen ons hoe ze de evolutie van de
voorbije 40 jaar binnen hun eigen werk aan den lijve ondervonden hebben. Lees op
blz 14 welke grote verschillen er zijn tussen de verslavingszorg van vroeger en nu.
We geven in ons magazine regelmatig een stem aan onze cliënt. Dit keer laten we
een oud-cliënt van TG Merelbeke aan het woord. Waaraan denkt hij als we hem
vragen even terug te blikken en te reflecteren over zijn tijd bij De Sleutel.
We puren in dit nummer verder onze rijke visie op verslaving dieper uit in de
reeks multidisciplinair werken binnen De Sleutel. Een verslaving bij een cliënt
aanpakken, gebeurt in de praktijk immers door een compleet team: een individueel
begeleider, een psycholoog, iemand van de sociale dienst,… Dit keer hebben we
aandacht voor het medische luik in ons multidisciplinair team: m.a.w. hoe beleven
de artsen de missie van De Sleutel in de dagdagelijkse praktijk?
Tot slot brengen we graag nuance in het legaliseringsverhaal en roepen we op
om het huidige cannabisbeleid kritisch te evalueren. De legalisering van cannabis
stond net voor de zomer vrij prominent op de politieke agenda mede als gevolg
van de stellingname van 3 professoren, toxicoloog Jan Tytgat, econoom Paul
Degrauwe, criminoloog Tom Decorte. Ook in de Verenigde Staten beweegt er van
alles, wellicht niet toevallig. De Sleutel houdt de focus op het gezondheidsaspect:
illegale drugs zijn schadelijk voor de gezondheid. Legalisering is daarom niet onze
keuze: welk signaal geef je immers als overheid indien je een fenomeen dat je als
ongezond en gevaarlijk kwalificeert toch toelaat, omdat je het niet kan bestrijden?
We wensen u veel leesgenot.
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Toekomstige beleidsuitdagingen van De Sleutel
Interview met onze algemeen directeur
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Damien Versele leidt als algemeen directeur sinds
2007 het netwerk van De Sleutel. Damien is van
opleiding jurist en procesconsultant en was eerder
o.m. als logistiek directeur verantwoordelijk voor de
zorgondersteunende processen in De Sleutel. Hij
werkt sinds 1995 voor de Broeders Van Liefde. Eerst
was Damien Versele logistiek directeur bij het Orthopedagogisch Centrum Clara Frey te Brecht, nadien
werd hij administratief directeur bij het Psychiatrisch
Centrum Sint-Amadeus in Mortsel.
Damien Versele volgde de voorbije jaren ook enkele
postacademische opleidingen (VTLG - Voortgezette
training in het leiden van groepen - Instituut voor
Communicatie te Kortrijk en CIGO - Consultancy
in groepen en organisatie - aan de KULeuven en
KUHasselt).

Is De Sleutel vandaag gewapend om de komende jaren een
belangrijke rol te blijven spelen binnen de Verslavingszorg in
Vlaanderen?
Damien Versele: We zijn in elk geval goed voorbereid.
Maar er spelen een hoop onbekende factoren een rol.
De basis hebben we gelegd eind 2013. Toen formuleerden we binnen De Sleutel onze prioriteitennota voor de
komende 5 jaar. Deze bevat vijf speerpunten:
1. Elke cliënt van De Sleutel, ook de minderjarige cliënt,
wordt begeleid binnen een zorgtraject waarbinnen de
afdelingen van De Sleutel intensief samenwerken en
externe partners systematisch betrokken worden.
2. Onze interventies zijn, waar nodig, steeds een integratie
van acties op gebied van verslaving en op gebied van
activering voor opleiding en tewerkstelling.
3. Onze hulpverlening is evidence based, schrijft zich in
binnen het 4R-model van remoralisatie, remediatie,
rehabilitatie en recovery en wordt opgevolgd via kwaliteitsindicatoren.
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In dit verjaardagsnummer blikken we bewust vooruit.
Het feit dat de hulpverlening en de verslavingszorg
volop in beweging zijn, dwingt ons trouwens tot het
maken van keuzes. Waar wil De Sleutel de komende
jaren vernieuwen? Wat zijn onze toekomstige uitdagingen? Welke prioriteiten willen we bereiken en
hoe passen onze strategische doelstellingen hierin.
Een gesprek met onze algemeen directeur, Damien
Versele.

Damien Versele: “De Sleutel trekt de kaart van de jongeren”

4. We participeren op actieve wijze aan de huidige evoluties binnen de GGZ (vermaatschappelijking van zorg
naar volwassenen en kinderen en jongvolwassenen),
de integrale jeugdzorg, de sociale economie (W²) en
werken pro-actief mee aan de overheveling van de verslavingszorg naar Vlaanderen.
5. We willen een goede balans realiseren tussen ons streven
naar kwaliteit voor de cliënt enerzijds, groei - welzijn veiligheid voor onze medewerker anderzijds en tot slot
rendabiliteit van de organisatie.
Zit er ook een rode draad in deze diverse elementen?
De externe gerichtheid van De Sleutel moet bij de realisatie
van deze prioriteiten steeds voorop staan. Doorheen de jaren ontwikkelden we al heel wat goede praktijken in de zorg
voor mensen met een matig tot ernstig drugprobleem. We
willen die knowhow beter ter beschikking stellen en onze
multidisciplinariteit binnenbrengen in het professioneel
netwerk dat zich rond de verslaafde persoon vormt, ook
buiten ons eigen netwerk. We zijn echter ook heel gevoelig
voor de vele en diverse ontwikkelingen in de samenleving
en het beleid van de overheid.
Kan u dat meer concreet maken?
Het worden boeiende tijden. Er zijn immers diverse bewegingen in gang gestoken waar onze sector rechtstreeks
of onrechtstreeks mee te maken krijgt. Zo is er de overheveling van de Riziv-geconventioneerde verslavingszorg
naar Vlaanderen via de 6de staatshervorming en willen we
meezijn in de evolutie van vermaatschappelijking van de
zorg wat betreft de volwassenen (art. 107). Tegelijk moeten
we rekening houden met de uitbouw van GGZ-netwerken
voor de doelgroep van kinderen en jongvolwassenen en de
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ontwikkeld worden. Dit zal ook de nodige afstemming met
de andere GGZ-actoren en de partners in de belendende
sectoren faciliteren. We beseffen dat momenteel nog niet
alle condities hiervan duidelijk zijn, maar we verkiezen ons
strategisch en pro-actief in deze tendens in te schrijven.

hertekening van het zorglandschap kinderen en jongeren
binnen de integrale jeugdhulp. En dan heb ik het nog niet
gehad over de inzet op activering van onze doelgroep, met
de nieuwe decreten werk en welzijn (vroegere W²) en het
maatwerkdecreet. Binnen elk van deze evoluties hebben we
een rol te spelen en trekken we volop de netwerkkaart.
Wat moeten we ons daar in de praktijk bij voorstellen?
Wat betreft de overheveling naar Vlaanderen blijven we
bij ons standpunt dat de integratie in de GGZ de beste
keuze is voor de toekomst van de verslavingszorg in
Vlaanderen. Als drughulpverleningscentrum gaan we
met onze specialistische zorg best voor een plaats in de
GGZ-zorgprogramma’s die via zorgcircuits en –netwerken

De uitbouw van netwerken zal ons helpen om cliënten beter in
langdurend traject te krijgen?
De cliënt staat centraal en als organisatie moet je samenwerken in het belang van de cliënt. Vandaar die keuze
voor een duidelijke intensifiëring wat betreft de ambulante hulpverlening en de uitbouw van netwerken in de
hulpverlening aan volwassenen enerzijds en kinderen en
jongeren anderzijds. Wat betreft de eerste groep is er een
– weliswaar projectmatige – uitrol van de federale plannen
van vermaatschappelijking van de zorg, waarin we zoveel
mogelijk participeren. Gelijksoortige plannen naar kinderen
en jongeren toe zitten in de pipeline (1). Dat er veel beweegt in het (geestelijke-)zorglandschap voor kinderen en
jongeren moge blijken uit het Actieplan Jeugdhulp 2020 dat
30 actiepunten formuleert voor de reorganisatie en verdere
uitbouw van de jeugdhulp tegen 2020. Vanuit het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) volgen wij deze
ontwikkelingen op de voet. Een interessant initiatief van
de Bijzondere Jeugdzorg in de jaren 2010 – 2012 betrof de
wisselwerking tussen deze sector en de drughulpverlening
in 5 projectregio’s. De resultaten van deze projecten waren
unaniem positief en legden bijvoorbeeld de nood bloot
aan een verdere, structureel uitgebouwde samenwerking
tussen deze sectoren enerzijds en aan een crisisaanbod
voor jongeren met een multicomplexe problematiek
(waaronder drugs) anderzijds. De Sleutel trekt de kaart
van de jongeren door de komende jaren de samenwerking
tussen de ambulante centra en het RKJ te intensifiëren en
de outreaching naar diverse partners binnen de jeugdhulpverlening te versterken. Ook op provinciaal niveau, ik denk
aan Oost-Vlaanderen, merken we een hogere bewustwording van de nood om rond de doelgroep van jongeren met
een middelenafhankelijkheid meer te gaan samenwerken.
We zijn hierin absoluut vragende partij. Ook in WestVlaanderen is dit zo en zijn er plannen voor een nauwere
samenwerking tussen GGZ en De Sleutel met de bedoeling jongeren beter te kunnen helpen.
Vlaanderen heeft een nieuwe regering sinds eind juli.
Wat zijn hier de gevolgen?
De regeringsvorming is plotseling heel snel gegaan en het
regeerakkoord verwijst verschillende keren naar de problematiek van de drugs. Logisch, vermits Vlaanderen in de

onderwijs van kinderen van 3 tot 18 jaar een einde. Wij
streven naar een verderzetting van deze erkenning én zelfs
een uitbreiding. We willen immers ook onze methodiekontwikkeling in de toekomst veiligstellen. De laatste
ontwikkelde pakketten van “Gat in de Haag” en “Topspel”,
respectievelijk in het kleuter- en lager onderwijs, werden
niet door Vlaanderen gefinancierd

loop van deze legislatuur de bevoegdheid voor de categoriale drughulpverlening geleidelijk aan overneemt van het
RIZIV. Dit heeft heel wat implicaties. Gelukkig is er sprake
van continuïteit: in afwachting dat de Vlaamse regering
de staatshervorming organiseert en een eigen drugbeleid
ontwikkelt, blijven de bestaande financiële middelen gegarandeerd. Niet onbelangrijk!
Verder zal de Vlaamse regering onderzoeken of en hoe het
drugbeleid in het geestelijke gezondheidszorgbeleid kan
ingekanteld worden. Ze zal de verdere uitbouw van voorziening overstijgende zorgprogramma's en samenwerkingsverbanden in de geestelijke gezondheidszorg stimuleren
waarbij specifieke zorgtrajecten uitgebouwd worden voor
personen met een verslavingsproblematiek. Dit sluit perfect aan bij hoe wij de toekomstige verslavingszorg zien.
Wat betreft de sociale economie zal het decreet werk- en
zorgtrajecten, onder de vorige regering nog op het nippertje afgewerkt, geleidelijk aan uitgevoerd worden. Dit is heel
belangrijk nieuws voor de activeringspoot van onze Sociale
Werkplaats en de structurele financiering van een werking
die reeds 12 jaar bestaat. Ook het maatwerkdecreet zal
vanaf 2015 uitgevoerd worden waarmee de eenmaking
van alle beschermde tewerkstellingsinitiatieven (sociale en
beschermde werkplaatsen) een feit wordt.
Verder worden ook de justitiehuizen Vlaamse bevoegdheid: het is nog niet gekend wat de impact hiervan op onze
werking zal worden. We wachten in spanning af.
En hoe zit het met preventie, voorheen al Vlaamse bevoegdheid?
Vlaanderen wil blijven inzetten op preventie. Dat is zonder
meer duidelijk. Eind 2016 neemt onze erkenning als
terreinorganisatie in het trainen van leerkrachten in het

Een laatste prioriteit is van finaciële aard. Blijft dit een belangrijke uitdaging?
Zeker. Gezien de aangekondigde besparingen overal… Voor
ons blijft de hamvraag: in welke mate zullen de steden en
gemeenten de middelen die ze vanuit Justitie en Binnenlandse Zaken verkrijgen blijven inzetten voor de lokale
prioriteiten inzake drugs? Een positief antwoord hierop is
cruciaal voor de verdere werking van De Sleutel. We voelen
nu al aan den lijve dat lokale besturen beknibbelen. Het
wordt zaak onze basishulpverlening minimaal te consolideren.
Aan het vastleggen van onze toekomstige uitdagingen ging een
uitgebreid intern proces vooraf. Maar ook extern werden heel
wat collega-organisaties bevraagd...
Klopt. Het is niet alleen onze bedoeling om onze werking
van morgen maximaal af te stemmen op vermelde nieuwe
ontwikkelingen. We willen dit ook doen in goede verbinding
met onze collega-hulpverleners binnen en buiten de sector.
In die zin was die bevraging voor ons heel leerrijk en een
grote hulp bij het bepalen van onze toekomstige prioriteiten. Voor ons eigen beleid werkten we in opvolging van
onze bovenvermelde prioriteiten 6 strategische doelstellingen 2014 – 2018 uit. We breken hierin een lans voor de
verdere uitbouw van de minderjarigenwerking, aandacht
voor activering van de cliënt en intensieve samenwerking
met onze partners. Natuurlijk, dit strategisch plan roept
ook heel wat interne uitdagingen op. Het volstaat niet om
een strategisch plan uit te werken om verandering op het
terrein te bewerkstelligen. De structuur van de organisatie, ik bedoel de spreiding van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, degelijk overleg en snelle besluitvorming,
goede communicatiestromen, … en geactualiseerde systemen moeten de realisatie van het strategisch plan mogelijk
maken. Dit najaar maken we hier werk van binnen de groep
van directie en afdelingshoofden.
(1) Aanvullende Gemeenschappelijke Verklaring op de Gemeenschappelijke Verklaring van 10 december 2012 voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de GGZ voor kinderen en
jongeren.
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Multidisciplinair werken bekeken
door een medische bril
6
Een verslaving bij een cliënt aanpakken, gebeurt in de praktijk door een compleet team: een individueel begeleider,
een psycholoog, iemand van de sociale dienst, groepswerkers… In de centra van De Sleutel speelt het medische luik
een belangrijke rol bij het uitzetten en opvolgen van een
behandeltraject.
De artsen Luigi Genevrois en Nicolas Watrin vormen met
hun beiden al geruime tijd een tandem in het Dagcentrum
van Antwerpen. Huisarts Luigi werkt al sinds 1998 voor De
Sleutel. Hij combineert deze parttime job met een andere
job in een multidisciplinaire huisartsenpraktijk te Leuven.
Zijn motto is: ik wil iets betekenen voor mensen die het
moeilijk hebben. Verslavingsarts Nicolas werkt reeds 13
jaar bij De Sleutel. Hij is actief geweest in verschillende
ambulante centra. Vandaag combineert hij in Antwerpen
de functie van verslavingsarts met die van coördinator van
de individuele en groepsbegeleidingen. Beide artsen zijn
complementair in de zin dat ze elk hun eigen specialisme
hebben, maar ze werken vooral héél sterk samen.
Welke plaats heeft het medische luik in ons multidisciplinair werken en hoe beleven de artsen de missie van De
Sleutel in de dagelijkse praktijk? Nicolas en Luigi spreken
met één stem.

Het lijkt vandaag vanzelfsprekend om met andere disciplines
samen te werken in één team: wat zijn daar de pro’s en de
contra’s van?
Iedereen heeft een eigen idee over het beste hulpverleningstraject van een concrete cliënt, de toetsing van dit
idee bij de andere maakt dit werk juist zo boeiend. Soms
zit je op dezelfde lijn en is het gesprek met de andere verrijkend. Soms is dit niet het geval en moet je toch komen
tot een consensus. In Antwerpen hebben we het geluk over
een wijze klinische coördinator te beschikken: zij kan goed
luisteren en ruim denken en helpt ons zo de juiste afstemming over het beste hulpverleningstraject te bereiken.
Werken binnen deze visie betekent wel dat je moet bereid
zijn tot bijstelling van je oorspronkelijke idee en niet halsstarrig tracht het eigen gelijk te bewijzen. Solisten, ook al
spelen ze nog zo mooi, passen niet goed in ons orkest. De
meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking is dat je
een vollediger beeld krijgt over wat de cliënt ervaart omdat
hij tegen andere personen andere dingen vertelt, het beeld
wordt genuanceerder. Je kan je eigen idee ook toetsen
aan de informatie waarover andere disciplines beschikken
en eventueel bijsturen. Last but not least: omdat je een

"Het is belangrijk aan cliënten te tonen dat je hen respecteert.
Ook al klopt hun gedrag niet altijd."

veelheid aan therapeutische stijlen kan aanbieden aan één
persoon is er ook meer kans dat deze zich gehoord voelt
en dat de therapie aanslaat.
Komen alle disciplines voldoende aan bod? Welke uitdagingen
zien jullie op dit terrein?
Dat hangt ook af van de cliënt. Betrekken van steunfiguren uit de omgeving van de cliënt kan bijvoorbeeld voor
sommigen bedreigend zijn. Verder is het voor begeleiders
zelf niet gemakkelijk om met alle partijen op een evenwaardige wijze aan de slag te gaan. Dat zijn voorbeelden van
aspecten die werken met de context van een cliënt kunnen
belemmeren. We hebben hier in ons centrum weliswaar
geen specifieke module sociale begeleiding, maar dergelijke begeleidingen gebeuren wel. Onze onthaalmedewerkster kent de sterke punten van elke medewerker héél goed
en zal nieuwe cliënten een afspraak geven bijvoorbeeld met
een teamlid dat sterk is in sociale problematiek. Vroeger
was er een specifiek team dat out-reachend werkte, nu doet
elke medeweker dat. Dit is een enorme vooruitgang. Met
de middelen waarover we nu beschikken, realiseren we
het bio-psychosociale model (1) toch wel vrij goed. Toch
kunnen meer intensieve samenwerkingen met externe
partners, bijvoorbeeld met de mobiele teams, nog wel
een meerwaarde opleveren voor onze cliënten. In onze Antwerpse regio kan ook de samenwerking met psychiatrische
centra nog altijd veel beter. Er blijft immers nog behoorlijk
wat weerstand leven t.o.v. ons doelpubliek. Blijkbaar lukt
het de Oost-Vlaamse psychiatrische centra beter om mee
te werken in de realisatie van trajecten voor drugverslaafden.

Een ander belangrijk aspect in de visie van De Sleutel is dat we
in principe verandering nastreven…

Heeft verslaafd zijn een invloed op je keuzevrijheid, kunnen we
nog spreken van ‘vrije wil’?

Of dat lukt.. hangt af van hoeveel geduld je hebt! Tijdens
de cliëntbesprekingen wordt daar veel over gepraat. Hoe
lang ga je door met iemand? Een belangrijk criterium
bij het nemen van een beslissing hierover is of de cliënt
regelmatig op afspraak komt, meewerkt of niet. Indien niet,
dan is het wellicht beter om samen te zoeken naar een acceptabel alternatief. In dat kader zijn de afspraken omtrent
verdeling van het doelpubliek die De Sleutel en Free Clinic
gemaakt hebben, een goede zaak. Het laat ons toe om te
focussen op ons doelpubliek waardoor we een coherente
stijl en aanpak kunnen hanteren.

De keuzevrijheid van verslaafden is relatief. Het is niet
zo dat ze kunnen kiezen tussen 5 mooie alternatieven.
Ze kunnen soms enkel kiezen uit alternatieven waar veel
builen en blutsen aanzitten.

Zingeving is voor elke mens, ook voor de verslaafde persoon,
een belangrijk gegeven. Hoe helpt de hulpverlening van De
Sleutel in het algemeen en jouw discipline in het bijzonder,
om de verslaafde te laten ontdekken wat belangrijk is voor
hem in zijn leven en wat hij kan doen om zijn idealen waar
te maken?
Welke waarden streven onze mensen na? Bij sommigen
zijn relaties met de kinderen, ouderschap belangrijke
thema’s. Bij anderen gaat het eerder om materiële zaken,
basiswaarden zoals huisvesting, inkomen. Waarden zoals
vriendschap zijn te hoog gegrepen voor hen: hen hierin stimuleren zou betekenen dat je luchtkastelen voorspiegelt?
Nochtans is het belangrijk om het thema van waarden aan
te snijden. Want waarden nastreven kan hen helpen om
controle te krijgen op de verslaving. Via waarden kan je
hoop creëren. En kan je verhinderen dat destructieve patronen zich herhalen. Denk bijvoorbeeld aan cliënten die zelf
slachtoffer zijn geweest: hun manier van daarmee omgaan
leidt er soms toe dat ze zelf die dingen ook gaan doen en
zo dader worden terwijl ze dat eigenlijk niet willen.

Robrecht Keymeulen

Door hun laag zelfbeeld voelen ze zich ook snel bedreigd
en reageren ze van daaruit. Daarom is het zo belangrijk
om hen te tonen dat je hen respecteert, ze zijn daar héél
gevoelig voor, ook al klopt hun gedrag niet altijd.
Het relationele aspect is bij sommige van onze cliënten
echt “kapot”. Andere mensen zijn voor hen geen bron van
vriendschap en warmte maar wel een bron van irritatie.
Zo creëren ze dan natuurlijk een vijandige sfeer met hun
omgeving. Druggebruik verhoogt de prikkelbaarheid en dat
speelt een grote rol bij de relationele problemen, deze worden versterkt. Het is belangrijk om de verbinding tussen
druggebruik en relationele problemen te kunnen uitleggen,
inzicht in dit verband zal hen helpen.

Dat is een gevolg van het feit dat de belonende eigenschap
van drugs zo heel groot is en de aantrekkelijkheid van
alternatieven sterk reduceert. Uitleggen hoe het verslaafde
brein functioneert, helpt hen om chroniciteit te begrijpen.
Je kan zo ook hoop geven dat de mogelijkheid om controle
te krijgen ooit weer zal komen. Ook voor hun omgeving is
deze uitleg belangrijk. Want tijdens de behandeling zal de
omgeving snel hoge verwachtingen krijgen en zich ontgoocheld terugtrekken bij een terugval. Nochtans kan de steun
van de omgeving juist zo goed helpen om terug controle te
verkrijgen over de verslaving.
We erkennen inderdaad dat verslaving een chronisch gegeven
is. Dit impliceert o.a. dat als iemand verslaafd is geweest,
dit later nog invloed heeft op zijn toekomstige levenswijze.
Nochtans blijft herstel mogelijk. Deze herstelgedachte staat
de laatste tijd meer in onze focus. Hoe spreken jullie daarover
met cliënten en hoe reageren die daarop?
We zijn eigenlijk altijd al bezig geweest met herstel, ook al
werd dit vroeger zo niet benoemd. Er zijn mensen die met
hun beperking leren omgaan, maar het is toch altijd een
proces dat jaren duurt. Er is ook heel veel samenwerking
nodig om een ondersteunend netwerk te creëren. Dat
nieuwe netwerk blijft dan nog fragiel. Eenmaal onze cliënt
aan de beterhand is betekent dit nog niet dat hij of zij een
relationele omgeving heeft die veel te bieden heeft. De
familiale kring is dikwijls beperkt, alhoewel het bij jongere
mensen nog zal meevallen. Het is wel spijtig dat vele
hulpverleners in onze regio er meestal niet voor openstaan
om met zware chronische verslaafden te werken, ook al
zijn deze hersteld. Daardoor is niet alleen het persoonlijke,
maar ook het professionele netwerk waarover ex-verslaafden beschikken, klein.
Terwijl ons doel in principe eenvoudig te formuleren is:
samen mensen gelukkig maken!

(1) Meer info over BPS-model: lees onze visieteksten op
www.desleutel.be
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[40 jaar De Sleutel]

40 jaar De Sleutel,
enkele sleutelfiguren aan het woord
8
We laten in de komende feestedities van dit magazine enkele buitenstaanders aan het woord.
We vroegen aan een aantal sleutelfiguren om in enkele bewoordingen te vertellen wat De Sleutel
voor hen betekent en wat zij ons toewensen voor de komende jaren….

De Sleutel bestaat
40 jaar
Jo Vandeurzen, Vlaams
minister van Welzijn en
Gezondheid:
Aan alle betrokkenen mijn
bijzondere waardering voor 40
jaar sociaal ondernemerschap in
Vlaanderen.
De Sleutel startte in 1974 vanuit een zeer democratische en
voluntaristische inspiratie: via motivatie werken aan ontwenning van drugsverslaafden.
Na enkele pioniersjaren werd De Sleutel stilaan een begrip in
de sector. Dat was ook de Broeders van Liefde niet ontgaan;
zij namen het stuur over en bouwden met bijzondere gedrevenheid de organisatie verder uit.
Steeds was de inzet re-integratie in de samenleving , met sociale werkplaatsen en - als pionier en trekker - met de residentiële
jongerenopvang binnen een intersectoraal perspectief.
De voorbije 12 jaren heeft De Sleutel ook ingezet op preventie,
eerst met middelen uit fundraising, daarna sinds 2008 met
Vlaamse projectmiddelen en sinds 2012 ook met een structurele financiering voor Lifeskills, een evidence based programma van universele preventie.
In deze 40 jaar heeft De Sleutel een vaste plaats in het drugsbeleid in Vlaanderen verworven.
Meer nog: De Sleutel staat klaar om in het kader van een
meer geïntegreerde aanpak mee te werken aan een gezondere
wereld, waar we geloven dat we samen de mens (en dus ook
de verslaafde) kunnen motiveren om meer gezonde keuzes te
maken.

Proficiat met die 40ste
verjaardagskaars!
Dirk Dewolf, Administrateur-generaal,
Agentschap Zorg en Gezondheid:
Ik heb De Sleutel leren kennen in de jaren ’80 met hun preventiewerking rond
druggebruik. Sindsdien is mijn kennis
over het actieterrein van De Sleutel toegenomen en mijn appreciatie evenzeer.
Deskundigheid, mensgerichtheid en
wetenschappelijke onderbouwing zijn
kenmerken die mijn geest spontaan
associeert met De Sleutel.
We wensen jullie een hoopvolle
toekomst toe in de nieuwe Vlaamse
context van na de zesde staatshervorming, spijts de budgettair moeilijke tijd
waarin we ons bevinden.

Veel succes

40 jaar De Sleutel verdient
een dikke proficiat!
Marijs Geirnaert, directeur VAD:
De Sleutel is één van de pioniers in
de drughulpverlening. Experimenteren met nieuwe werkvormen en
nieuwe methodieken vormen een
rode draad doorheen de werking:
De Sleutel is blijvend op zoek naar
antwoorden op vragen en noden en
breidde haar aanbod in de loop der
jaren voortdurend uit naar nieuwe
doelgroepen (vb. jongeren), nieuwe
deelaspecten (tewerkstelling) en
nieuwe actieterreinen (sociale vaardigheden in onderwijs).
Voor VAD, als Vlaamse koepel van
organisaties in de verslavingssector,
vormt De Sleutel een belangrijke
meerwaarde: zowel op het vlak van
uitwisseling van kennis en ervaringen als op het vlak van partnerschappen in projecten.
Voor de toekomst wensen we
dat De Sleutel een stimulerende
en innoverende voortrekker blijft
in het categoriale aanbod en de
aanpak van middelenmisbruik
en drughulpverlening: erkenning
van de drugproblematiek, respect
voor de doelgroep en gericht op
samenwerking met diverse actoren
in de samenleving (justitie, welzijn,
wonen, werken, onderwijs en de
gezondheidssector).
Vanuit VAD wensen we jullie alle
succes.

Ri De Ridder, RIZIV:
Al van heel vroeg in
de 40-jarige geschiedenis,
als 'huisarts van de therapeutische gemeenschap' in Mendonk, als verwijzer en veel later als
vertegenwoordiger van het verzekeringscomité van het RIZIV, heb
ik De Sleutel kunnen volgen, in zijn verschillende ruimtelijke constellaties - van boerderij tot kasteel -, maar vooral in zijn constant
engagement van zorg in een brede, holistische visie, dicht genoeg
bij de samenleving: 40 jaar inclusieve zorg, proficiat! Veel succes,
ook nu jullie 'verbed' worden van federale ziekteverzekering naar
Vlaams Agentschap!

Samen expertise
en waardengedreven inzet verder
ontwikkelen
Koen Oosterlinck, Gedelegeerd Bestuurder vzw Provincialaat der Broeders van Liefde:
We willen medewerkers en directie van De Sleutel van harte feliciteren met het 40-jarig bestaan,
waarvan een dikke helft verliep onder de koepel van de Broeders
van Liefde. Het netwerk van De Sleutel levert met haar expertise in
de verslavingszorg een rijke bijdrage in de zorg die we uitbouwen
voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Samen ijveren we
graag om die expertise en de sterk waardengedreven inzet ook de
komende 40 jaar verder te ontwikkelen.
Ondanks de vele bekommernissen en beperkingen is het fantastisch te zien dat men in De Sleutel nooit stil zit. Men blijft met veel
deskundigheid en creativiteit innoveren om steeds de best mogelijke zorg aan te bieden. Hiermee worden ook anderen in de sector
gestimuleerd mee te evolueren.
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[40 jaar De Sleutel]

“De Sleutel” is veertig jaar jong

10
Vanaf februari 1976 is de samenstelling van de raad van beheer als volgt: Ballegeer L., Broekaert E., De Vijlder E. (afgevaardigd beheerder), De Clercq F., Gabriel M., Symoens M.,
Van Den Borre R. (voorzitter), Verbeke, P. (secretaris) en
Verpoorten M. (dit na het ontslag van D’Hoe H., Berkvens
A. en Willems J.). Lievens J. en Maertens J. nemen deel aan
de vergadering, maar hebben evenwel geen stemrecht. Het
valt op dat er een grote delegatie van medewerkers van de
kliniek de Pelgrim in de Beheerraad zetelt.
Als student orthopedagogiek werd ik in juni 1972 toegelaten tot een stage in de Jellinek kliniek in Amsterdam. Ik kon
aan de slag in de afdeling Lineus Parkweg, onder supervisie
van Drs. H.Boulogne. Hij introduceerde ons daar in de
“schreeuwtherapie” (later Bonding therapie genoemd) van
Dan Casriel. Wij hoorden over de drugsvrije therapeutische
gemeenschappen naar Synanon model én over Daytop én
Phoenix House New York.
In juni 1972 groeide in het “drugteam van Info- JeugdGent“ de idee om een afzonderlijke v.z.w. Drug-Informatie
en adviescentrum (D.I.A.C) op te richten. Bij de stichting
werden de doelstellingen verbreed wat leidde tot de oprichting van het “jongerenbegeleidingscentrum De Sleutel” in
maart 1973 (1). De Jongeren Informatie en Adviescentra
namen in die dagen een uitgesproken kritische instelling
aan t.o.v. van de klassieke psychiatrische benaderingswijze
en vormden de voorhoede van hervormingen ingeleid door
de antipsychiatrische beweging van bv. Cooper, Laing,
Szasz, Basaglia en Foudraine.

Eric Broekaert

In die periode maakte ik samen met Johan Maertens en Jos
Lievens een studietrip naar enige drughulpverleningscentra
in Amsterdam, dit in het kader van hun opleiding tot orthopedagoog. Het viel me op dat zij geboeid waren door de
progressief kritische gedachtengang van de Sociale Agogiek
en interesse vertoonden voor het werk van Maxwell Jones
en de democratische therapeutische gemeenschap. Maar
dit is een persoonlijke interpretatie.
In september 1974 nodigt Piet Verbeke, de coördinator van
Info Jeugd Gent ons uit voor een voorbereidende vergadering van een paneelgesprek “Project Boerderij –De Sleutel”.
Begin 1975 beslist de Beheerraad van “De Sleutel” tot de
oprichting van een Dagelijks Bestuur met twee werkgroepen (onder coördinatie van J. Lievens): in de administratieve werkgroep zetelen J. Lievens, J. Maertens en P. Verbeke;
de therapeutisch-methodologische bestaat uit uit Dr. F.Van
Cauwenberghe, M. Symoens en E. Broekaert.

Er ontstaan moeilijkheden in de communicatie tussen de
medewerkers van De Sleutel en sommige leden van de
Raad van Bestuur. Zij betreffen o.a. de oprichting van een
drugsvrije therapeutische gemeenschap (De Kiem) in de
schoot van kliniek De Pelgrim, waarbij het onmogelijk bleek
om “twee Goden te dienen”. Het is ook zo dat er kritische
vragen zijn bij De Sleutel als boerderij en landbouwbedrijf,
en bij het aansluiten bij het gedachtengoed van Maxwell
Jones, zeker voor wat betreft personen met een drugsproblematiek. Voor goed begrip moet men weten dat de
drugsvrije TG “Emiliehoeve” een belangrijke rol speelde bij
de uitbouw van “De Kiem” en dat haar bezieler psychiater
Martien Kooyman, de democratische aanpak van Jones
juist beschreven had als nefast voor de behandeling van
verslaafden.
In juni 1976 nemen Ballegeer L., Broekaert E. , De Clercq
F., Verpoorten M., ontslag uit de Vereniging. Hier eindigt
mijn feitelijke betrokkenheid bij de Therapeutische Gemeenschap “De Sleutel”. Sinds die tijd, desondanks enige
wrange gevoelens, heeft er steeds een professionele en
respectvolle verhouding bestaan met de medewerkers van
De Sleutel, en met Johan Maertens in het bijzonder.
Uiteindelijk was er tussen ons steeds een gezamenlijk
streven naar het realiseren van aangepaste behandelingsvormen voor mensen in moeilijke levensomstandigheden.
We wilden in feite, in voor en tegen, hetzelfde én beoogden
een hogere levenskwaliteit voor onze doelgroep.
Goede verjaardag en “Ad multos
annos” “De Sleutel”!
Prof Eric Broekaert,
vakgroep Orthopedagogiek Ugent

(1) Op www.desleutel.be vindt u de integrale versie van deze
bijdrage inclusief bronnenmateriaal

[Cliënt aan het woord]

“Wat me bijblijft 16 jaar na opname
in TG De Sleutel”

Hoeveel kans heeft iemand met een verslaving dat hij of zij
van de drugs afgeraakt? Dit is wellicht de vraag die we van
externen het vaakst gesteld krijgen. Het is moeilijk om hier
eenduidig op te antwoorden. Jammer genoeg zijn er geen
middelen om dit op termijn op te volgen. In deze bijdrage
willen we je niet met cijfers om de oren slaan (1). Wel willen we hoop geven door een oud-cliënt aan het woord te
laten: hoe blikt iemand die een intensief TG- programma
gevolgd heeft jaren later terug op die therapie? Waaraan
denkt een ex-cliënt als we hem vragen even terug te blikken
en te reflecteren over zijn tijd bij De Sleutel? Omdat een
getuigenis soms meer zegt dan harde cijfers.
Hallo,
Hoe ik de T.G. de Sleutel ervaren heb? Hieronder wil ik illustreren hoe bepaalde T.G.- interventies op specifieke momenten
mijn leven beïnvloed hebben, in die mate dat het bijna lijkt alsof
ik er mijn leven aan te danken heb. Een kleine opsomming:
- Op een gegeven moment werd ik tijdens mijn detoxificatiefase
(2) in afzondering geplaatst. Een tsunami van gevoelens en
verschrikkelijke “craving” (3) zinderden door mijn lijf. Het leek
of er een hoop destructieve krachten mij tot gebruik wilden
aanzetten… Toen was er die hulpverlener die héél erg authentiek overkwam en mij oprecht een schouderklopke gaf en zei:
“het is niet gemakkelijk hé jong”. Wel, die interventie heeft er
toen voor gezorgd dat ik niet ben gaan lopen.
- In TG zat ik in de “oudergroep” omdat ik een zoontje heb.
Op een bepaald moment in fase 1 voelde ik mij vast komen
te zitten en het idee van “papa” te spelen greep mij naar de
keel. “Ik kon dit niet. Ik was immers slechts de biologische
vader. Waarom zou ik verantwoordelijkheid nemen?” Nu, het
was namelijk zo dat ik niet naar een volgende fase mocht als
ik geen duidelijk standpunt innam naar mijn zoon. Tot ik op
een gegeven moment héél zelfverzekerd zei dat ik geen vaderrol wou opnemen omdat het oorspronkelijk geen gewenste
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vaderschap was van mijn kant. Tot mijn verbazing vonden
mijn begeleiders dit prima. Ik mocht naar een volgende fase.
Ik kon nu alle energie gebruiken om clean te blijven en me op
mezelf te richten om mijn behandeling verder te zetten. Oef!
Ik was gered.
- Eénmaal verder in de TG ben ik een behandeling voor mijn
hepatitis C gestart. De behandeling was fysiek erg zwaar. Ik
kreeg echter de toestemming om te rusten als ik het nodig
achtte. Slechts enkele malen heb ik mij onttrokken aan het
TG-gebeuren om te rusten. Het was vooral het feit dat men
mij serieus nam en ik het vertrouwen kreeg om zelf te bepalen
wanneer ik ging rusten dat mij goed deed. Mijn interferonbehandeling was zo zwaar dat ik soms voor mezelf vond dat
het gerechtvaardigd was om zo’n kuur thuis te doen. Gelukkig
ben ik in TG gebleven.
Zo, bovenstaande situaties lijken van grote betekenis voor mij.
Ik kan ze zo voor de ogen halen. Al ben in nu 16 jaar clean. Ik
vergeet dit nooit. TG heeft mijn leven gered.
Groetjes en dank,
Uw ex-bewoner.
1. Cijfers vindt u op www.desleutel.be
2. Detoxificatie: ontgifting cfr ontwenning
3. Craving zie FAQ op www.desleutel.be

De Sleutel in cijfers
anno 1999

anno 2013

1945 unieke cliënten in behandeling
- ambulant: 1536 cliënten
- residentieel: 633 verschillende cliënten
500 leerkrachten getraind voor contactsleutels
(met bereik van 12500 leerlingen in scholen)
12000 leerlingen worden bereikt met sleuteltreinen
14 arbeidsplaatsen in sociale werkplaats
(inclusief doelgroep)

3007 unieke cliënten in behandeling
- ambulant: 2818 cliënten
- residentieel: 335 verschillende cliënten
1024 leerkrachten worden bereikt met training
leerkrachten afkomstig uit 242 verschillende scholen
73 trainingen in secundair, 8 in lager en 9 in kleuter
40 personen als omkadering voor 350 aanmeldingen op jaarbasis
115 personen in diverse statuten (gesco, Art 60, arbeidszorg)
Plus 25 mensen per dag op de activerende werkvloeren Gent
en Antwerpen

[Visie]

Naar een kritische evaluatie
van het huidige cannabisbeleid
12
De legalisering van cannabis staat de laatste tijd vrij
prominent op de politieke agenda. Op haar verkiezingsproces van februari besloot de SP.A om de legalisering op
te nemen in haar verkiezingsprogramma. Zover gaat de
Open VLD nog niet, maar het is duidelijk dat de Open VLD
Jongeren hierop aansturen. Er was in november 2013 ook
het opgemerkt pleidooi in deze zin van 3 professoren, toxicoloog Jan Tytgat, econoom Paul Degrauwe, criminoloog
Tom Decorte. Er zijn ook de internationale spraakmakende
voorbeelden: Uruguay is het eerste land ter wereld dat cannabis van plantje tot joint legaliseert1. Twee staten in de US,
nl. Colorado en Washington doen hetzelfde, en acht andere
staten maken zich hiervoor op2. Dit alles is wellicht niet toevallig: in juni 2011 stelde een VN rapport3 dat het huidige
drugsbeleid op wereldniveau faalt.
De volgende argumenten om te legaliseren keren steeds
weer: het repressieve beleid
- slaagt er niet in het aanbod van cannabis of de toegang tot
cannabis voor de gebruiker te reduceren terwijl het handenvol geld kost;
- veroorzaakt een winstgevende zwarte markt en houdt de
georganiseerde misdaad in stand;
- duwt de gebruiker in de marginaliteit en de criminaliteit;
- houdt de overbevolking van de gevangenissen in stand;
- verhindert de controle op de kwaliteit van de cannabis en
heeft daarom een negatieve impact op de volksgezondheid.
Dus, zo klinkt het, haal de drugs uit het illegale circuit:
legaliseer en reguleer de teelt, de verkoop, en het gebruik
van cannabis en zo mogelijk van álle roesmiddelen. Zo
creëer je de duidelijkheid die nu ontbreekt. Zet ook in op
preventie en controleer de kwaliteit van de drugs. Tot zover
de argumenten pro …

De cijfers
Vooreerst moet een kwakkel de wereld uit: het is niet zo dat
het druggebruik blijft toenemen ondanks het repressieve
beleid. Volgens cijfers van het Europees Waarnemingscentrum Drugs (EMCDDA) te Lissabon en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) weten we dat het
recente gebruik (gebruik in de laatste maand) bij Belgische
jongeren in het afgelopen decennium niet gestegen is,
en bij de jongste groep van 15-16 jarigen zélfs gedaald is
in Vlaanderen (ESPAD 2011). Evenmin is het zo dat het
1
2
3

De Standaard, 12-12-13
De Tijd, 11-01-14
VN-rapport van de global Commission on Drugs Policy, juni 2011

gebruik van soft- en harddrugs in Nederland (na bijna 40
jaar experimenteren met het coffeeshopmodel) op of onder
het Europese gemiddelde ligt. Het gebruik van cannabis in
Nederland ligt bijna steeds boven het Europese gemiddelde
en is tegelijk ook hoger dan het cannabisgebruik in België
en Vlaanderen (met een gedoogbeleid).

Integrale aanpak
Het moet de bedoeling blijven om een complex probleem
zoals het drugfenomeen te benaderen vanuit een integrale
aanpak: preventie, hulpverlening en repressie. Dat was
reeds de opzet in de federale beleidsnota drugs (2001).
Indien repressie in de uitvoering van het beleid de bovenhand heeft genomen, dan moet dit worden teruggebracht
tot zijn bedoelde evenwicht met preventie en hulpverlening.
Dat zal moeten blijken uit de op til zijnde evaluatie van het
cannabisbeleid door de Algemene Cel Drugs.
Het verbod op cannabis echter opheffen en repressie als
middel schrappen is o.i. te snel willen gaan. De voor- en de
nadelen van een dergelijk voorstel tot legalisering moeten
onderwerp uitmaken van een grondige analyse. Vooralsnog
worden enkel de voordelen van legalisering en regulering in
kaart gebracht, met voorstellen waarvan niet bewezen is dat
ze evidence based zijn. Het is maar de vraag of bijvoorbeeld het besparingsargument blijft opgaan wanneer men
het systeem van gecontroleerde productie en verkoop opzet
met daaraan gekoppeld de noodzakelijk politionele en
justitiële opvolging. Het valt daarenboven niet uit te sluiten
dat regulering toch nog een zwarte markt doet ontstaan onder een groep gebruikers die geweerd wordt uit het legale
circuit. De grootste groep cannabisgebruikers zijn immers
de jongeren, en legalisering zou wel eens heel grote gevolgen kunnen hebben voor deze groep én ook opnieuw voor
onduidelijkheid zorgen.
Wat is de kracht van grootschalige preventiecampagnes op
het gebruik van middelen die maatschappelijk toegelaten
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worden? Veel vragen dus. Daarenboven kan je niet zomaar
stellen dat cannabis die op gecontroleerde wijze is geteeld
minder gezondheidsrisico’s inhoudt. Het lijkt ons dus alvast
voorbarig om over te gaan tot een radicale koerswijziging
en legalisering zolang de huidige strategieën van preventie,
hulpverlening en repressie onvoldoende uitgepuurd en van
middelen voorzien zijn en zonder een grondige analyse.

Het gezondheidsperspectief

Damien Versele

We hebben het i.v.m. illegale drugs immers over hoogrisico-producten met een aanzienlijk verslavingspotentieel
en belangrijke gezondheidsrisico’s bij intensief gebruik die
het leven van gebruikers en hun omgeving grondig kunnen verstoren en zelfs ruïneren. Het is wetenschappelijk
aangetoond dat toegenomen beschikbaarheid van drugs
leidt tot meer druggebruik en dus tot meer verslaving.
De slachtoffers van de legalisering zijn de vele kwetsbare
mensen, waaronder jongeren, die onvoldoende de gevaren
van drugs kunnen inschatten en toch heel makkelijk en op
een maatschappelijk aanvaarde wijze aan drugs geraken.
Er zijn de problematische gebruikers die ongehinderd aan
hun spul geraken, geen last meer ondervinden van justitie,
en dus vaak de weg naar de hulpverlening missen. Er zijn
de ouders die een belangrijk argument ontberen om het
experimenteren van zoon of dochter te ontraden. Hetzelfde
geldt voor de leerkrachten in de klas, de hulpverleners van
de VAPH en Bijzondere Jeugdzorgvoorzieningen. Deze
argumenten vanuit gezondheidsperspectief moeten meegenomen worden in de evaluatie en de analyse. Zij vormen
immers een belangrijke maatschappelijke kost.
De vraag is dus waar de samenleving en de overheid in het
bijzonder verder moeten op inzetten vanuit het standpunt
van de gezondheidswerkers. Onze aanbevelingen zijn
alvast de volgende: zwaardere inzet op preventie, systematische ontradingsboodschappen vanaf vroege leeftijd,
versterken van persoonlijke en sociale vaardigheden bij
kinderen en jongeren, aandacht voor jongeren met proble-

men, verbreden van de expertise omtrent het detecteren
van ontsporend cannabisgebruik, beschikbaarheid van
laagdrempelige en gespecialiseerde gezondheidszorg
die zeker voor jongeren sneller kan opgestart worden,
verbinding tussen diverse vormen van hulpverlening en
jawel, versterken van de liaison tussen hulpverlening en
justitie. De rol van justitie is immers van ontzettend groot
belang. Het is níet zo dat de meeste mensen zelf van hun
verslaving af willen. De justitiële stok achter de deur is
een belangrijke hefboom naar hulpverlening en dit op elk
echelon van de justitiële keten: politie, parket, rechtbank,
gevangenis. Het inzicht dat gebruikers van illegale drugs
niet gestraft doch wel geholpen horen te worden, is verworven binnen de justitiële wereld en een aantal gerechtelijke
arrondissementen zijn voorloper in het uitbouwen van een
strak net rond de gebruiker in samenspraak met de drughulpverlening. We schrijven ons volledig in in déze trend
naar depenalisering. Een drugverslaafde hoort inderdaad
thuis in de hulpverlening en niet in de gevangenis.

Boodschap
Vanuit de hulpverlening staan we zeker open voor een
debat en een kritische evaluatie van het cannabisbeleid in
België, mits dit op genuanceerde wijze gevoerd wordt en
recht gedaan wordt aan de complexiteit van het drugfenomeen: ook en vooral de invalshoek van de gezondheidszorg moet naast het criminologische, toxicologische en
economische perspectief meegenomen worden.
De boodschap dat alle illegale drugs schadelijk zijn voor
de gezondheid, moet duidelijk blijven vooropstaan. Welk
signaal geef je immers als overheid indien je een fenomeen
dat je als ongezond en gevaarlijk kwalificeert toch toelaat
omdat je het niet kan bestrijden?

[40 jaar De Sleutel]

Terugblik van binnenuit
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We grijpen deze verjaardag graag aan om ook enkele mensen met een lange staat van dienst aan het woord te
laten. Ze vertellen ons hoe ze de evolutie van de voorbije 40 jaar binnen hun eigen werk aan den lijve meegemaakt hebben. Wie meeleest merkt meteen dat er op heel wat domeinen grote verschillen zijn tussen de
verslavingszorg van vroeger en nu.

Evolutie van heroïne- naar cannabisverslaafd
Inge Drappier (Psycholoog/gedragstherapeut, in dienst
sinds 1992, Afdelingshoofd Dagcentrum Gent):
"In de beginjaren hadden we in ons ambulant centrum voornamelijk te maken
met heroïneverslaafden. De cliënt
kwam toen ook voornamelijk op
eigen houtje bij ons terecht. Er
bestond nog geen cliëntenoverlegplatform, verwijzingen
gebeurden hoogst uitzonderlijk.
Het profiel van de cliënt van
De Sleutel is gekanteld na de
oprichting van de MSOC’s.
Nu kampt nog hooguit een derde
van de cliënten van De Sleutel met
een opiaatverslaving. Cannabis is met
voorsprong het belangrijkste product
geworden. Vandaag is een drugcentrum geen
eiland meer. We zijn veel beter op elkaar afgestemd.
Het besef is gegroeid dat het probleem van een cliënt
niet door één centrum moet of kan opgelost worden.
Samenwerkingen zijn nodig afhankelijk van de behoeftes van de cliënt, ook buiten de drughulpverlening.
Het gaat dan ook vaker om meer gecompliceerde
begeleidingen. Misschien wel doordat we verhoudingsgewijs vandaag veel meer cliënten binnenkrijgen
na doorverwijzing, niet alleen via justitie (drugbehandelingskamer, jeugdparket, proefzorg), maar ook
via recentere ontstane samenwerking: meer minderjarigen dankzij nauwere banden met bijzondere
jeugdzorg, meer mensen met een mentale beperking
via samenwerking met de sector,… Dit heeft geleid tot
specialisatie binnen ons team, … Zo hebben we een
aantal mensen die zich toeleggen op minderjarigen en
outreachwerk, anderen die bedreven zijn in begeleiden
van mensen met comorbiditeit. Een nieuwe uitdaging
met impact op de behandeling vandaag is dan weer
dat we veel meer dan vroeger een combinatie zien van
een alcoholverslaving met een drugverslaving".

Van straathoekwerk
naar outreach
Robrecht Keymeulen
(Psycholoog/gedragstherapeut,
in dienst sinds 1978):
"De therapeutische gemeenschap (TG)
zat tijdens onze pioniersjaren vrij geïsoleerd in het
hulpverleningslandschap. Tijdens deze voorbije
40 jaar konden we een enorme stap zetten met de
oprichting van ambulante centra. Het bleek immers
moeilijk om de verslaafde te bereiken. Tegelijk was
het niet evident om een vervolgbehandeling aansluitend op het TG-programma aan te bieden.
Na onderzoek bleek dat er quasi geen niet-residentiële behandeling voor drugverslaafden aanwezig
was in de grootsteden. Dat was een ontbrekende
schakel en moesten we aanpakken. In Antwerpen
was de drugproblematiek meest acuut. Na wat
schuchtere pogingen in Berchem en in Wilrijk kozen
we resoluut voor een locatie hartje centrum. In de
Antwerpse stationswijk, waar het Dagcentrum nu
nog altijd gevestigd is. Ook op inhoudelijk vlak was
het een experiment: ik stond voor de uitdaging om
een aangepaste behandelmethodiek te ontwikkelen
(midden jaren 80). Zo zijn we toen, als één van de
eersten in Vlaanderen begonnen met straathoekwerk. Eén van de doelgroepen waren verslaafde
prostituees uit de buurt. Later bleek het héél moeilijk
om binnen één centrum de combinatie te realiseren
van schadebeperkend werken (harmreduction) en
veranderingsgericht werken. Maar de huidige
outreachmethodiek ligt volledig in de lijn van onze
eerste bedoeling: de barrières slechten tussen
hulpverlening en hulpzoekende."

Van fichebak
naar elektronisch
patiëntendossier

Paul De Neve

De pc deed zijn intrede in De Sleutel eind jaren ‘80 en stond op
de dienst boekhouding (gecentraliseerd voor alle afdelingen).
Toen ik in 1996 - na 13 jaar werk als nachtverpleegkundige de overstap maakte naar overdag werken, was er 1 computer
beschikbaar binnen het CIC. De sociale dienst kon op die manier
maandelijks gegevens digitaal aanleveren aan de boekhouding.
Bedoeling was de facturatie naar de cliënten vereenvoudigen.
Het was de tijd van de diskettes. De IT’ers uit die tijd waren
veelal selfmade mensen, gegroeid vanuit een passie voor computersystemen. Bij mij was dat niet anders. Vanuit mijn positie
zag ik snel de nood aan een uniform cliëntenregistratietool. Ik
ben nog begonnen met het inbrengen van één van die cliëntenfichebakken. En hieruit is onze DUX ontstaan, de moeder van
alle databases die gebruikt worden in De Sleutel. Tegelijk merkten we dat de kwaliteitsopvolging nog ambachtelijk gebeurde.
Het was logisch dat we daar de koppeling maakten en samenwerkten met onze mensen van Wetenschappelijk Onderzoek.
Als ik terugblik op mijn eerste jaren binnen IT, herinner ik me ook
het enthousiasme waarmee Johan Maertens ons stimuleerde om
nieuwe zaken uit te proberen. En het blijft ook leuk. Afdelingen
zien ons mini IT-team meestal graag komen met de nieuwste
snufjes, de recentste hardware.
In de loop der jaren was er continu vraag naar automatisatie
en/of digitalisatie van papieren opslagsystemen. Denk aan het
digitaliseren van de EuropASI (het gestandaardiseerd screeningsinstrument dat sinds 1998 binnen De Sleutel wordt gebruikt),
het facturatiesysteem, het lanceren van de digitale klussenbox,
het uurregistratiesysteem voor de doelgroepmedewerkers van de
werkplaats, het methadonuitgiftesysteem,…. En omdat we een
netwerk zijn, moet ook altijd energie gestoken worden in het uniformiseren van alle soorten databases over de afdelingen heen.
Vandaag zijn we – zoals zovelen - volop bezig met de uitbouw
van ons elektronisch patiëntendossier. Ons bestaande digitale
registratiesysteem DUX, is daar de bovenbouw of fundament
van. Al die koppelingen maken, is een mooie uitdaging”.

Ander soort
relatie met
cliënt
Rik Verstrepen (arts, in dienst sinds 1991):
"Als we kijken naar het behandelingsmodel dan
is de verslavingszorg sinds 1974 serieus geevolueerd. Aanvankelijk werkten we vanuit het
moraliserend model. Stoppen was een kwestie
van karakter tonen: “Je moet maar zorgen dat
je niet verslaafd geraakt”. Wie wou stoppen
met gebruiken, moest op de tanden bijten...
De hulpverlener stond toen nog in een volledig
andere relatie met de cliënt: we werkten eerder
sturend, bijna betuttelend. Vroeger was het
niet ongewoon dat er bij het begin van een
behandeling een methadonafbouwprogramma
van maximum 1 maand werd opgestart. Dat
gebeurde zonder inspraak.
Vandaag is er een gans andere relatie en is er
echt sprake van een gelijkwaardige dialoog
tussen cliënt en hulpverlener. Een behandeling
wordt afgesproken in 100% overleg. De cliënt
kent zichzelf en wij houden rekening met wat
deze zelf aangeeft als mogelijk. We weten nu
ook dat verslaving een chronisch probleem
is en bekijken die ziekte vandaag vanuit het
neuro-biologische model. Dit houdt in dat er
een reeks factoren een rol spelen: de omgeving,
het product, het individu. We houden ook rekening met een genetische factor. Als arts geven
we de cliënt niet de boodschap: eens verslaafd
altijd verslaafd. Clienten kunnen genezen, kunnen naar een stabiele situatie evolueren. Maar
we zeggen er steeds bij dat men voorzichtig
moet zijn: er blijft immers een kwetsbaarheid.
Als gevolg van een verslaving gaan iemands
hersenen immers anders functioneren.
Puur medisch is er ook veel veranderd omdat
er een veel grotere diversiteit aan producten
beschikbaar is vandaag. Vroeger had je de
opiaten, cocaïne, speed, de benzo’s. Met de
komst van nieuwe drugs als ghb, ketamine,
mephedrome krijgen we te maken met een
ander soort diagnostiek, met impact op de
behandeling. We merken verder dat de drempel
voor gebruik nog steeds lager wordt. We zien
nog altijd de startleeftijd dalen. Recent zag ik
in CIC een jongen die reeds op zijn 8 jaar een
eerste maal cannabis gebruikte."
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Lieve Coudeville (stafmedewerker
IT-cliëntzorg, in dienst sinds 1983):
Wie veertig jaar terugkijkt en een
evolutie in kaart wil brengen, moet ook
de informatica hierin meenemen. “Midden jaren ’90 werden standaard cliëntgegevens
ook binnen De Sleutel nog bijgehouden in fichebakken. Als zo’n
fichebak dan eens omgekieperd geraakte, hadden we een groot
probleem. Zoals iedereen wilden we wel vooruit. Automatiseren
met de bedoeling om efficiënter te werken: in termen van tijdwinst maar ook het overal beschikbaar en raadpleegbaar maken
van data. Bij zo’n switch moet je er wel rekening mee houden dat
hulpverleners niet bekendstaan als getalenteerde computergebruikers. Ze zijn er ook niet voor opgeleid. Binnen een netwerk
is het dan ook de kunst om één goede lijn aan te houden, een
evenwicht te vinden tussen heel vooruitstrevende begeleiders
(die zelf programma’s in mekaar willen steken) en hulpverleners
die bang zijn voor nieuwigheden.

[40 jaar De Sleutel]

Feestelijke zitting op 14 november:
Verslavingszorg uitgedaagd!

Op vrijdag 14 november organiseren we in het kader van 40 jaar De Sleutel een feestelijke zitting met
verjaardagsreceptie rond het thema “Verslavingszorg uitgedaagd!“. Drie gerenommeerde sprekers zorgen voor
inspirerende referaten die een leidraad vormen voor de verslavingszorg van morgen.

Paul De Neve

Tijdens deze feestelijke zitting in het
Vormingscentrum Guislain te Gent
brengen we referaten van:
• Prof. dr. Bernard Sabbe, diensthoofd
universitaire dienst psychiatrie
UZA-PZ Duffel; gewoon hoogleraar
psychiatrie en medische psychologie Universiteit Antwerpen en Vrije
Universiteit Brussel; coördinator
van het onderzoekscentrum CAPRI
(Collaborative Antwerp Psychiatric
Research Institute)

thema: ‘Baas in eigen brein?
Over vrije wil, het maken van
keuzes en psychopathologie’
• Prof. dr. Gilbert Lemmens, diensthoofd universitaire dienst psychiatrie UZ Gent; docent, vakgroep
psychiatrie, Universiteit Gent
thema: 'Families in tijden van
alcohol en middelen'
• Dr. Ingrid Willems, Manager Zorg,
Verslavingszorg Noord-Nederland,
Groningen

thema: 'Zorgpaden in de behandeling van mensen met een verslaving
en co-morbiditeit: de Noord-Nederlandse ervaring'
Reserveer alvast vrijdag 14 november
in uw agenda (aanvang 13u30).
In het kader van onze 40ste verjaardag
organiseren we in het najaar 2014 nog
meerdere activiteiten.
Inschrijven kan via inschrijving@
desleutel.be (graag in mededeling:
inschrijving 14 november)

[Personeel viert 40 jaar De Sleutel]
De viering van 40 jaar De Sleutel startte op 5 september met een speciale dag voor onze medewerkers.
Deze personeelsdag begon met een verwelkoming door burgemeester Termont onder de Gentse stadshal.

