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Snelle afhakers beter motiveren:
"Hoe pakt De Sleutel dit aan?"

www.desleutel.b

e

[editoriaal]

Damien Versele,
Algemeen Directeur De Sleutel

In dit nummer

Het schooljaar is opnieuw gestart. Ook in onze afdeling voor minderjarigen, het RKJ,
in Eeklo. De samenwerking met de UZ-school blijkt voor onze jongeren een schot in de
roos. Lees hun verhaal op bladzijde 12.
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GROEnTEN UIT GENT
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Van snelle afhakers snelle

In dit nummer maken we uitgebreid plaats voor de werking van onze ambulante centra.
Meer bepaald zetten we onze nieuwe module rond motivatie binnen onze laagdrempelige
units in de kijker. Een te groot deel van de cliënten in onze dagcentra haakt immers na
korte tijd af, zo blijkt uit de analyse van individuele trajecten. Deze analyse heeft geleid tot
de uitwerking van een versterkt aanbod waarmee we sinds februari 2012 aan de slag zijn
gegaan. Het doel is om die cliënten die te vroeg afhaken, sneller te laten doorstromen
door meer in te zetten op thema’s die cruciaal zijn in hun realiteit.
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Min of meer? Middelengebruik
bij Vlaamse 15-16 jarigen in
Europees perspectief
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RKJ-school is meerwaarde voor
jongeren en programma
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Legal highs in opmars

Voor de cijfers grijpen we terug naar de recentste resultaten van ESPAD, het grootste
cross-nationaal onderzoek in Europa inzake middelengebruik bij jongeren van 15-16 jaar.
We leren daar duidelijk dat er nog werk aan de winkel is. In vergelijking met 2007 is het
recent gebruik van tabak, alcohol en cannabis bij Vlaamse 15- en 16-jarigen bijna ongewijzigd gebleven. De hoopgevende dalende lijn die in 2007 duidelijk zichtbaar was, zet zich
niet verder door, ondanks diverse waarschuwingscampagnes. Als het bijvoorbeeld gaat
over cannabisgebruik of alcoholgebruik, dan is het aandeel bij de jongeren bij ons nog
steeds groter in vergelijking met andere landen. Indien we tegen 2015 de door Vlaanderen
vooropgestelde gezondheidsdoelstellingen willen halen, dan moet er een tandje worden
bijgestoken.
Meteen wil ik even aansluiten bij de actualiteit en kort stilstaan bij het beleid. Achter de
schermen wordt momenteel volop gesleuteld aan de uitvoering van de 6de staatshervorming, vervat in het Vlinderakkoord van eind 2010. Deze staatshervorming zal een rechtstreekse impact hebben op een belangrijk deel van de drughulpverlening. Immers, alle
residentiële en ambulante centra die erkend zijn door het RIZIV worden binnen de 2 jaar
overgeheveld naar Vlaanderen. Niemand weet precies hoe de vork aan de steel zit, niet in
het minst de beleidsmakers zelf, wat maakt dat er meer vragen dan antwoorden zijn. We
volgen de situatie op de voet en berichten er verder over in ons volgend nummer.
In dit nummer vragen we ook aandacht voor enkele misvattingen over verslaving. Zijn
alle drugs even gevaarlijk? Wat is het zogenaamde verslavingspotentieel van bepaalde
middelen. En wat zijn de gevolgen: de schade aan het lichaam, ook de sociale schade?
In de bijdrage op bladzijde 8 doorprikken we een aantal veelgehoorde ‘onnauwkeurigheden’ over drugs. Daar hebben we het eigenlijk eveneens over in de bijdrage van de “legal
highs”. In 2011 werden er in Europa maar liefst 49 nieuwe soorten drugs geïdentificeerd.
Het aantal aangeboden gevaarlijke producten is echt aan een opmars bezig. Het feit dat
deze vlot online te bestellen zijn, maakt het probleem extra moeilijk om aan te pakken.

Gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier

Tot slot laten we u graag kennismaken met GROEnTEN UIT GENT, een positief project van onze sociale werkplaats. In dit sociaal- tewerkstellingsproject onderhouden
onze cliënten - doelgroepmedewerkers samen met vrijwilligers met groene vingers een
gemeenschapstuintje op twee locaties in Gent. Het werk past in hun activerings- en reintegratietraject.
Namens het ganse redactieteam wens ik u veel leesgenot.

[nieuws uit het netwerk]

GROEnTEN UIT GENT
Een voorbeeld van activering binnen De Sleutel

Paul De Neve

bieten. Maar we kweken ook
gewoon sla, aardbeien, bosbessen, ajuinen, aardappel,...
Het project werkt bovendien een
kruisbestuiving in de hand. "Aan
Dok Noord is de grond in principe te vervuild. Daarom planten
Willem Van Gucht: ‘Vrijwilligers zonder ervaring zijn geen probleem, we voorzien immers
we de groenten en kruiden in
begeleiding’
allerlei gerecupereerd materiaal,
van badkuipen tot zelfgemaakte
bloembakken. We verwerken ook
Sociale Werkplaats De Sleutel zet op twee sites in
zwerfvuil. Zo zorgen we voor een fleurige omheining door
Gent mensen aan het werk in een vernieuwend
kruiden en eetbare bloemen te kweken in plastic flessen en
stadslandbouwproject. Onze doelgroepmedewerkers
potjes. Perfect te integreren in elk appartement-terras", zo
onderhouden er samen met vrijwilligers met groene
vertelt Willem.
vingers een gemeenschapstuin. Het project GROEnDe inplanting bij vzw DOK - dat de moestuin ter beschikTEN uit GENT is mogelijk mede dankzij de onderking stelt - resulteert in heel wat andere sociaal-culturele
steuning van POD Maatschappelijke Integratie.
uitwisselingen. Zo ontstond er een samenwerking met het
OYO, het bureau dat instond voor de basisinrichting van de
Landbouw in de stad zelf, groenten met een beperkte ecolomoestuin, met vzw DOK rond het mobiele keuken-project,...
gische voetafdruk: lokaal geteeld, door lokale mensen, met
Aan De Boerse Poort is het concept anders. "Daar gaat het
een lokale bestemming. Dat is waar dit project voor staat.
om een klassieke volkstuin: een rustige setting tussen de
GROEnTEN uit GENT, te vinden op het volkstuincomplex
bomen, waar onze doelgroepmedewerkers de hectische
“Boerse Poort” en op het domein van “vzw DOK” nabij de
stad even achter zich kunnen laten. Ook hier wordt volop
Dampoort, is een sociaal-tewerkstellingsproject:
geëxperimenteerd, zij het dan met vergeten groenten,
• tewerkstelling omdat we proberen om mensen met een
spitloos tuinieren,…" En ook hier zijn externen meer dan
grote afstand tot de arbeidsmarkt terug aan het werk te
welkom.
krijgen. Onze doelgroepmedewerkers worden ingeschakeld in het kader van hun activeringstraject. Het helpt
Vrijwilligers kunnen zich melden
hen in het kweken van goede arbeidsattitudes, in het
"We kiezen voor een laagdrempelige manier van tuinieren:
leren omgaan met regels, op tijd leren zijn,... We kijken
frequentie en hoeveelheid bepalen mensen zelf. Een eigen
binnen dit aanbod ook welk soort werk ze liefst doen,
tuin vraagt al snel enkele uren per week en kan je geen
zodat we hen dan gepast kunnen oriënteren naar een
maand verwaarlozen. Door er een gemeenschapstuin van
werk binnen een van de Weerwerk-ateliers.
te maken, is er geen minimumengagement, ervaring is
• een sociaal project omdat we opteren voor een open
geen vereiste. We bieden zelfs begeleiding aan."
gemeenschapstuin. We willen dus zoveel mogelijk partiExtra krachten om het project te dragen blijven welkom.
culieren verwelkomen op onze akkers. Onze doelgroepMensen die willen helpen experimenteren, creatievelingen
medewerkers hebben zeker baat bij het contact met
met ideeën voor een beter wateropvangsyteem... Trouwe
deze vrijwilligers. Zo ontmoeten ze ook mensen uit een
vrijwilligers kunnen een gratis groentenpakket verdienen.
totaal andere context en leefwereld. Particulieren kunDe rest van de oogst wordt verder verdeeld via enkele
nen er terecht om bij te leren over biologisch tuinieren,
voedselbedelingen.
om mee te zaaien, te spitten en te oogsten, ...Wie de
handen uit de mouwen steekt, krijgt een deeltje van de
PRAKTISCH
oogst. Ook scholen en verenigingen werken mee.
GROEnTEN uit GENT tuiniert:
• aan Dok-Moestuin op di van 10u tot 20u, op do van 14u
Het concept van de stadstuinen wil de terugkeer naar de
tot 15u30 en elke laatste za van de maand van 9u tot 17u.
basis stimuleren. Niet zomaar in de supermarkt kopen
• aan de Boerse Poort, op ma van 9u30 tot 20u
waar je goesting in hebt, maar dichter staan bij wat je eet.
Je komst graag vooraf laten weten bij Willem
Vandaar dat we ook heel wat verloren groenten opnieuw
(0474/878509)
doen leven, zoals rammenas, pastinaak, aardpeer en snijMeer info: http://www.facebook.com/groentenuitgent
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[hulpverlening]

Van snelle afhakers snelle doorstromers maken,
een uitdaging voor de ambulante centra.
4
Analyse van de individuele
trajecten in de ambulante afdelingen leerde ons dat een kwart
van onze cliënten relatief snel
afhaakte. Nadat ze de oriëntatiemodule afgemaakt hadden
kwam een deel al na gemiddeld 2
sessies niet meer opdagen.
We vroegen ons af hoe dit kwam.
Het resultaat is de start van
de uitbouw van een compleet
nieuwe module.

Veerle Raes en Robrecht Keymeulen

Context
Een cliënt die start met een ambulante therapie doorloopt eerst een
oriëntatiemodule. Dit is een korte
module die meestal een kennismakingsgesprek omvat, gevolgd
door een algemene screening met
de EuropASI, op zijn beurt gevolgd
door een consensusgesprek over de
zinvolheid, de doelen en de plaats
van de eigenlijke behandeling.
Bedoeling is dat de juiste man op de
juiste plaats terecht komt.
In een therapie zijn er trajecten
die verlopen zoals verwacht werd,
maar er zijn er ook die ondanks een
degelijke voorbereiding toch een
haperend karakter vertonen. Enkele
vaststellingen intrigeerden ons.
Concreet bekeken we registratiegegevens van cliënten die nà oriëntatie
het advies kregen dat individuele begeleiding een goed idee is voor hen
(en die hiermee akkoord gingen). En
wat bleek?
• Dat ze een begeleiding volgden
die vaak heel ver in de tijd was
uitgespreid, terwijl het totale aantal gesprekken zich beperkte tot
minder dan 12 of zelfs minder dan
8 gesprekken ;
• Dat sommige cliënten vaak niet
(meer) kwamen opdagen of dat ze
frequent afspraken misten;
• Dat deze laatste groep bovendien
al snel afhaakte (gemiddeld na

2 of 3 gesprekken), terwijl deze
gesprekken ook nog eens ver uit
elkaar lagen in de tijd.
De groep die zo een ander traject
volgt dan verwacht, maakt 25 % uit
van alle cliënten die akkoord waren
om een individuele begeleiding te
volgen.
Onze wetenschappelijke data laten
ons toe om dieper in te gaan op
de kenmerken van deze groep
van snelle afhakers. Naar profielkenmerken vonden we een aantal
significante verschillen tussen deze
groep en de anderen. We kunnen de
groep van snelle afhakers als volgt
beschrijven: werkzoekende mannen
met een goede lichamelijke conditie,
met recent cannabisgebruik bovenop
al jaren bestaand gebruik, met een
inkomen uit een sociaal stelsel en
zonder justitiële druk. Zij bleken
meer kans te hebben om snel af te
haken (zonder dat we weten of dit
negatief of positief is uitgedraaid).

Wat kan deze lage retentie
verklaren?
Vanuit de klinische ervaring werden
een aantal hypothesen geformuleerd waarom deze mensen sneller
afhaakten.
• eerste hypothese: deze mensen
haakten sneller af omdat zij nog
teveel begaan zijn met acute
praktische en sociale beslommeringen. Het kan gaan om dagelijkse
problemen die hen verhinderen
om nu tijd en energie te steken
in oplossingen die pas op de
lange termijn baat opleveren. In
samenhang hiermee dacht men
dat de huidige module individuele
begeleiding misschien onvoldoende tegemoet komt aan de
actuele veranderingsbereidheid
en/of -mogelijkheden van deze

personen.
• tweede hypothese verwijzend naar
motivatie: deze mensen zitten nog
in de fase van voorbeschouwing of
overweging en zijn nog niet klaar
voor een actiegericht veranderingsprogramma.
• derde hypothese: de therapeutische
relatie
de cliënten haken af omdat er onvoldoende therapeutische relatie
werd opgebouwd met hen.
• Vierde hypothese: deze populatie is beter gebaat met een meer
gestructureerd en beter gefocust
aanbod dat eveneens een duidelijk
perspectief biedt op het einde van de
interventie.
Al deze hypothesen werden mee
in overweging genomen bij de
uitwerking van een nieuwe module.
Een aparte sessie moest inspelen
op de praktische beslommeringen,
de therapeutische relatie diende
onderwerp te worden van bespreking
na elke sessie, en een aantal sessies
werden uitgewerkt specifiek rond
verandering en gericht op motivatiebevordering. Bedoeling was om zo te
komen tot de samenstelling van een
helder gestructureerd aanbod. De
module kreeg als voorlopige werktitel de naam ‘motivatie module’,
alhoewel uit de vorige alinea blijkt
dat dit slechts één van de aspecten
is van de interventies.
Het hoofddoel is in elk geval om via
een korte module méér mensen de
kans te geven om gericht door te
stromen of positief af te ronden.

De instroomcriteria
Aan welke personen willen we deze
nieuwe module voorstellen? Onze
ervaring met ambulante groepsprogramma’s leerde ons dat het
wenselijk is om de doelgroep zo
concreet mogelijk te beschrijven.

We denken in de eerste plaats aan
nieuw aangemelde cliënten die de
volledige oriëntatiemodule doorliepen in één van dagcentra. Als we het
veranderingsmodel van Prochaska
en DiClemente als referentiekader
nemen, dan is deze korte module
bedoeld voor personen die nog niet
overwegen hun middelengebruik te
veranderen (in voorbeschouwing
zijn) of een verandering overwegen
(beschouwen), maar er nog niets
concreets aan doen. Criteria die
hiernaar verwijzen, zijn:
1. Op de EuropASI een hoge
ernstscore bekomen voor drugs/
alcohol (score>=4 ), in combinatie
met een lage last- of hulpvraag
van de cliënt (score<=1);
2. de inschatting van de hulpverlener
tijdens een klinisch interview van
de mate van bereidheid tot verandering, op basis van een checklijst
en op basis van de persoonlijke
contacten met de cliënt.
3. eventueel een second opinion bij
onduidelijkheid of twijfels.
Dit alles wordt besproken en beoordeeld tijdens een teamvergadering.

Hoe dit aanbod introduceren
bij het adviesgesprek op het
einde van de oriëntatiemodule?
Wanneer het team na bespreking
concludeert dat deze nieuwe module
volgens hen tegemoet kan komen
aan de noden van deze persoon, dan
zal dit besproken worden met hem
of haar tijdens het adviesgesprek.
De cliënt krijgt informatie over de
doelen, de tijdspanne en de inhoud
van de mogelijke afspraken. Indien
de cliënt beslist om in deze module
in te stappen, worden er al data
voor een aantal volgende sessies
vastgelegd. De cliënt krijgt perspectief wanneer deze module afgerond
wordt, dat zou ongeveer 2 maanden
na de eerste afspraak kunnen zijn.
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Het uitvoeren van de module
Tijdens een spanne van 2 maanden worden er minimaal 6 sessies
gepland. Elke sessie heeft een specifieke inhoud, maar er zijn 2 componenten die altijd aan bod komen:
aandacht voor dagelijkse sociale
problemen en zorg voor de kwaliteit
van de therapeutische relatie.

De kwaliteit van de therapeutische relatie.
Een constante in de literatuur is de
vaststelling dat een positieve therapeutische relatie de beste waarborg
is om succesvolle resultaten te
bekomen. Het is daarom interessant
om feedback te krijgen van de cliënt
over hoe hij de therapeut, zijn doelen en zijn interventies apprecieert.
Een gesprek daarover kan al kleine
barsten in de therapeutische alliantie
aan het licht brengen en helpen om
deze te herstellen vooraleer het komt
tot een breuk. De Session Rating
Scale (SRS) is een bijzonder efficiënt
instrument om via een kleine, objectieve meting de subjectieve beleving
van de cliënt bespreekbaar te maken.
Met dit instrument worden na elke
sessie volgende aspecten van de
therapeutische relatie geëvalueerd.
Het gaat om de relatie, of de cliënt
zich al dan niet gehoord, begrepen
en gerespecteerd voelde, de doelen
en thema’s, of er al dan niet gewerkt
werd aan aspecten waaraan de cliënt
wilde werken of waarover hij wilde
praten; de benadering of werkwijze,
of de mate waarin de benadering van
de begeleider aansloot bij wat de cli-

ënt zoekt of nodig heeft. Daarnaast
wordt telkens ook een algemene
beoordeling gegeven. De bedoeling is dat hierdoor wederzijdse
verwachtingen bespreekbaar worden
gemaakt en kleine barsten in de therapeutische alliantie niet evolueren
tot een breuk.

Ondersteuning bij dagelijkse
sociale problemen.
Het uitgangspunt voor deze sessie
is dat een aantal cliënten mogelijks
zodanig veel praktische problemen
hebben, dat dit een belemmering
is om zelfs maar even stil te staan
bij hun druggebruik en/of bij de
samenhang tussen hun gebruik en
die praktische problemen. Via aandacht voor die praktische problemen
proberen we deze personen toch te
laten aanhaken in de begeleiding en
zo hun vertrouwen in het nut van
behandeling te vergroten. Voor deze
sessie wordt gebruik gemaakt van
een checklist voor praktische noden,
gebaseerd op een vragenlijst: de
Camberwell Assessment of Needs
Short Appraisal Scale (CANSAS).
Ook tijdens de volgende sessies zal
er aandacht gaan naar de oplossing
van de aldus gedetecteerde problemen.
Naast deze beginsessie worden
standaard een aantal sessies aanbevolen. Maar buiten dit lijstje kunnen
er ook andere sessies aangeboden
worden, afhankelijk van de specifieke
situatie van een individu. De standaardsessies zijn:
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Sessie “waar sta ik?”
Het model van Prochaska en DiClemente biedt een geïntegreerd kader
voor het begrijpen en bevorderen
van gedragsverandering. Deze sessie
is bedoeld om mensen te helpen
om zich te situeren binnen een fase
van dit model. Zo kunnen ze leren
wat een mogelijke volgende fase is
in hun proces en zo stap voor stap
onderzoeken wat verandering voor
henzelf kan inhouden. Er wordt gebruik gemaakt van de Readiness to
Change Questionnaire (RCQ). Deze
en volgende sessies worden gegeven
overeenkomstig de principes van
motiverende gespreksvoering.

Sessie “een doorsnee dag”
Deze sessie moet cliënten helpen
bewust te worden van de hoeveelheid en frequentie van hun dagelijks
middelengebruik. Door hun middelengebruik per dagdeel te laten
beschrijven komen zij er vaak zelf
achter dat zij veel meer gebruiken
dan ze zich hadden gerealiseerd.

Sessie “waarden”
Mensen hechten waarde aan verschillende dingen in het leven. In
deze sessie wordt ingegaan op de
dingen waar de cliënt persoonlijk
waarde aan hecht. Samen wordt
gekeken welke invloed het druggebruik heeft op de zaken die zijzelf
belangrijk vinden. Door hun waarden
te identificeren en vervolgens na te
gaan hoe en waar middelengebruik

in strijd is met hun waarden, komen
cliënten tot een herbeoordeling van
zichzelf. Ze gaan opnieuw nadenken
over hun gedrag: wat wensen ze wel
te doen en te bereiken en wat niet.

Sessie “voor- en nadelen”
Bij deze sessie gebruiken we de
beslissingsbalans. Deze houdt in
dat iemand de voor- en nadelen van
een gedrag tegenover elkaar afweegt.
Deze sessie stelt hen in staat het
totaal plaatje te maken van hun middelengebruik, met zowel de positieve
als de negatieve aspecten. Daarna
volgt de analyse van de voor- en nadelen van verandering. Wat los je op,
wat kan je winnen met een mogelijke
verandering? Maar ook: wat zal het
je kosten?

Afrondingssessie “hoe nu
verder ?”
In het begin van de module situeerde de cliënt zich in de voorbeschouwings- of beschouwingsfase.
De voorbije sessies waren gericht op
het vergroten van het zelfinzicht en
van de veranderingsbereidheid van
de cliënt. Met een laatste sessie willen we nagaan of er iets veranderde
in het denken en/of het gedrag van
de cliënt voor wat betreft zijn middelengebruik. We laten opnieuw een
RCQ invullen, vergelijken met de
eerste sessie en bespreken de verandering. We laten daarbij de cliënt het
verschil beschrijven van de situatie
nu in vergelijking met de situatie

twee maanden geleden en dit op
praktisch vlak, op het vlak van gebruik, op het vlak van de impact van
zijn gebruik op belangrijke aspecten
van zijn leven en op het vlak van
zelfwaardegevoel. We overwegen nu
samen of een verandering zinvol zou
zijn en wat de winst kan zijn. Indien
de cliënt de zinvolheid van verdere
behandeling kan onderschrijven,
dan worden er afspraken gemaakt
omtrent verdere behandeling. Het
kan ook zijn dat de cliënt nu wel een
betere zelfkennis heeft, maar dat hij
toch beslist om niet verder therapie
te volgen. Hij heeft dan kennis genomen van wat therapie kan inhouden
en we kunnen de module op een
positieve wijze afronden.

Besluit
Analyse van de individuele trajecten
die gestart werden na de oriëntatiemodule in ambulante centra leerde
ons dat 25% snel afhaakte en gemiddeld al na 2 sessies niet meer kwam
opdagen. We vroegen ons af hoe dit
kwam en kwamen tot 4 hypothesen:
er is een motivatieprobleem en/of
er is een probleem in de therapeutische relatie en/of er zijn sociale
problemen die zo belastend zijn dat
energie om te veranderen ontbreekt
en/of er ontbreekt focus en structuur
in de interventies. We hebben een
nieuwe module uitgewerkt die poogt
om op elk van deze 4 problemen
een antwoord te formuleren. We zijn
deze theorie nu aan het toepassen
in de praktijk. We willen hiermee
het aantal snelle afhakers drastisch
reduceren en de therapietrouw van
deze groep verhogen. Wellicht zullen
we na een eerste try-out de interventies nog moeten aanpassen, maar
we hopen dat de eerste evaluatie
toch indicaties oplevert dat we evolueren in de richting van de beoogde
doelen.

Hoe aan de slag gaan met deze nieuwe module?
We gaan deze theorie nu toepassen in de praktijk. We willen hiermee het aantal snelle afhakers drastisch reduceren
en de therapietrouw van deze groep verhogen. Hoe pakken we dit concreet aan? Om de kwaliteit van de zorg in een
module op te volgen is de werkwijze van “clinical audits” een goede praktijk. Een clinical audit is een systematische
kritische analyse van de kwaliteit van de geleverde zorg. Voor het uitvoeren van een clinical audit worden een aantal
criteria opgesteld. Audit criteria zijn meetbare aspecten die aangeven of een bepaalde praktijk wordt uitgevoerd
zoals gepland. Dit is vergelijkbaar met het werken met indicatoren. Een indicator is een maat die toelaat om na te
gaan in welke mate een organisatie haar doelstellingen bereikt.
Om deze theoretisch uitgewerkte module effectief te kunnen uitvoeren worden er een aantal interventies gepland
die de implementatie van die module door de praktijkwerkers ondersteunen.
Voor de module motivatie werd hiervoor de volgende planning van interventies opgesteld:
Een belangrijke interventie werd afgewerkt in december 2011: een handreiking voor de hulpverleners waarin achtergronden en interventies concreet en in detail voorgesteld worden en een werkschrift voor de cliënt waarin die de
verstrekte informatie, zijn oefeningen en opdrachten kan bijhouden.
De volgende stap bestond uit het organiseren van opleidingen voor alle betrokken hulpverleners. Deze gingen door
in de loop van de maand januari 2012. De evaluatie van deze opleidingsdagen gaf ook al feedback op het eerste
voorstel en enkele punten werden bijgesteld. De formele start van de try-out was 1 februari 2012. Tijdens de rest
van het jaar 2012 organiseren we een eerste clinical audit met de betrokken teams, we bespreken de knelpunten
die de implementatie bemoeilijken, we evalueren in welke mate we de beoogde resultaten bereiken en of we de
doelgroepomschrijving, het formaat en/of inhoud van de interventies gaan aanpassen. We hopen om onze cliënten
in 2013 een module te kunnen aanbieden die beantwoordt aan hun profiel en aan hun doelstellingen.
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[misvatting over verslaving]

Zijn alle drugs even gevaarlijk?
Wat weten we over de schadelijkheid van drugs

8
We onderzoeken hierna wat er op elk van deze gebieden
te zeggen valt over mogelijk schade die de verschillende
groepen drugs kunnen toebrengen.
De schade aan het menselijke lichaam van de gebruiker

Wist je dat sommige drugs veel meer kans geven
op een dodelijke overdosis dan andere drugs?
Is alcohol schadelijker dan roken? Zijn amfetamines
gevaarlijker dan XTC?
Als we het willen hebben over de schadelijkheid van
de verschillende drugs is het goed om te vertrekken
van wat we verstaan onder het woord “drug”.
Een drug is een scheikundige stof die psycho-actieve kenmerken heeft, wat betekent dat ze inwerkt op de hersenen.
Daarbij heeft een drug een misbruikpotentieel en een
afhankelijkheidspotentieel.

Robrecht Keymeulen, Anne Van Duyse en Rita Brauwers

Druggebruik wordt ontraden omdat het schade toebrengt.
Maar brengen alle drugs evenveel schade aan? En zijn er
voor elk product andere risico’s?
En welke schade wordt er precies aangebracht?
Een goed begrip van de mogelijke schade is belangrijk,
want zowel in de preventie als in de behandeling moeten
we hier aandacht aan besteden.
De schadelijkheid van een product betekent niet hetzelfde
als het verslavingspotentieel van een product, alhoewel dit
natuurlijk wel een belangrijk element is. Bij verslaving (1)
wordt veel nadruk gelegd op de onmogelijkheid tot zelfregulatie bij verslaafden. Niet alle drugs werken ook even
verslavend. Om de schadelijkheid van een bepaalde drug te
bepalen zijn er echter ook andere elementen die een belang
hebben.
Om hierover iets zinvols te kunnen zeggen gaan we vertrekken van objectieve informatie. In het Britse tijdschrift The
Lancet (2) verscheen een indelingssysteem dat vertrekt van
wat we weten over de schadelijkheid van verschillende stoffen en dit op basis van de mening van experten en op basis
van wetenschappelijk onderzoek. Ze houden rekening met
3 grote groepen van factoren:
• de schade aan het menselijke lichaam van de gebruiker,
• de mate waarin het middel verslavend is (het verslavingspotentieel),
• de gevolgen die het gebruik ervan heeft voor het gezin,
de gemeenschap en de brede samenleving.

We hebben het hier dan over de acute effecten van druggebruik. Drugs verschillen in de mate waarin een gewone
of een dodelijke dosis dicht bij of juist verder van elkaar
liggen. We denken hierbij in het bijzonder aan vloeibare
XTC en heroïne.

Wist je dat ook bij eenmalig druggebruik ernstige complicaties kunnen optreden?
Bij overdosis van heroïne kan het ademhalingssysteem onderdrukt worden, bij cocaïne kan een hartaanval optreden.
Je moet helemaal niet verslaafd te zijn om een dodelijke
dosis in te nemen! Je kan ook een vergiftiging oplopen door
te veel ineens te gebruiken. Sommige van de nieuwe designerdrugs kunnen al bij de inname van één dosis ernstige
neurologische schade toebrengen.

Wist je dat drugs ook ernstige schade aan je
lichaam en organen kunnen toebrengen?
We hebben het dan over de gevolgen op lange termijn op
organen en systemen. Bij langdurig gebruik van cannabis
kan er longschade optreden. Afhankelijkheid van tabak
vanaf jonge leeftijd verkort de verwachte levensduur aanzienlijk.
Ook de wijze waarop drugs gebruikt worden kan gevaarlijk
zijn, we spreken dan van secundaire risico’s. Bekend zijn de
infecties met het hepatitisvirus als gevolg van spuiten.
De mate waarin het middel verslavend is (het zogenaamde verslavingspotentieel)

Zijn alle drugs even verslavend?
Dit hangt af van meerdere factoren. De snelheid waarmee
de hersenen bereikt worden is belangrijk. De gebruikswijze
is hierin doorslaggevend. Wanneer heroïne of cocaïne
intraveneus gebruikt worden treedt hun effect zeer snel op.
Maar ook roken, bijvoorbeeld van nicotine en cannabis,
geeft snel effect! Een tweede determinant van het verslavingspotentieel is de tijd dat de euforie duurt. En een derde
aspect is de mate waarin een drug aanzet tot herhaald en
frequent gebruik. Dit kenmerk is minder bij LSD maar zeer
sterk aanwezig bij heroïne, cocaïne, nicotine en cannabis.

Wist je dat druggebruik in plaats van leuke effecten
ook zeer onaangename ervaringen kan oproepen?

En er is schade door de kosten die verslaving
met zich meebrengt voor de gezondheidszorg.

Drugs kunnen een prettig effect hebben, je kan bijvoorbeeld in een roes komen. Ervaren gebruikers gaan dit effect
opzoeken. Maar omdat drugs “echt” werken, kan het bij
andere personen gebeuren dat de sterke effecten onverwachts snel komen en te hevig zijn. De gewenste effecten
blijken dan beangstigend te zijn in plaats van ontspannend
en veroorzaken paniek!

Niet alleen de behandeling van de verslaving kost geld,
maar de kosten van de behandeling en de hospitalisaties
wegens ziektes en schade aan organen zijn enorm hoog.

Wist je dat stoppen met druggebruik veel
moeilijker is dan je denkt?
Dat hangt sterk af van de mate waarin er psychologische craving en lichamelijke ontwenningsverschijnselen
optreden. Craving is de zucht, de psychologische drang,
het verlangen om het middel te gebruiken. Voor sommige
drugs, bijvoorbeeld cannabis, is craving de belangrijkste
factor. Voor andere drugs is het vermijden van lichamelijke
ontwenningssymptomen - ziek worden - doorslaggevender.
Denk hier aan heroïne.

Een aangepaste classificatie van drugs op basis
van hun bewezen schadelijkheid.
Op basis van deze criteria kan een classificatie van de
schadelijkheid van de verschillende drugs gemaakt worden.
De classificatie voorgesteld door de onderzoekers uit het
Verenigd Koningrijk wijkt af van de vroegere classificatie
van gevaarlijke middelen in A-, B- en C-drugs (3).
In de nieuwe indeling (zie schema) valt op dat sommige
legaal te verkrijgen drugs hoger ingeschaald worden dan in
de vroegere indeling (vermelding achteraan)

De gevolgen die het gebruik heeft voor het gezin, het
sociale leven en de samenleving in hat algemeen.

Ken je de schade voor de familie en de sociale
schade?
Weet dat familieleden van intensieve druggebruikers vaak
door een hel gaan.
Wees ervan bewust dat intens experimenterende jongeren
veel minder afstuderen. Weet je trouwens dat intensief
druggebruik/drugverslaving vaker tot armoede en werkeloosheid leidt?
Het is ook zo dat het ontwaken na een lange periode van
gebruik zeer pijnlijk en confronterend is. Als de rook om
het hoofd van de druggebruiker verdwenen is, zijn vele
vrienden weg en blijven enkel andere druggebruikers en
dealers over… Verslaving die startte op jonge leeftijd heeft
de klok vele jaren stil doen staan, ondertussen evolueerde
de samenleving wel verder, maar stagneerde de persoonlijke ontwikkeling van de druggebruiker. Deze kloof ervaren
kan héél confronterend en ontmoedigend zijn.

Schade door intoxicatie:
Wist je dat bij de meeste zware verkeersongevallen alcohol
of drugs in het spel zijn?

(1) Definitie van Verslaving volgens O’ Brien e.a.: Verslaving is
een voortdurende, dwangmatige drang om een psycho-actief
middel te gebruiken, met de onmogelijkheid om deze drang onder controle te houden, ondanks de (toekomstige) negatieve gevolgen die het gebruik van deze middelen met zich meebrengt.
(2) Nutt, King, Saulsbury en Blakemore, The Lancet, 2007,
vol. 369: 1047-1053
(3) A-drugs werden in de vroegere classificatie beschouwd als
drugs die de meeste schade toebrengen (vb heroïne en XTC),
C-drugs als de minst schadelijke (vb cannabis).
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[wetenschappelijk onderzoek]

Min of meer? Middelengebruik bij Vlaamse
15-16 jarigen in Europees perspectief
10
Met de regelmaat van de klok duiken
in de media ‘nieuwe’ cijfers op over
het druggebruik bij jongeren. Net voor
de zomer was het weer van dat. Begin
mei klinkt het nog hoopvol ‘Vlaamse
jongeren drinken en roken minder’ (De
Standaard, 3/5/12), terwijl nauwelijks
een maand later de hoop een deuk
krijgt want ‘Druggebruik bij Belgische
jongeren is zorgwekkend’ (Het Nieuwsblad, 1/6/12). Is het nu minder of
meer? Al te vaak veroorzaken schijnbaar uiteenlopende berichten verwarring, niet in het minst bij ouders met
opgroeiende kinderen. Hieronder
trachten we een aantal cijfers over het
druggebruik bij Vlaamse 15-16 jarigen
correct te plaatsen en in een Europees
perspectief te duiden. Dit doen we
op basis van recente cijfers uit het
ESPAD-onderzoek.

Geert Lombaert

ESPAD staat voor "European School
Survey Project on Alcohol and Other
Drugs", een onderzoek dat elke vier
jaar gehouden wordt in bijna 40
Europese landen, waarbij meer dan
100.000 jongeren van 15-16 jaar bevraagd worden. ESPAD is het grootste
cross-nationaal onderzoek in Europa
inzake middelengebruik bij jongeren.
Het belangrijkste doel is het verzamelen van internationaal vergelijkbare
gegevens over het middelengebruik
bij 15- en 16-jarige scholieren in
Europa. De eerste ESPAD-studie vond
plaats in 1995, en België (Vlaanderen) neemt deel sinds 2003 (1). Na 3
bevragingen (2003, 2007 en 2011) beschikt Vlaanderen over trendgegevens
en kunnen we de Vlaamse jongeren
positioneren ten aanzien van leeftijdsgenoten in Europa.
We nemen de voornaamste trends
voor sigaretten, alcohol, cannabis en
andere illegale middelen onder de
loep (2).

Sigaretten

Alcohol

Wat het roken van sigaretten betreft
is er anno 2011 – in vergelijking met
2007 – weinig tot niets veranderd.
Zowel in Vlaanderen als over het
geheel van Europese landen is het
aandeel 15-16 jarige jongeren dat
recent rookte (dit is: in de afgelopen
30 dagen voorafgaand aan de bevraging) stabiel gebleven (zie grafiek).
Dit impliceert dat de dalende trend
tot 2007 – die zowel in Vlaanderen
als Europa duidelijk waarneembaar
was – tot stilstand is gekomen.
Vlaanderen blijft hangen op 26%
recente rokers onder de 15-16 jarigen
en scoort daarmee beter dan het
Europees gemiddelde van 28%.
Opvallend is voorts dat de verschillen
tussen jongens en meisjes - over alle
landen samen - in 2011 verwaarloosbaar zijn, ook in Vlaanderen. Tot en
met 1999 rookten jongens in Europa
meer dan meisjes. Dit is niet langer
het geval.

De Vlaamse 15-16 jarigen situeren
zich op het vlak van alcoholgebruik in
de afgelopen maand in de Europese
‘subtop’: 69% recente alcoholgebruikers in Vlaanderen tegenover
het Europees gemiddelde van 57%.
Sinds 2003 tekent zich een dalende
trend af op Europees vlak, terwijl de
winst in Vlaanderen voornamelijk
tussen 2003 en 2007 geboekt wordt
en het alcoholgebruik in 2011 stabiel
blijft (zie grafiek).
In de meeste landen zijn er anno
2011 geen verschillen tussen jongens
en meisjes. Ook in Vlaanderen zijn er
geen geslachtsverschillen met betrekking tot het aantal alcoholgebruikers
onder de 15-16 jarigen. De verschillen uit de eerste ESPAD-bevraging
in Vlaanderen (2003) zijn 8 jaar later
volledig uitgewist.
Als het echter gaat over zwaar alcoholgebruik, dan is het aandeel bij de
jongens nog steeds groter en dit in
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bijna alle landen. Ook in Vlaanderen
zijn er bijvoorbeeld meer jongens
dan meisjes die in de afgelopen
maand 5 of meer alcoholische dranken gebruikten tijdens eenzelfde
gelegenheid; dit is het zogenaamde
bingedrinken. Toch is ook de geslachtskloof met betrekking tot het
bingedrinken sterk verkleind, voornamelijk door een lichte toename bij
de meisjes in 2011. In vergelijking
met de Europese leeftijdsgenoten
scoren de Vlaamse jongens en
meisjes gemiddeld inzake het bingedrinken.

Cannabis en andere illegale
middelen
Na jaren van stijgingen (tussen 1995
en 2003) werd in 2007 op Europees
niveau een daling ingezet met betrekking tot het gebruik van cannabis (zie
grafiek). In 2011 blijft dit gebruik op
hetzelfde niveau als in 2007: 17% van
de Europese 15-16 jarigen gebruikte

ooit cannabis terwijl 7% dit ook deed
in de voorbije maand. Vlaanderen
scoort met respectievelijk 24% en
11% boven dit gemiddelde, maar
volgt wel de Europese trend: na een
gevoelige daling in 2007 stabiliseert
het gebruik in 2011.
In alle bevragingen - en in tegenstelling tot het gebruik van sigaretten en
alcohol - is het gebruik van cannabis
in de meeste landen bij jongens
hoger dan bij meisjes. Dit is ook het
geval in Vlaanderen.
Andere illegale middelen dan cannabis worden door een beperktere
groep van 15-16 jarigen gebruikt.
XTC, amfetamines en cocaïne zijn
de belangrijkste middelen die 2 à
3% van de Europese jongeren ooit
gebruikte. Vlaanderen scoort met
4 à 5% iets hoger dan dit Europees
gemiddelde, maar even hoog als in
2007. Ook voor deze middelen is
het gebruik bij jongens hoger dan bij
meisjes.

Concluderend kunnen we stellen dat
- in vergelijking met 2007 - het recent
gebruik van tabak, alcohol en cannabis bij Vlaamse 15- en 16-jarigen
anno 2011 min of meer ongewijzigd
is gebleven. De hoopgevende trendbreuk die in 2007 – zowel in Europa
als in Vlaanderen - duidelijk zichtbaar was (3), heeft zich niet verder
doorgezet.
Dit betekent dat er nog een lange
weg te gaan is om de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse
Gemeenschap te bereiken. Op de
gezondheidsconferentie van november 2006 stelde men zich immers
tot doel om het gebruik van tabak,
alcohol en illegale drugs met een
kwart terug te dringen tegen 2015.
Meer dan ooit is het belangrijk om de
inspanningen van het preventiewerk
aan te houden en zelfs een tandje bij
te steken. Zo niet worden de ambitieuze gezondheidsdoelstellingen van
de Vlaamse Gemeenschap voor 2015
niet gehaald.

(1) De dataverzameling in Vlaanderen
wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel. Coördinator: Patrick
Lambrecht (Vakgroep KLEP, VUB).
(2) De ESPAD-website (www.espad.
org) geeft een ruim overzicht van alle
onderzoeksresultaten. U kan er onder
andere de rapporten downloaden of
grafieken genereren.
(3) Zie De Sleutel magazine nr. 18:
‘Genotmiddelengebruik bij jongeren
daalt’.
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[nieuws uit het netwerk]

RKJ-school is meerwaarde voor jongeren
en programma
12
Peter: “Ik gebruikte op school en mijn “gedrag” ging achteruit. Maar ik had het niet door. Toen ik door de jeugdrechter hier werd geplaatst, zat ik in het vierde jaar verkoop. De politie betrapte me op gebruik en dealen. Mijn
ma vond het bij de kennismaking hier heel belangrijk dat
er een goed schoolaanbod was. Ook mijn oma steunde
me sterk. Ze hoopten dat ik geen schooljaar zou verspelen. Nu ben ik tevreden dat ik die kans gegrepen heb”.

Wat is het verschil met gewoon onderwijs?
Foto: © www.flouartistiek.be

Het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ)
vangt gemiddeld 12 minderjarige jongens en meisjes op
die vechten met hun drugprobleem. In september startte
er het tweede schooljaar is samenwerking met de UZschool. Later dit jaar worden de nieuwe schoolgebouwen in
gebruik genomen. Dankzij dit nieuwe project kan het RKJ
veel actiever inzetten op onderwijs. We blikken bij monde
van een aantal jongeren terug op het vorige schooljaar.

Wat voorafging
Het onderwijsproject ging vorig schooljaar van start
en werd mogelijk dankzij de samenwerking met
de UZ-school van de stad Gent en de steun van de
provincie. Voorlopig vinden de lessen plaats binnen
het bestaande gebouw van het RKJ. Hiervoor werd
een lokaal omgebouwd en opgesplitst in twee lokalen
waardoor ook in kleine groepjes of individueel les kan
worden gegeven. De nieuwbouw zal operationeel zijn
tegen november 2012.

Paul De Neve

School is voor veel pubers sowieso een verplicht nummer.
Voor de jongeren die bij ons aankloppen is de motivatie
voor school al helemaal zoek. Vaak komen ze door omstandigheden in het watervalsysteem terecht. Ze zijn schoolmoe, krijgen andere vrienden, beginnen te experimenteren
met drugs... Voor ze het beseffen zitten ze stoned in de klas.
Peter (1) is 16 jaar. Intussen volgt hij meer dan 4 maanden
het programma in het RKJ.
Toen hij hier aankwam ging het heel slecht op school. Hij
begon zijn schoolcarrière in de richting handel. Na de vechtscheiding thuis ging het echter snel bergaf. Hij begon op zijn
14de te experimenteren met cannabis en XTC en kreeg twee
jaar na elkaar een B-attest.

Peter: “We krijgen hier enkel op dinsdag- en woensdagvoormiddag les, zes uur (2) per week. Het is hier veel
rustiger in de klas. We zitten met een kleine groep en iedereen krijgt een individueel pakket in functie van de richting die we laatst volgden. Eigenlijk krijgen we opdrachten
op maat, voor de vakken die we normaal zouden krijgen.
Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde... We
moeten wel veel meer zelfstandig werken. Voor mij lag de
nadruk op boekhouden. Wie hier geen gewoon dagonderwijs meer volgt, kan zelfs een rijbewijs proberen halen”.
“De RKJ-leerkrachten nemen steeds contact met de
vroegere school, zodat je verder kan werken in dezelfde
cursuspakketten. Zo regelden mijn lesgevers ook dat ik aan
mijn examens kon meedoen. Ik kreeg een leerstofoverzicht
toegestuurd en een examenschema. De leerkrachten hebben me dan geholpen bij onderdelen waar ik problemen
mee had. Uiteindelijk werden de vragen van het examen
dan telkens doorgefaxt en de dag zelf moesten de antwoorden naar mijn vroegere school teruggestuurd worden”.
Peter: “Ik denk niet dat ik het zonder die individuele
ondersteuning had gehaald. De examens gingen voornamelijk over de 2,5 maand die ik eigenlijk niet meer naar
school was gegaan”.

Andy en Emiel zijn er komen bijzitten. Ook zij
zitten, wegens gebruik en dealen op school, in
het RKJ na tussenkomst van de jeugdrechter.
Wat hebben jullie hier geleerd?
Andy: “Dat ik niet met mijn frustraties moet blijven zitten.
Erover praten, lost problemen niet meteen op, maar het
lucht wel op...”
Emiel: “Ik besef nu opnieuw dat je plezier kan maken
zonder drugs. Genieten van samen eens te gaan bowlen,
van een partijtje voetbal. Mijn leven draait niet alleen meer
rond drugs”.
Peter: “Ik wist niet wat die drugs met me deden. Nu besef
ik dat wel en zie ik in hoe lastig het moet geweest zijn voor
mijn omgeving, mijn vrienden, mijn ouders. Ik weet dat
ik mijn familie echt gekwetst heb. Ik heb vroeger heel veel

[preventie]

Open trainingsdag
Unplugged
13

Andy: “Jongeren zouden echt moeten
beseffen dat ze beter niet gebruiken...”
Emiel: “Dat ze tijdig hulp moeten
zoeken als het niet meer gaat. Het is
beter om inlichtingen in te winnen in
een dagcentrum dan om te wachten
tot ze niet anders meer kunnen dan
‘plaatsen’.”
Peter: “En al bij al valt het hier zeer
goed mee”.
Andy: “Ik keek ook uit naar het einde
van de vakantie. Opnieuw iets bijleren.
Ik herinner me dat vroeger de verveling
wel toesloeg. Het is goed dat we hier
les krijgen. Het zal veel makkelijker zijn
om straks de draad opnieuw op te nemen. Anders dreig ik opnieuw een jaar
te verliezen. Mijn ma steunt me erg. Ze
wil dat ik een deftig diploma behaal”.
Peter: “Ik ben niet bang om naar
dezelfde school terug te gaan. Ik wil
definitief stoppen met drugs. Maar ik
besef dat ik me ambulant verder moet
laten helpen: af en toe op gesprek en
een controle. Ik kijk er naar uit om
mijn oude vrienden terug te zien...”
Emiel: “En straks in onze vernieuwde
lokalen zal het nog beter lukken. Ik
mag daarna ook naar mijn oude school
terug”.
Andy: “Ik ben al ingeschreven in mijn
vroegere school. Ik startte het schooljaar hier al met de boeken van die
school. Eenmaal ik hier afgerond ben
kan ik daar dan vlotter aansluiten”.
(1) Om redenen van privacy gebruiken
we fictieve namen.
(2) Vanaf dit schooljaar (2012-2013)
kunnen we 16 i.p.v. 6 u onderwijs/week
aanbieden.

Met dit aanbod (max 24 deelnemers per
training) richten we ons tot leerkrachten
die les geven in het secundair onderwijs,
directies, graadcoördinatoren, zorgleerkrachten maar evengoed tot preventiewerkers en clb-medewerkers die het
drugbeleid in school ondersteunen.

Training en Follow-up
Een groot gedeelte van de dag bestaat
uit het leren van vaardigheden, technieken en methodologische tips om beter
interactief te werken, meningen uit te
wisselen en samen te werken in een
veilig klimaat. Dit doen we door enkele
Unplugged-activiteiten en lessen zelf uit
te werken. We bieden zowel activiteiten
aan voor de 1ste, 2de als 3de graad.
Aan elke trainingsdag wordt een followupdag gekoppeld. Enkele maanden na
de trainingsdag komen de deelnemers
opnieuw samen tijdens een halve dag
follow-up. Doel van deze dag is ervaringen uit te wisselen en samen eventuele
drempels maar ook succes-ervaringen te
bespreken. Dit geeft de leerkracht de extra inspiratie en energie om aan de slag
te gaan en te blijven met Unplugged.
Je kan dit najaar een open trainingsdag
volgen op dinsdag 9 oktober in Hasselt,
op donderdag 11 oktober in Kortrijk, op
dinsdag 16 oktober in Turnhout of op
donderdag 18 oktober in Gent. Komend
voorjaar kan je terecht op dinsdag 29 januari in Kortrijk, op donderdag 31 januari
in Hasselt, op dinsdag 5 februari in Gent
of op donderdag 7 februari in Turnhout.
De follow-upnamiddagen vallen allemaal
in mei 2013.
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Nog een boodschap voor
leeftijdsgenoten?

Zowel voor het realiseren van een drugbeleid als het bereiken van de vakoverschrijdende eindtermen reiken de didactische
pakketten van De Sleutel handvatten aan.
Om leerkrachten te bekwamen in het
gebruik van deze Unplugged-pakketten,
geven we in de loop van het jaar acht open
trainingsdagen en 4 follow-upnamiddagen.

Materiaal
Voor de leerkrachten van de 1ste graad
bieden we een didactisch pakket aan
met 12 lessen. Deze lessen zijn best te
integreren binnen leefvaardigheden of
tijdens het titularisuurtje. Voor de 2de
graad ontwikkelde De Sleutel een pakket met 25 activiteiten. Hieruit kunnen
leerkrachten een keuze maken bij de
voorbereiding van hun preventiedag of
-week. In de 3de graad opteren we er
voor om drugspreventie in de vakken te
brengen. We ontwikkelden lessen voor
de leerkracht biologie, chemie, taal, aardrijkskunde, economie... Elke deelnemer
krijgt één exemplaar van het Unplugged
materiaal van de graad van zijn voorkeur
mee. Deelnemen aan een open training
kost 75 euro/deelnemer (materiaal per
deelnemer en broodje incl)
Meer info bij yannick.weyts@fracarita.org
of 09-231 57 48
www.desleutel.be
(doorklikken via professionals naar Onderwijs en Preventie)

Unplugged wordt ondersteund door het
Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Johan Van De Walle

ambras met mijn vader gehad rond dat
gebruik. Nu is mijn band met hem veel
beter geworden. Met wat ik hier leer,
voel ik me gesterkt om niet opnieuw te
gebruiken”.

[preventie]

Legal highs in opmars

14
Bewustwording voor jonge mensen

Spice, Mephedrome, 4-MA, 5-IT... In 2011 zijn in de Europese Unie 49 nieuwe drugssoorten geïdentificeerd (cijfers
van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en
Verslavingen, EWDD). De grote toename van deze synthetische drugs heeft vooral te maken met de eenvoud waarmee
de stoffen te vinden zijn op internet. Op tal van zogenaamd
legale webshops worden deze producten onder de noemer
"kruiden of herbal highs" in de etalage gezet. De Sleutel
roept op tot grote voorzichtigheid.

Johan Van De Walle / Paul De Neve

Reden tot bezorgdheid?
Vandaag bestellen we met zijn allen - vaak zonder veel
nadenken – gebruiksartikelen of diensten online. Het gemak
van internet vormt echter een groot gevaar. Online shoppers
beseffen niet altijd dat ze zich in een gevarenzone begeven.
Allerhande synthetische drugs kunnen er vrij eenvoudig
worden besteld. De Sleutel is behoorlijk bezorgd om de
risico’s die met deze producten gepaard gaan. Het gevaar bij
mengsels die als ‘legal high’ aan de man worden gebracht is
in het algemeen dat je niet zeker bent van de samenstelling.
Sommige producten zijn bovendien veel sterker dan je verwacht, met jammer genoeg ernstige en zelfs fatale gevolgen.
Het gaat bijvoorbeeld om synthetische cannabinoïden,
waarvan de effecten 7 maal groter zijn dan van cannabis. Een
andere nieuwe drug op basis van de substantie 5-IT maakte
deze zomer meer dan 10 slachtoffers in Zweden (gegevens op basis van autopsies van de Nationale Raad voor
Forensisch Onderzoek). In 2010 werden er in het Verenigd
Koninkrijk reeds meer dan 40 slachtoffers gerapporteerd als
gevolg van het gebruik van legal highs. Een veel groter risico
dus op de online markt.
En het aantal aangeboden gevaarlijke producten is er ook
echt aan een opmars bezig: in het eerste semester van 2012
doken er in ons land 7 nieuwe drugstoffen op. In Europa
werden in 2011 49 nieuwe stoffen gedetecteerd (41 in 2010).
Sensibilisering is dus noodzakelijk.

Twee boodschappen zijn belangrijk voor algemene bewustwording bij jonge mensen. Dat zijn scholieren, maar ook
festivalgangers, jonge uitgaanders, experimenteerders.
Eén: het internet betekent niet meer veiligheid. Het is een
misvatting dat, als je iets online koopt, je niet in het netwerk
van criminelen en misdadigers terechtkomt. Twee: ‘legaal samengesteld’ heeft niets te maken met ‘minder riskant’. Dat
legal highs of synthetische drugs worden samengesteld met
elementen die legaal zijn verkregen (een derivaat van een
chemisch product in dit land en een extract van een vreemde
plant uit dat land) betekent juist het tegengestelde van
veiligheid. Er wordt aan de lopende band geëxperimenteerd
door hobby-laboranten. Wat je op het internet te koop vindt
zijn de producten die genoeg effect geven om te kunnen
commercialiseren. Daar komt helemaal geen controle op
eventuele neveneffecten bij kijken. Het gaat er gewoon om
snel veel winst te maken.

Specifieke preventieve waarschuwingen voor
risicogroepen
Bovenop een algemene bewustwording is het nodig dat
jonge mensen die in contact komen en experimenteren met
deze synthetische drugs extra informatie krijgen. Met REDNET doen we vanuit de Sleutel aan selectieve preventie voor
jonge recreatieve druggebruikers, waarbinnen een specifieke
groep is die informatie over middelen op het internet vindt
en ze zelfs aanschaft via het internet. Deze beginnende of
recreatieve druggebruikers lopen een extra risico omdat ze in
de veronderstelling leven dat wat via internet gepropageerd
of verhandeld wordt niet zo gevaarlijk kan zijn. Dat zij een
interessante markt voor drughandel vormen, bewijst de opwaartse verkoopscurve van ‘legal highs’ of drugs die legaal
zijn of vooral lijken te zijn.
Na introductie in de smart shops enkele jaren geleden, tussen geneeskrachtige kruiden, zijn er honderden producten
verkrijgbaar op websites die gehost zijn in het binnen- en
buitenland. Sommige van die drugs bevinden zich in een
grijze zone van legaliteit, andere worden eventjes verkocht
tot ze op de lijst van verboden producten terecht komen.
Dat is op zich al zorgwekkend en De Sleutel wil daar voor
waarschuwen. Bovendien bevatten veel van de gepromote
producten risico’s waar de lezer of gebruiker zich totaal niet
bewust van is. Daarom verspreiden we gericht informatie
over enkele veel voorkomende ‘legal highs’, specifiek gericht
op de bezoekers van websites die deze drugs promoten.
Een voorbeeld van zo’n online infoblaadje rond Spice vind je
hierna of op www.desleutel.be
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Beleidsmaatregelen in de maak

Je hoeft geen IT’er te zijn om te weten dat
het internet met rasse schreden vooruit
gaat en verandert. Er bestaan bijna geen
landgrenzen voor wie informatie zoekt
of handel drijft via online netwerken en
contacten. Dat maakt het moeilijk om de
wet aan te passen aan de snelle bewegingen in de ‘legal high’ wereld. Met de
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[Varia]
Directie & centrale diensten
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org

Dagcentrum Antwerpen (DCA)
Dambruggestraat 78-80
2060 Antwerpen
T 03 233 99 14
F 03 225 10 24
E dca.info@fracarita.org

Dagcentrum Brugge (DCBG)
Barrièrestraat 4
8200 Brugge
T 050 40 77 70
F 050 40 77 79
E dcbg.info@fracarita.org

Dagcentrum Mechelen (DCM)

Blackout, een nieuw theaterstuk van Uitgezonderd rond het thema alcohol
voor leerlingen van 2de en 3de secundair.
De Sleutel zorgde voor bijhorend educatief materiaal dat leerkrachten kunnen
gebruiken bij de nabespreking.
Voor ondersteuning van een projectdag kan u bij De Sleutel terecht.
Meer informatie: yannick.weyts@fracarita.org

Via dit De Sleutelmagazine wil De Sleutel u informeren over de werking
van ons netwerk en regelmatig een stand van zaken brengen van
onze diverse projecten. We willen hiermee ook aangeven hoe
uw giften besteed worden.
Het drukken van dit magazine wordt ons gratis aangeboden door
drukkerij Die Keure, dit uit sympathie voor de vele donateurs.
Per zending betalen we echter nog steeds e 0,21. Help ons ook hier
te besparen door ons uw e-mailadres te bezorgen, zodat we u dit
magazine voortaan digitaal kunnen toesturen. Met dank om
uw gegevens te willen doorgeven (onze databank wordt beheerd
overeenkomstig de privacywetgeving). U kan u later op
elk moment weer probleemloos uitschrijven.

Vul onderstaand formulier in en help ons onze kosten te drukken en
daardoor nog beter uw gift te investeren in onze werking.

Ik wens het De Sleutelmagazine voortaan digitaal te ontvangen:

Voornaam
Adres (waar u dit magazine ontvangen heeft)

Gemeente
E-mail

Overmaken naar De Sleutel
Dienst Externe Relaties
Jozef Guislainstraat 43a
9000 GENT
fax 09 272 86 11
de.sleutel.info@fracarita.org

Stropkaai 38
9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@fracarita.org
Botestraat 102
9032 Wondelgem
T 09 231 54 45
F 09 231 67 15
E cic.info@fracarita.org

Therapeutische Gemeenschap
Merelbeke (TGM)
Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke
T 09 253 44 40
F 09 253 44 35
E tgm.info@fracarita.org

Therapeutische Gemeenschap
Gent (TGG)
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 342 88 01
F 09 342 87 95
E tgg.info@fracarita.org

Residentieel Kortdurend
Jongerenprogramma
Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo
T 09 377 25 26
F 09 377 78 64
E rkj.info@fracarita.org

Preventiedienst
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 231 57 48
F 09 272 86 11
E de.sleutel.preventie@fracarita.org

Naam

Postcode

Dagcentrum Gent (DCG)

Crisisinterventiecentrum (CIC)

Bezorg ons uw mail adres

Straat						

F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E dcm.info@fracarita.org

VZW Sociale Werkplaatsen
De Sleutel Gent

nr

Mahatma Gandhistraat 2a
9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E socwpg.info@fracarita.org

VZW Sociale Werkplaatsen
De Sleutel Antwerpen
Van Trierstraat 28a
2018 Antwerpen
T 03 259 08 90
F 03 259 08 91
E socwpa.info@fracarita.org

De Sleutel is een onderdeel van
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent

