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We weten waar we voor staan en waar we niet voor staan: het geloof in de
meerwaarde van een drugvrij leven is onze drijfveer. De keuze om verandergericht te werken in samenspraak met elke cliënt is dat ook. We investeren in
de kwaliteit van de therapeutische relatie en we streven ernaar integraal en
multidisciplinair te werken conform de ‘beste praktijk’.
Daaraan voegen we sinds kort ook ons antwoord toe op een aantal belangrijke
vragen:
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behandeling van personen
met een verslaving
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Dit magazine bevat een hele reeks artikels rond onze visie op verslaving en
de behandeling van personen met een verslaving. Deze artikelenreeks is het
sluitstuk van een proces dat al enkele jaren bezig is, en waarbij we als organisatie vooreerst onze identiteit en onze waarden formuleerden.

Volgen cliënten de
uitgestippelde paden?

Hoe kijken we binnen De Sleutel naar onze verslaafde cliënt en hoe helpen we
hem/haar naar zichzelf te kijken? Hoe spreken we over hem/haar met onze
partners? Vanuit welke gemeenschappelijkheid helpen we hem/haar de mogelijkheden te maximaliseren en de beperkingen te aanvaarden?
Hierover leest u meer in bijgaand nummer.
Het moge duidelijk zijn: we gaan volop en onverdroten voor de mogelijkheden van elke verslaafde cliënt, maar aanvaarden zijn/haar beperkingen. Een
afronding of een stopzetting van de behandeling hoeven we niet als een
mislukking te ervaren zolang we het volledige traject van de persoon blijven
zien. We zijn als organisatie slechts een schakel in het traject dat de cliënt
doorloopt.
De visie die we in dit nummer presenteren is voor ons zeker niet vrijblijvend.
We gaan er in elke afdeling mee aan de slag als een toetssteen voor de eigen
praktijk én het klinisch overleg.
Hiernaast leest u de gebalde visie waarin we duidelijk maken waar we binnen
De Sleutel voor (willen) staan. Verder in dit nummer gaan we dieper in op de
diverse bouwstenen van deze visie.
Hoe kijkt de medische wereld naar verslaving als een chronische ziekte? We
gaan vanuit een wetenschappelijk oogpunt en gebaseerd op eigen cijfers na
in welke mate al onze cliënten inderdaad te maken hebben met een chronische aandoening. We bekijken onze hulpverlening vanuit het bio-psychosociaal model (wat houdt dit concreet in?) en zoeken ook evidentie op basis
van profielkenmerken.
Dit alles toetsen we aan de beschikbare wetenschappelijke evidentie. De
Sleutel liet zich voor deze visie inspireren door de inzichten van Prof. Cor De
Jong van de Radboud Universiteit van Nijmegen.
Tot slot gaan we dieper in op het trajectdenken binnen De Sleutel. In welke
mate volgen onze cliënten de uitgestippelde paden? Of hoe we er toe gekomen zijn een netwerkindicator te ontwikkelen.
Ik wens u van harte veel leesgenot toe.

// Visie //

VISIE VAN DE SLEUTEL OP VERSLAVING
EN DE BEHANDELING VAN PERSONEN
MET EEN VERSLAVING
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Hoe kijken we binnen onze organisatie naar de persoon die
kampt met een verslaving? Hoe
helpen we die persoon naar
zichzelf te kijken? Hoe spreken
we over hem / haar met onze
partners? Welke behandeltraject zetten we samen uit?
Verslaving is een laatste fase in een
proces dat startte met experimenteel
gebruik, evolueerde tot regelmatig
gebruik en tot problematisch gebruik. Tijdens deze eerste fasen zijn
specifieke strategieën geïndiceerd
zoals o.a. preventie, vroeginterventie en kortdurende interventies. In
de laatste fase waarin iemand zijn
autonomie verliest t.a.v. verslavende
middelen, toont zich vaak ook een
chronisch verloop. Dit heeft effect op
de wijze van behandelen.
Deze tekst handelt over deze fase in
het verslavingsproces.

Koen Dhoore

We sluiten ons aan bij de huidige
stand van zaken in de wetenschap
die verslaving beschouwt als een
chronische ziekte. Om te genezen
van een ziekte is behandeling nodig
waarin hulpvrager en hulpverlener elk

verantwoordelijk zijn voor een actieve
bijdrage in dit herstelproces. Binnen
De Sleutel worden hulpverleners ook
geconfronteerd met personen in deze
chronische fase.
We onderscheiden vier aspecten van
hulpverlening in het veranderingsproces, het zogenaamde 4R-en model.
Eerst creëren we vertrouwen, zaaien
we hoop, brengen we perspectief
aan, motiveren we. Bezorgdheid en
betrokkenheid vormen de basis van
een goede therapeutische relatie en
geven hoop. Globaal kunnen we deze
fase omschrijven als Remoralisatie.
Nadien behandelen we de eigenlijke
verslaving zelf (het niet kunnen stoppen met innemen van schadelijke
producten), dit wordt Remediatie
genoemd. We werken echter niet alleen op de verslaving, we trachten
ook het functioneren op verschillende
leefgebieden te verbeteren: dit is
Rehabilitatie.
Het uiteindelijke doel is dat de cliënt
zijn autonomie herwint, dit noemen
we herstel of Recovery.
In de chronische fase van een ziekte
zijn er neuro-biologische veranderingen vast te stellen. Deze leiden tot
ernstige beperkingen in het dagelijks
functioneren van het individu op diverse levensterreinen: de lichamelijke
gezondheid, het emotioneel en cognitief functioneren en het sociale leven.
Daarenboven kan deze beperking
zich manifesteren in een gebrek aan
zingeving. We houden hier tijdens de
behandeling van verslaafde personen
rekening mee.

Het model houdt multidisciplinariteit
in. We vragen aan de hulpverleners
om elk vanuit hun eigen discipline
samen te werken in een geest van
vertrouwen en open communicatie.
De verschillende disciplines gaan op
respectvolle wijze in interactie met
elkaar. De Sleutel houdt er rekening
mee dat dit aspect veel afstemming
en organisatie met zich meebrengt.
Het chronisch aspect impliceert voor
de hulpverlener dat hij in een traject
werkt. De specifieke interventies van
de modules sluiten tijdens het verloop van het proces aan op andere
modules die door andere hulpverleners kunnen aangeboden worden.
Daarnaast heeft de hulpverlener de
verantwoordelijkheid om hoop te
geven aan het verslaafde individu. In
overleg met de hulpvrager streven wij
gezamenlijk bepaalde doelstellingen
na via gestructureerde interventies.
In een hulpverleningstraject kan er
een spanningsveld zijn tussen wat
nog kan en wat niet meer kan. Niet
iedereen zal dus in staat zijn om de
einddoelen van abstinentie en herstel
te bereiken. In ons streven naar verandering aanvaarden we deze kwetsbaarheid.
Het doel van de behandeling is dat
het individu zijn autonomie terugwint,
in de mate van het mogelijke.
Deze visie is niet vrijblijvend. We
willen erover waken dat ze terug te
vinden is in onze interventies, in onze
modules en in de structuur van onze
organisatie.
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Het bio-psycho-sociale model houdt
ons voor dat we een perspectief moeten bieden aan personen met een
verslaving. Dit perspectief situeert
zich binnen een ethisch kader van
waarden en normen dat zin geeft aan
het leven van dit individu. Onze interventies zijn tezelfdertijd gericht op
het biologische aspect, op de psychologische beleving, op de sociale en
relationele dimensie maar evenzeer
op de zingevingsaspecten.
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Verslaving, een chronische problematiek
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De geschiedenis van de verslaving leert ons dat
de visie op gezondheidsmateries, gespeend
wordt door wetenschappelijke inzichten en
filosofisch ethische benaderingen en dat dit
erg bepalend kan zijn in de behandeling die
een zieke uiteindelijk zal krijgen. Zo wordt in
de eerste helft van de 20-ste eeuw verslaving
vanuit sociologische hoek voornamelijk als een

foto’s www.flouArtistiek.be

maatschappelijk probleem bekeken en benaderd. Dit model wordt verlaten voor een meer
medische en psychologische benadering van
het probleem en algauw spreken we van het
bio-psycho-sociaal model.

Veel verslavingsproblemen
installeren zich
reeds tijdens de
adolescentie-

Anne Van Duyse

periode

Dit model lijkt op zich de voorheen tegengestelde benaderingen te verzoenen. Het laat ruimte voor een holistisch
model waarin alle verschillende dimensies van verslaving
in kunnen worden ondergebracht. In de praktijk is het voor
verslaving echter vaak een te vrijblijvend model, waarin
elkeen zijn ding kan doen. Bij discussie leek het kompas
geen richting aan te duiden. Het model moest dus aangevuld worden.
Om verslaving goed te begrijpen is het daarom belangrijk
om er drie actuele thema’s aan toe te voegen
- het neurobiologisch fundament in verslaving
- het chronisch karakter van de aandoening
- het ontwikkelingspsychologisch perspectief

Neurobiologische aspecten
Druggebruik start vaak als een experiment, hoofdzakelijk
in de jeugdjaren. Dit kan overgaan naar recreatief gebruik
waarbij gedrag zich herhaalt en gewoontes zich installeren. Het kan verder evolueren naar risico- of problematisch
gebruik. Tot op dit niveau is er vaak nog geen pathologisch
controleverlies over het gebruik. Het is maar pas in de fase
van misbruik en afhankelijkheid dat de zucht, de ‘craving’,
zo uitgesproken aanwezig is en het controleverlies zich
installeert. In deze fase zal er expliciet neurobiologische
schade optreden. Het reward- of beloningssysteem, gelegen in het limbisch systeem van de hersenen, is ontregeld
en beschadigd.
Het reward-systeem speelt een belangrijke rol in de menselijke aandrift, het aanleren van nieuw gedrag en genotsbeleving. Intensief en langdurig druggebruik ontregelt
dit reward- systeem, waardoor de functies die hiermee
samenhangen ook ernstig ontregeld zijn. In die zin is er
sprake van hersenpathologie.
Zowel in de hulpverlening als in de maatschappij heerst
er enige aarzeling om verslaving te beschouwen als een
ziekte, in het bijzonder als een hersenziekte. Er hangt een
zeker taboe rond. Dit heeft een aantal belangrijke consequenties: de verslaafde blijft verstoken van hulpverlening
en een aantal beschermingsmaatregelen, gekoppeld aan
ziekte. De verslaafde blijft een grote verantwoordelijkheid
over zijn aandoening en zijn chronisch disfunctioneren
bij zichzelf leggen.
Vele verslaafden zijn gedemoraliseerd en leggen hun falen
helemaal bij de eigen persoon. De realiteit is veel genuanceerder: daar waar de experimentele gebruiker wel degelijk zelf beslist om wel of niet te gebruiken, is dit voor een
verslaafde een heel ander verhaal. De drang/dwang om
opnieuw te gebruiken vertrekt nu niet meer vanuit de vrije
wil, maar vanuit mechanismen van craving en ontwenning,
die op zich als pathologisch beschouwd worden.

Chronische ziekte
Als verslaafden de hulpverlening contacteren is hun druggebruik vaak al tot een chronische ziekte geëvolueerd,
ondanks de bijzonder jonge leeftijd van vele van onze
patiënten.
Verslaving kent veelal een langdurig en grillig verloop: het
ene moment lijkt men genezen, het andere moment is er
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•
•
•
•

De verslaving heeft een zeer grote impact op het dagelijks
leven van de zieke en er is functieverlies en ernstige aantasting van de levenskwaliteit.
Behandeling dient dan ook ingebed te zijn in een behandelvisie die hiermee rekening houdt.
Naast de crisisinterventies is er ook het fasegericht behandelen bij chronische aandoeningen:
- remoralisatie (motivatie en geloof in eigen kunnen installeren) en stabilisatie
- remediatie (werken rond de verslaving en druggerelateerde problemen)
- rehabilitatie (de maximale re-integratie op diverse levensdomeinen, rekening houdend met de aanwezige beperkingen en mogelijkheden)
- recovery: pas in deze fase, nadat de vorige stappen geslaagd zijn, zal de patiënt in aanmerking komen voor volledig herstel.

sociale adaptatie;
waarden ontwikkelen en installeren;
initiatie in seksuele activiteit en de ontwikkeling van
een seksuele identiteit;
sociale relaties met leeftijdsgenoten leren aangaan.

Het intensief druggebruik zal deze ontwikkelingsprocessen
vertragen en verhinderen en leiden tot een achterstand.
Deze schade is ook ter hoogte van de neuronen binnen
onze hersenen terug te vinden. Het inoefenen van deze
vaardigheden gaat gepaard met een activatie van bepaalde braincircuits en een neuronale herstructurering. Ook op
neuronaal vlak zal er dus een onderontwikkeling zijn als
gevolg van druggebruik.
Verder weten we dat hersenen van jongeren veel gevoeliger zijn dan volwassen hersenen. De schadelijke effecten
van druggebruik zullen dan ook veel uitgesprokener zijn bij
jongeren. Dit leidt tot een grotere kwetsbaarheid voor verslaving op latere leeftijd, een handicap voor het leven.

In de behandeling zal men voortdurend balanceren tussen
enerzijds aanvaarding dat een aantal kwetsbaarheden en
beperkingen zullen blijven terwijl men anderzijds ook oog
moet hebben voor mogelijkheden en uitdagingen die er
zijn.

Ontwikkelingspsychologisch
perspectief
Het eerste druggebruik heeft veelal plaats in de tiener- of
adolescentieperiode. We zien dan ook dat vele verslavingsproblemen zich reeds geïnstalleerd hebben in die
adolescentieperiode. Vele volwassen verslaafden waren
reeds problematisch drugs aan het gebruiken toen ze nog
volop in hun pubertijd of adolescentie zaten.
Het gevolg is dat deze jonge mensen vaak al vele jaren verslaafd zijn als ze zich aanmelden bij de drughulpverlening
en reeds chronische patiënt zijn, ondanks hun jeugdige
leeftijd. Dit vroegtijdig gebruik heeft tot gevolg dat drugs
een invloed uitoefenen op het ontwikkelingsproces waar
deze jongeren nog voor staan op diverse vlakken.
Concreet denken we aan:
•
•

abstract denken;
aanleren van spreekvaardigheden;

Wetenschappers konden de laatste decennia
haarfijn uitzoeken hoe alcohol, nicotine,
cocaïne, heroïne, lsd, ecstasy en andere drugs
de boodschappen van neuron naar neuron in je
hersenen veranderen.
Op www.desleutel.be vind je een heldere
voorstelling van wat er in je grijze cellen gebeurt na
het roken van een joint, het drinken van een glas of
het nemen van andere drugs…
(ga naar preventie/informatie over drugs)
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een herval of een opstoot of crisis. Het zal vaak niet tot volledig herstel leiden en voor de meesten een levenslange
kwetsbaarheid tot gevolg hebben en een intensieve zorg
vereisen.

Nummer 26/2011

// Wetenschappelijk onderzoek //

Iedereen chronisch?
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Binnen ons netwerk helpen
wij jonge en volwassen
personen die af en toe iets
gebruiken of gebruikt hebben en die hetzij zichzelf
zorgen beginnen te maken
of waarover anderen zich
zorgen beginnen te maken.
Ook personen wiens gebruik
schade berokkent of heeft
berokkend kloppen bij ons
aan. Net als personen waarvoor de afhankelijkheidscriteria volgens DSM IV (1) van
toepassing zijn.

Veerle Raes

Een vraag die wij ons dan stellen is of
het chronische karakter van verslaving ook zichtbaar is bij de personen
die zich bij De Sleutel aanmelden met
een hulpvraag?
Kenmerkend voor een chronische
ziekte is dat ze minstens 6 maanden
duurt.In De Sleutel maken we al jaren gebruik van de EuropASI om de
personen met een hulpvraag verder
te kunnen oriënteren naar de meest
aangepaste vorm van begeleiding, behandeling en/of zorg op dat moment.
Naast het concretiseren van het middelengebruik als gebruik van tenminste 3 dagen in de week of 2 opeenvolgende dagen (bv weekend) heel veel,
waardoor de normale activiteiten
worden bemoeilijkt, worden in dit
instrument ook afrondingsrichtlijnen
meegegeven om de duur in jaren van
misbruik op die manier na te gaan.
Ook hier geldt zes maanden of meer
middelenmisbruik als een criterium
om de duur in jaren te tellen.

Ongeacht de aard van het middel,
blijkt uit de eigen registratiegegevens
van 2009-2010 (n=1041) dat enkel
voor 1,3% van de cliënten met een
hulpvraag, deze definitie van chronische ziekte niet van toepassing is.
Met andere woorden, voor 98,7% van
de hulpvragers geldt dat er sprake is
van een chronisch gegeven. Bij het
beperken van deze informatie tot illegale middelen alleen, zien we dat
iedereen die in behandeling komt
voor problemen met illegale drugs,
beantwoordt aan het criterium voor
chronische ziekte. Dit is eigenlijk ook
volledig in overeenstemming met de
opdracht en met de RIZIV-erkenningscriteria voor het ten laste nemen van
personen met een verslaving.
Het chronische karakter van verslaving vinden we ook terug in het aandeel eerste hulpvragen ten opzichte
van latere hulpvragen. Meer dan de
helft van de hulpvragen in De Sleutel
zijn latere vragen. Dit wil zeggen dat
er voor 52% al één of meerdere behandelingen voor het verslavingsprobleem zijn voorafgegaan.
Een andere invalshoek bij de zoektocht naar dat chronische in de populatie die in De Sleutel voor een behandeling komt aankloppen, is kijken
naar eerdere behandelingen van dezelfde cliënten binnen het geheel van
De Sleutel. Op basis van de gegevens
van 2010, werd nagegaan - voor alle
cliënten die in dat jaar minstens één
contactdag of opnamedag gehad hebben in één van de centra van De Sleutel - wélk aandeel daarvan al gekend
was in de voorafgaande jaren. Als we
terugkijken in de tijd, blijkt dat 21%
van wie in 2010 minstens één keer
langs kwam in één van onze centra, al
5 jaar of langer in de verslavingszorg
circuleert. 25% circuleert al 4 jaar of
meer, 30% 3 jaar of meer en 40% 2
jaar of meer.

Binnen die context is het ook relevant
na te gaan hoelang personen die middelen misbruiken, gemiddeld wachten
vooraleer ze beroep doen op hulpverlening. In een eerdere studie (19982004) bleek dat het gemiddelde aantal jaren misbruik voorafgaand aan
een hulpvraag varieerde naargelang
het middel tussen de 3 jaar en de 7
jaar. Ook was dat gemiddelde overheen de jaren met één jaar opgeschoven. De conclusie was gebaseerd op
het aantal door de cliënt opgegeven
jaren gebruik tussen de beginleeftijd
van intensief gebruik en het moment
van het interview.
Een andere benadering is enkel voor
de eerste hulpvragen, de leeftijd van
het eerste misbruik (inclusief alcohol
> 5 glazen) af te zetten tegenover de
leeftijd waarop die eerste hulpvraag
wordt gesteld voor een verslavingsprobleem. Uit grafiek 1 kan men
duidelijk zien dat ongeacht de aard
van het middel, het eerste misbruik
zich concentreert tussen 13 en 19 jaar,
terwijl de eerste hulpvragen zich pas
aandienen vanaf de leeftijd van 19
jaar. Voorts kan men ook zien dat het
aandeel personen dat nà zijn 25ste
nog intensief begint te gebruiken
gestaag afneemt om tot 0 te worden
herleid (een enkele uitzondering niet
te na gesproken) eenmaal de 30 jaar
gepasseerd (grafiek 1).
Deze informatie kon nog verfijnd
worden naargelang de aard van het
middel. Zo blijkt de duur in jaren tussen de leeftijd van eerste misbruik en
de leeftijd waarop een eerste hulpvraag wordt gesteld heel wat groter
voor cannabis of stimulantia dan voor
cocaïne en opiaten. Voor opiaten stellen we vast dat al meer dan 10% van
degenen die het beginnen misbruiken
(vanaf 14 jaar) al binnen het jaar hulp
komt zoeken voor problemen met dat
gebruik. Na 1 jaar heeft al bijna 40%
van de opiaatmisbruikers hulp gezocht. Na 6 jaar misbruik zocht al 70%
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GRAFIEK 1

We vinden dat chronische karakter van
verslaving dus wel degelijk terug in de
cijfers van De Sleutel.

BEGINLEEFTIJD EUROPASI GEBRUIK EN LEEFTIJD EERSTE HULPVRAAG
(Alle middelen, 2009-2010, n= 484)

GRAFIEK 2

UITSTEL HULPVRAAG
JAREN TUSSEN BEGINLEEFTIJD EUROPASI GEBRUIK EN EERSTE HULPVRAAG
NAARGELANG HET MIDDEL (CUMULATIEF %)

Wat betekent het aanvaarden van het
chronische karakter van verslaving
voor onze dagelijkse praktijk?
Niet iedereen die voor het eerst komt
aankloppen bij de verslavingszorg is
in dat laatste stadium, maar ook de
hulpvraag van diegenen die nog niet
in dat stadium zijn, moet voldoende
ernstig genomen worden. We weten
immers vanuit medische hoek hoé hersenprocessen worden verstoord door
middelengebruik en hoe op die manier
een verslavend middel op een bepaald
ogenblik de controle over het gedrag
gaat overnemen. De “keuze” om meer
(middelen) te gebruiken, is daarom
misschien minder persoonlijk dan op
het eerste zicht kan lijken.
Het uitstelgedrag om naar de hulpverlening te stappen illustreert de
‘snelheid of traagheid’ waarmee last
van het misbruik van een middel wordt
ervaren. Aangenomen kan worden dat
de lastervaring bij opiaten en cocaïne
groter/sneller is of komt dan voor stimulerende middelen of voor cannabis.
Het voornaamste middel van eerste
hulpvragen wordt ook vaker geassocieerd met cannabis (36%) en slechts
in mindere mate met opiaten (8%).
Bij beginnend gebruik/misbruik is dat
biologische gegeven nog niet zo ver
gevorderd. Er is nog geen lijden, waardoor de persoon die experimenteert
met verslavende middelen helemaal
niet gemotiveerd is om het gebruiksgedrag te veranderen. Als hulpverleners
bevinden wij ons precies in dat spanningsveld. Wanneer het biologische gegeven nog niet zover gevorderd is, is de
veranderbaarheid groter, maar de motivatie om te veranderen is er niet, bij
gebrek aan probleemervaring. Wachten
tot het lijden groter is, is echter geen
optie. Immers, het beperkt steeds meer
onze mogelijkheden om verandering
te realiseren. Vandaar de nood om, als
de cliënt de stap naar de hulpverlening
zet, (al dan niet onder druk) die hulpvraag ook altijd ernstig te nemen.
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hulp (grafiek 2). Voor cannabis duurt
het echter ruim 7 jaar vooraleer de helft
van de misbruikers de stap naar de
hulpverlening hebben gezet. De grafiek
2 illustreert dat minder dan 10% binnen de eerste twee jaar na het eerste
cannabismisbruik (vanaf 10 jaar) hulp
heeft gezocht.
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Chronische ziekte gaat ook gepaard
met ernstige problemen op meerdere
leefgebieden.
Een verminderd uithoudingsvermogen, cognitief functioneren, mobiliteit
en/of beperkingen en veranderingen
in het dagelijkse leven drukken zich
uit op meerdere leefgebieden. In de
EuropASI wordt het functioneren of
disfunctioneren op een leefgebied
weergegeven via een ernstscore: van
personen met een ernstscore > = 4
zeggen we dat het functioneren op
dat leefgebied is aangetast. Op basis
van alle cliënten die in 2009 een
ambulante individuele begeleiding in
De Sleutel volgden, werden groepen
samengesteld naargelang het aantal
aangetaste leefgebieden (zie illustratie boven). We stellen vast dat 38%
naast drugs nog 3 of meer andere
aangetaste leefgebieden heeft. 35%
heeft naast drugs nog 1 of 2 andere
aangetaste leefgebieden en bij 13%
blijven de problemen nog beperkt tot
het drugmisbruik. Elk van de zones refereert ook naar een andere gradatie
van zorg. De afgenomen EuropASI’s
beschrijven dan ook enkel de populatie aan de rechterzijde van onderstaande figuur.

GRADATIES NAAR AANTAL AANGETASTE LEEFGEBIEDEN

GRADATIES NAAR ERNST VAN DE VERSL AV I N G

Als we spreken over meerdere leefgebieden, komen we in de buurt van het
tweede kernelement van onze visie op
verslaving en aldus op de behandeling van verslaving: het bio-psychosociaal model. In De Sleutel nemen
we de EuropASI af, maar werken we
daarom ook binnen het bio-psychosociaal model?

(1) DSM-IV is het classificatiesysteem dat in de
hulpverlening gebruikt wordt om vast te stellen
of er sprake is van een psychiatrische stoornis.
In de DSM-IV zijn 11 verschillende persoonlijkheidsstoornissen opgenomen.

GRADATIES IN DE ZORG

// Visie //

Hulpverlening voor verslaafden binnen het
bio-psycho-sociale model: wat houdt dit in?

In de visie op verslaving en de
behandeling van personen met
een verslaving vermeldt De
Sleutel expliciet het bio-psychosociale model (BPS model). In
deze bijdrage beschrijven we
eerst wat dit model voor ons
inhoudt, wat de consequenties
zijn voor de hulpverlener en
voor de organisatie van de
hulpverlening. Daarna gaan we
op zoek naar een inspirerende
praktijk die de principes van dit
theoretische model omzet in
concrete interventies.
Het bio-psycho-sociale model is een
theorie die verschillende perspectieven
op geestelijke ziekte en gezondheid
integreert. Wat houden de verschillende
perspectieven in?

Robrecht Keymeulen

Het biologische perspectief wil vooral
vanuit de neurobiologische kennis
verklaren waarom er bepaalde lichamelijke symptomen aanwezig zijn. Het
psycho-sociale perspectief gaat over de
acties en reacties tussen de persoon en
zijn omgeving en is van daaruit gericht
op het begrijpen van de verslaafde
persoon. Het morele perspectief breng
het zingevend kader in, met waarden,
idealen en normen: wat is de betekenis van verslaving en herstel voor deze
persoon?
Het bio-psycho-sociale model richt zich
daarom niet enkel op de verslaving in
de beperkte betekenis van het woord,
maar wil ook de schade herstellen die
door de verslaving en eventueel door
de behandeling ervan, aangericht is op
andere levensterreinen. Het BPS-model
erkent verder het feit dat een persoon
kwetsbaar blijft, ook na het herstel van
zijn verslaving. Dit houdt o.a. in dat de
verslavingsproblematiek in verdere fases van het leven opnieuw actueler kan

worden, soms in de vorm van terugval.
Het uiteindelijke doel van de interventies is dat een persoon zijn autonomie
zoveel als mogelijk terugwint.
De behandelaspecten worden beschreven in het 4 R-model:
Remoralisatie: hoop creëren, stabiliseren, zorg en ondersteuning geven,
Remediatie: herstel van de symptomen
van de verslaving,
Rehabilitatie: verbeteren van het functioneren op verschillende levensgebieden,
Recovery: herstellen van de autonomie,
van de verantwoordelijkheid over het
eigen leven.
Medische, psychotherapeutische en
pedagogische denkkaders sluiten zo bij
elkaar aan.
Een interessante overweging gaat over
de plaats van de cliënt in dit BPS-model.
De cliënt heeft immers een persoonlijk
perspectief. De vraag is of hij/zij evenveel belang hecht aan de verschillende
perspectieven die de hulpverlening
onderscheidt als de hulpverleners zelf
doen. Daarenboven: wat is de invloed
van het perspectief van de cliënten op
het perspectief dat de hulpverlener
hanteert? Het BPS-model stelt aan de
hulpverlener bijzondere eisen inzake
communicatie met de cliënt.
Cliënten kunnen verwachtingen hebben
die de mogelijkheden van de hulpverleners overtreffen. Hulpverlening heeft

mogelijkheden maar ook beperkingen.
Ondanks hun herstel, kunnen cliënten
in hun dagelijks leven geconfronteerd
worden met beperkingen van hun mogelijkheden. We zouden dit een blijvende
kwetsbaarheid kunnen noemen. Hoe
moet men daar als hulpverlener mee
omgaan? Aan de ene kant benadrukken
we als hulpverlener ons streven naar
verandering, aan de andere kant willen
we de chronische aspecten van verslaving erkennen. Het komt er op aan om
een goed evenwicht te vinden tussen de
persoonlijke verantwoordelijkheid en de
sociale en biologische determinanten.
Hier ligt een spanningsveld, ook in de
communicatie met onze cliënt.
Het moreel-ethische perspectief is zeker
de dimensie waarin de opvattingen van
de cliënt het meest doorwegen. Hoop
geven is een belangrijk aspect. We moeten nochtans vaststellen dat dit onderwerp in de hulpverlening stiefmoederlijk
behandeld wordt, wat misschien een
aanduiding is van onze moeilijkheid om
hiermee om te gaan.
Hulpverleners staan voor de uitdaging
om een inspirerende praktijk te beschrijven die de theorie omzet in concrete
interventies. Deze inspirerende praktijk
moet ondersteund worden met wetenschappelijke bevindingen. Ze moet op
structurele wijze interventies op de
verschillende levensterreinen integreren
en inspelen op de noden en verwachtingen van onze cliënten.
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Het doel van deze hulpverlening is de
verslaafde persoon leren om een leven
op te bouwen dat belonend is zonder dat
er middelenmisbruik aan te pas komt
– of toch minstens evolueert in deze
richting. Diverse elementen maken hier
deel van uit. Een hulpverlener heeft als
opdracht om via bepaalde interventies
een evolutie op gang te proberen krijgen:

Conclusie: als hulpverlener gaan we met
onze cliënt voor een evolutie naar een
cleane levensstijl die intrinsiek motiverend is: andere dingen zijn leuker dan
druggebruik.

• geef hoop ;

Voor de hulpverlener betekent dit dat
samenwerking met collega’s meer is
dan louter informatie uitwisselen met
anderen omtrent de eigen activiteiten.
Het BPS-model vergt een actieve vertaling naar de andere disciplines, de hulpverlener houdt in elk van zijn acties rekening met de andere actoren. Dit vergt
een bijzondere gevoeligheid voor wat
er gebeurt op andere levensterreinen,
soms in andere hulpverleningsdiensten.
Binnen het bio-psycho-sociale model
moet samenwerking een vanzelfsprekend karakter hebben. Voor elke medewerker betekent dit dat deze openstaat
voor de andere perspectieven, dat ze
vertrouwen kunnen geven aan de collega’s, dat ze grenzen kunnen stellen
aan de eigen gedrevenheid.

• geef ook hulp voor actuele en 		
concrete situaties ;
• tracht de positieve conse			
quenties die oorspronkelijk 		
gerelateerd waren met drug		
gebruik te vervangen door ne		
gatieve consequenties ;
• tracht voor het druggebruik 		
een alternatief te vinden. Een
alternatief dat op zichzelf belonend 		
en waardevol is voor de cliënt ;
• dit alternatief wordt gezocht in de sociale, relationele, maatschappelijke
omgeving van de cliënt ;
• maak een functionele analyse van
druggebruik: wat lokt uit, wat is het
belonend gevolg?
• de Europasi kan je helpen om te
vinden welke levensterreinen een
motiverende waarde hebben waarop
je behandeldoelen kan formuleren ;
• maak niet-druggerelateerde maatschappelijke activiteiten belonend ;
• train uw cliënt in de nodige vaardigheden om deze doelen te bereiken ;
• tracht de sociale levensstijl van de cliënt zodanig te reorganiseren dat deze
op zich belonend is waardoor deze
levensstijl voldoening geeft en kan
concurreren met de oude levensstijl

Wat zijn de consequenties van werken
volgens het BPS-model voor de hulpverlener en voor de organisatie van de
hulpverlening?

Het is een uitdaging om ervoor te zorgen
dat in elke behandeling de verschillende perspectieven op een relevante
en evenwichtige wijze aan bod komen.
Ofwel moet dit gebeuren door het
BPS-model te vertalen in de teamsamenstelling ofwel door de juiste samenwerkingsverbanden met andere teams
op te zetten. Voor de organisatie van
de hulpverlening impliceert dit verder
dat communicatie- en overlegstructuren een prominente plaats krijgen. Het
handelplan wordt een werkinstrument
dat door de verschillende disciplines
gelijktijdig gebruikt wordt. Maar overleg
met partners en snelheid in een beslissingsproces gaan niet altijd hand in
hand. Op sommige momenten kan dit
een spanningsveld creëren. Iemand
moet daarom het mandaat hebben om

de klinische coördinatie te verzorgen en
om het bereiken van een consensus te
realiseren.
Vandaag werken we reeds voor een
groot stuk binnen het bio-psycho-sociale model. Deze optie past binnen de
traditie die we reeds geruime tijd, stap
voor stap, ontwikkeld hebben. Toch er is
een verschil. Ten eerste wordt de illusie
van vrijblijvendheid in de samenwerking doorprikt. Ten tweede wordt er een
grotere consequentie gevraagd bij het
uitwerken van een holistische aanpak:
biologische, psychologische, sociale en
zingeving aspecten moeten in elke behandeling volwaardige en evenwichtige
aandacht krijgen. Ten derde willen we
de professionele therapeutische relatie
met onze cliënt blijvend centraal stellen.

foto www.flouArtistiek.be
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Personen met een verslaving
door een bio-psycho-sociale bril bekeken.
Evidentie op basis van profielkenmerken.

In de chronische fase van een ziekte zijn er neuro-biologische veranderingen vast te stellen. Deze leiden tot ernstige
beperkingen in het dagelijks functioneren van het individu op diverse levensterreinen: de lichamelijke gezondheid,
het emotioneel en cognitief functioneren en het sociale leven (citaat uit de visietekst).

Het bio-psycho-sociale model houdt ons voor
dat drie dimensies een rol spelen bij verslaving en voortdurend met elkaar interfereren:
een biologische, psychologische en sociale
dimensie. Het profiel van de cliënt in De Sleutel
willen we toetsen aan deze visie. Hier gaan we
na in welke mate cliënten in De Sleutel effectief
gekenmerkt worden door beperkingen in hun
lichamelijk, psychisch-emotioneel en sociaal
functioneren enerzijds en in welke mate dergelijke beperkingen met elkaar interfereren
anderzijds.
Voor deze analyse maken we gebruik van de EuropASI-gegevens uit de periode 2008-2010. De EuropASI is een gestandaardiseerd screeningsinstrument dat sinds 1998 gebruikt
wordt in De Sleutel. Het laat toe om een goed zicht te krijgen
op de verschillende aspecten van het leven van de cliënt
die mogelijk hebben bijgedragen tot het ontstaan van diens
drugmisbruik. Diverse problemen worden geïnventariseerd
om vervolgens de prioriteiten voor behandeling te bepalen. In
de EuropASI komen 7 levensdomeinen aan bod: lichamelijke
gezondheid, arbeid/opleiding/inkomen (sociaal-economisch),
alcoholgebruik, druggebruik, justitie/politie, familiale en
sociale relaties en psychisch-emotionele gezondheid.

Geert Lombaert

Lichamelijk functioneren
Een grote groep van cliënten heeft te maken met beperkingen
in het lichamelijk functioneren. Onderstaande cijfers illustreren dit overvloedig.
- Meer dan één derde van de cliënten (36%) signaleert chronische lichamelijke klachten die het leven voortdurend
beïnvloeden en verhinderen om zijn/haar capaciteiten
volledig te benutten.
- Eén op vijf (21%) krijgt op regelmatige basis medicijnen
voorgeschreven door een arts voor zijn of haar lichamelijke
klachten (medicatie voor een psychiatrisch of verslavingsprobleem zijn hier niet in meegerekend).
- De cliënten blijken zelf ook vaak bezorgd te zijn over hun
fysieke gezondheid. Dit leiden we af uit de vaststelling dat
bijna de helft van hen (47%) gedurende de afgelopen 6
maanden onder behandeling is geweest van een arts voor
lichamelijke klachten. Psychiatrische problemen of medische problemen die een direct gevolg zijn van alcohol- of
druggebruik zijn andermaal niet meegerekend.

- Tot slot geldt dat 40% van de cliënten minstens 5 dagen van
de afgelopen 30 dagen fysieke of medische klachten heeft
gehad.

Psychisch-emotioneel functioneren
Naast lichamelijke beperkingen kampt ook een grote groep
van cliënten met klachten op psychisch-emotioneel vlak.
- Dit blijkt onder meer uit de vaststelling dat 44% van de
cliënten ooit – ambulant of residentieel - in behandeling
is geweest voor psychiatrische problemen. Problemen ten
gevolge van alcohol- of drugmisbruik vallen hier niet onder.
- Ook de aanwezigheid van ernstige psychiatrische symptomen in de afgelopen 30 dagen is niet gering. Drie op tien
(30%) voelde zich recent erg depressief en bijna vier op
tien was erg gespannen of angstig (38%) of kampte met
ernstige cognitieve problemen (38%). Het gaat hierbij niet
om eenmalige symptomen die op een enkele ‘slechte’ dag
voorkwamen of zich voordeden onder invloed van alcohol of
drugs.
- Ruim een vierde van de cliënten (27%) kreeg recent medicijnen voorgeschreven voor psychische en emotionele problemen.
- Tot slot geldt dat de helft (51%) minstens 5 dagen van de afgelopen 30 dagen psychische of emotionele problemen had.

Sociaal functioneren
Met betrekking tot het sociaal functioneren maken we een
onderscheid tussen enerzijds het sociaal-economisch profiel
(opleiding, arbeid en financieel) en anderzijds het sociaalfamiliaal profiel van de cliënt.

Sociaal-economisch
Binnen het sociaal-economisch profiel bekijken we achtereenvolgens het diploma, de werksituatie en de schuldenlast.
- Minderjarigen buiten beschouwing gelaten stellen we vast
dat één op vier cliënten (24%) enkel een diploma lager
onderwijs heeft en bijna de helft (47%) beschikt over een
diploma beroepssecundair onderwijs (inclusief vroeger
lager middelbaar). Voorts behaalde 14% een diploma van
technisch secundair onderwijs en 8% een diploma algemeen secundair onderwijs. Nauwelijks 6% heeft met succes
hogere studies afgerond.
- Bijna vier op tien cliënten (38%) was gedurende de afgelopen 30 dagen op regelmatige basis (deeltijds of voltijds)
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aan het werk. Liefst één op drie (33%) was echter in de
afgelopen maand werkloos, terwijl 13% arbeidsongeschikt,
ziek of invalide bleek te zijn. Nog eens 10% was niet aan het
werk wegens verblijf in een gecontroleerde omgeving.
- Ook de schuldenlast illustreert dat de cliënten op sociaaleconomisch vlak in een weinig benijdenswaardige positie
verkeren. Ruim de helft van de cliënten (55%) kampt met
schulden. Schulden in het drugsmilieu, hypotheeklasten of
bedrijfsschulden zijn hier niet inbegrepen.

Sociaal-familiaal
Behalve het sociaal-economisch profiel heeft het sociaal
functioneren uiteraard ook betrekking op de sociaal-familiale
relaties. In het bijzonder focussen we hierbij op ernstige relatieproblemen die men ooit heeft ervaren ten aanzien van
personen uit de nabije omgeving enerzijds en ernstige conflicten in de afgelopen 30 dagen anderzijds.
- Ernstige problemen op relationeel vlak zijn problemen die
zo langdurig en intens zijn dat ze de relatie blijvend dreigen te verstoren. Meer dan de helft van de cliënten heeft
dergelijke problemen ervaren in de omgang met zijn moeder (55%) en/of zijn vader (56%). Met betrekking tot een
partnerrelatie – indien aanwezig – signaleren bijna 6 op 10
cliënten (59%) ernstige problemen. Ten aanzien van goede
vriend(inn)en gaat het om ruim één op drie cliënten (35%).
- Bijna één op vier had in de afgelopen maand minstens één
dag ernstige conflicten met personen uit de familie (23%)
of met anderen buiten de familie (23%). Voor één op tien
cliënten (11% respectievelijk 9%) gaat het om minstens 5
conflictueuze dagen in de afgelopen 30 dagen. Het gaat
hierbij niet om normale meningsverschillen, maar conflicten
die een zodanige omvang hebben dat ze de relatie dreigen
te verstoren.

Samenhang tussen lichamelijk,
psychisch-emotioneel en sociaal functioneren
Uit bovenstaande bespreking kunnen we zonder twijfel besluiten dat vele cliënten in De Sleutel geconfronteerd worden met
ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren en dit op
diverse levensterreinen, zoals: de lichamelijke gezondheid, het
emotioneel en cognitief functioneren en het sociale leven.
Tot slot gaan we na in welke mate deze problemen met elkaar
interfereren. We beperken ons daarbij niet tot bovenstaande terreinen, maar nemen alle levensdomeinen op die in de EuropASI
aan bod komen. Op basis van objectieve profielkenmerken en
de mate waarin cliënten zelf aangeven last te ervaren en behoefte te hebben aan hulp, drukt de begeleider voor elk leefgebied uit in welke mate interventies noodzakelijk zijn. De ernstscore weerspiegelt deze nood aan bijkomende behandeling.
Uit deze analyse blijkt dat quasi alle ernstscores voor de 7
leefgebieden een sterke samenhang vertonen: hoge (lage)

ernstscores op één domein hangen steevast samen met hoge
(lage) ernstscores op een ander domein. Verslavingsproblematiek is met andere woorden overduidelijk een multi-dimensioneel gegeven.
Omwille van de veelheid aan verbanden, brengen we in dit
kluwen enige vereenvoudiging aan en focussen we op de
meest essentiële verbanden. Daartoe geven we in onderstaande grafiek enkel de sterkste statistische verbanden weer
(uitgedrukt in Spearman-correlaties >.30).
Centraal in het schema staat de ernstproblematiek met betrekking tot druggebruik.

Justitie
.32
Arbeid, opleiding
en inkomen
Alcoholgebruik
.30
Druggebruik
.42

.31
.41

.30
Familie en
sociale relaties

.41
Lichamelijke
gezondheid
.53

.31
Psychisch-emotionele
gezondheid

De figuur illustreert mooi dat de sterkste onderlinge verbanden gevormd worden door de centrale driehoek van druggebruik, familie en sociale relaties en psychisch-emotionele
gezondheid. In de keten van verbanden treden echter ook
sociaal-economische en lichamelijke gezondheidsproblemen
prominent naar voren. Deze domeinen – lichamelijk, psychisch, sociaal-economisch en sociaal-familiaal – interfereren
duidelijk met elkaar en kunnen niet geïsoleerd worden van het
verslavingsprobleem.

Tot slot
De keuze voor het bio-psycho-sociale model zien we ondersteund en bevestigd door het profiel van de cliënt. Op basis
van bovenstaande analyse is het een evidentie dat de interventies ten aanzien van personen met een verslaving simultaan gericht worden op het biologische aspect, op de psychologische beleving, en op de sociale en relationele dimensie.

// Visie //

Koen Dhoore,
directeur zorgverlening,
in gesprek met Dr. Cor De Jong

Vernieuwde visie op verslaving
gedragen na intense interne studiedag

Professor Cor De Jong plaatste als eerste
het therapeutisch proces binnen het vier
R-model.
• Remoralisatie: hoop geven
• Remediatie: bevorderen van het
symptomatisch herstel van de verslaving
• Rehabilitatie: verbeteren van het functioneren op andere levensterreinen

Paul De Neve / Robrecht Keymeulen

• Recovery: ‘er zijn als mens’ wanneer
de patiënt zijn eigen leven vorm geeft

De Jong (2) lanceerde dit 4R- model in
september 2006 n.a.v. zijn inaugurale
rede bij de aanvaarding van het ambt
van bijzonder hoogleraar ‘Verslaving en
Verslavingszorg’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De titel van die rede
luidde ‘Chronisch verslaafd. De therapeut, de patiënt en de ziekte’.
De Jong was als gastpreker op onze
studiedag gevraagd om onze visietekst
vanuit zijn expertise (in de praktijk en
vanuit onderzoek) te illustreren en ruimer te kaderen, rekening houdende met
beschikbare evidentie en wetenschappelijke inzichten over verslaving en
behandeling.

Cor de Jong definieert het begrip verslaving als een chronische hersenziekte
met een destructieve leefstijl voor de
persoon en zijn omgeving. Verslaving
wordt gekenmerkt door terugval (remissies) en exacerbaties (verergering of
toename in hevigheid van symptomen).
Verslaving ontstaat volgens de Jong op
basis van een combinatie van:
• genetische kwetsbaarheid
• vroegkinderlijke traumatisering en
persoonlijkheidsontwikkeling
• actuele omgevingsfactoren

Waarom blijft het een
verslaving?
Volgens De Jong blijft verslaving bestaan
als gevolg van een combinatie van:
• genetische kwetsbaarheid
• neurobiologische veranderingen in
het brein
• vroegkinderlijke traumatisering en
persoonlijkheidsontwikkeling
• actuele omgevingsfactoren
De Jong linkt de evolutie van gebruik
en misbruik tot afhankelijkheid en
verslaving aan de soort van problemen
waarmee men te maken krijgt en de
aangewezen interventie in de desgevallende fase (zie illustratie).

Verslaving kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Dit hangt
ook samen met de stappen die moeten
gezet worden om de (gedemoraliseerde) patiënt in beweging te krijgen,
m.a.w. hoe motiveer je een patiënt? En
wat versta je daaronder? Weet bijvoorbeeld dat iemand die misschien niet
vlot meewerkt in een bepaalde behandeling toch wel kan gemotiveerd zijn om
het doel ‘stoppen’, te bereiken.
Naargelang het dominante paradigma
waarmee naar verslaving gekeken
wordt, wordt ook anders naar motivatie
gekeken:
-Vanuit het moreel paradigma komt
verslaving voort uit een gebrek aan
wilskracht en goede normen.
-Het psychosociale paradigma beschouwt verslaving dan weer als aangeleerd gedrag. Je bent met andere
woorden zelf verantwoordelijk voor je
veranderingsproces.
- Vanuit het neurobiologische paradigma
blijft verslaving bestaan als gevolg van
het verkeerd functioneren van de hersenen door jarenlang druggebruik. De Jong:
‘Voor het eerst als patiënt genoemd
worden is dan vaak een opluchting’.
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De Sleutel organiseerde op 17
februari 2011 een interne studiedag rond de “Visie op verslaving en de behandeling van
personen met een verslaving”.
Een belangrijke gastspreker op
dit studiemoment voor meer dan
100 hulpverleners binnen ons
netwerk, was Dr. Cor de Jong,
bijzonder hoogleraar verslaving
en verslavingszorg, verbonden
aan het NISPA (1) in Nederland.
Hij is ook de grondlegger van
het 4R- model waarnaar we in
onze visie verwijzen.

// Visie //
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“ They can be analyzed,
counseled, reasoned with,
prayed over, threatened,
beaten, or locked up, but
they will not stop until
they want to stop” (3)
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(3) Just for Today: Daily Meditations for
Recovering Addicts. 1991 (February 17,
Narcotic Anonymous World Services,
Inc. US)

De diverse sprekers tijdens de studiedag:
Robrecht Keymeulen, Dr. Anne Van Duyse, Koen Dhoore, Dr. Cor De Jong en Veerle Raes (vlnr)

Volgens De Jong moeten verslaafden
behandeld worden als chronisch zieken. ‘Afkicken is dan ook niet enkel een
kwestie van wilskracht meer’, aldus nog
de Jong.

Hoe motiveer je om
te stoppen?
Wat motiveert een persoon om een
bepaald gedrag te stellen? Deze vraag
beantwoord je volgens De Jong best
door het gewoon bij die persoon in
kwestie te bevragen.
Verwijzend naar onderzoek van Malone
& Lepper bekijkt de Jong welke individuele factoren (uitdaging, nieuwsgierigheid, controle, erkenning) de motivatie
kunnen bevorderen.
Een resem aan individuele factoren
bepalen de graad van motivatie. ‘Wat
zijn de persoonlijke doelen, verwachtingen, wensen, behoeften, uitdagingen,
fantasieën? Waar wil de patiënt controle
over hebben? Waar vindt hij of zij voldoening in?‘ De Jong wijst er op dat een
therapeutische relatie niet van het ene
moment op het andere ontstaat.

Consequenties voor De Sleutel
Vandaar ook dat we binnen De Sleutel
zoveel belang hechten aan de gelijkwaardigheid. Pas als beide partijen
(hulpverlener en patiënt) werken volgens deze kernwaarde heeft een therapie kans op slagen. En wat als blijkt
dat het ingeslagen pad toch niet het
gewenst effect heeft, of als betrokkene
alsnog afhaakt, of de doelstelling niet
haalt... ?
Als we verslaving echt als een chronische ziekte beschouwen, dan houden
we bij een verdere behandeling hier ook
rekening mee. Personen die binnen een
behandeling te weinig groeien of onvoldoende doelstellingen halen, moeten
een alternatief aangeboden krijgen.
Personen die minder goed blijken te
functioneren of niet langer binnen een
bepaald programma passen, willen we
toch telkens opnieuw kansen blijven
geven.
Het uitwerken van zorgtrajecten, de
samenwerking met partners is daar een
antwoord op. Het is dan ook een uitdaging om daarop verder te werken zodat

de verschillende modules nog beter op
elkaar aansluiting kunnen vinden.

(1) Het NISPA is een samenwerkingsverband
tussen vier instellingen voor verslavingszorg
in Nederland en werkt nauw samen met wetenschappelijke instituten van de Radboud
Universiteit.
NISPA doet vanuit een biopsychosociaal paradigma onderzoek naar verslaving en verslavingszorg en integreert zorgontwikkeling, onderwijs
en onderzoek.
(2) Dr. Cor de Jong (1950) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en volgde
de opleiding tot psychotherapeut. Hij startte
zijn professionele loopbaan als huisarts, werkte
daarna in de psychiatrie, en is sinds 1982 actief
in de psychiatrie en verslavingsgeneeskunde.
In 2001 werd De Jong wetenschappelijk Directeur van het NISPA. Sinds oktober 2005 vervult
hij de bijzondere leeropdracht Verslaving en
verslavingszorg bij de Faculteit der Sociale
Wetenschappen van de Radboud Universiteit
Nijmegen. De Jong is ook werkzaam als eerste
geneeskundige in Novadic- Kentron, een verslavingszorginstelling in Nederland.

‘ERKLÄREN’ EN ‘VERSTEHEN’ VOOR VERSLAVINGSDOMEINEN SAMENGEVAT

Hoe verhouden het biologische en het psychosociale zich
tot elkaar? ( Zie schema )
‘In de ontmoeting met de patiënt zijn er
twee kernvragen’, aldus de Jong
- wat is er aan de hand, volgens jou?
- wat moeten we er aan doen, volgens
jou ?
De Jong: ‘Zowel de patiënt als de therapeut dienen deze vragen te beantwoorden. Hierna beslissen ze samen hoe
de behandeling zal verlopen’. Op basis
van doelen wordt hierover een overeenkomst gesloten (Evelien Joosten 2009).

// Wetenschappelijk onderzoek //

Trajectwerken in De Sleutel:
in welke mate volgen cliënten de uitgestippelde paden?
De ontwikkeling van een netwerkindicator
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De aandacht voor de positie en inbedding van De
Sleutel binnen het regionale netwerk of zorgcircuit
is niet nieuw in de centra van De Sleutel. Op basis
van identificeerbare verwijzers en verwijzingen
trachten we ons reeds lange tijd een beeld te vormen van de partner-hulpverleners en de paden en
trajecten van cliënten, zowel binnen als buiten het
eigen netwerk.
Vanuit de recent omschreven visie volgt de expliciete keuze om anno 2011 nog méér aandacht te besteden aan de trajecten van de cliënten. In onderstaand
artikel trachten we dit hard te maken en geven we
een aanzet tot het ontwikkelen van een indicator
hieromtrent.
UITGESTIPPELDE VERSUS AFGELEGDE TRAJECTEN

Convergentie		

X

>
>

Y

Divergentie

X

>
>

afdeling van De Sleutel. We onderscheiden 4 types van centra
binnen De Sleutel waarnaar verwezen kan worden: naar het
crisiscentrum (CIC), naar een therapeutische gemeenschap
(TG), naar het residentieel jongerenprogramma (RKJ) en naar
een dagcentrum of antenne (DC).
Stap 2: Van deze uitgestippelde trajecten binnen het eigen
netwerk gaan we na welke trajecten ook effectief gevolgd
werden door de cliënt. Dit betekent dat de cliënt binnen een
bepaalde tijdsspanne ook effectief in behandeling is of opgenomen wordt in het centrum waarnaar hij/zij verwezen werd.
Belangrijk is dat we bepaalde tijdslimieten in acht nemen:
- Ambulant (DC): binnen maximaal 90 dagen na de doorverwijzing is de cliënt in behandeling.
- Residentieel (TG en RKJ): binnen maximaal 30 dagen na de
doorverwijzing is de cliënt opgenomen.
- CIC: binnen maximaal 90 dagen na de doorverwijzing is de
cliënt opgenomen. Omwille van het gebruik van een opnamelijst in het CIC hanteren we een ‘soepelere’ tijdslimiet.

Y

Aandeel ‘succesvolle verwijzingen’ in 2008-2010

Z

In onderstaande grafiek geven we het resultaat van deze oefening weer voor de periode 2008-2010. Concreet drukken we
uit welk percentage van de uitgestippelde netwerktrajecten
ook effectief gevolgd werd door de cliënt in de periode 20082010. In de grafiek geven we de indicator voor het geheel van
De Sleutel alsook per type centrum.

Wanneer we spreken over trajecten is het van belang om een
onderscheid te maken tussen enerzijds de trajecten die begeleiders uitstippelen in overleg met de cliënt (stippellijn in
schema) en anderzijds de paden die de cliënt – al dan niet met
advies – effectief aflegt (volle lijn in schema). De uitgestippelde
trajecten lopen niet steeds gelijk met de afgelegde trajecten. De
graad van overeenstemming tussen beide geeft ons een indicatie van de mate waarin we erin slagen om modules op elkaar te
doen aansluiten en het trajectdenken daadwerkelijk te realiseren in de dagelijkse praktijk.
Om dit te evalueren hebben we niet alleen gegevens nodig over
de uitgestippelde trajecten, maar uiteraard ook over de effectief
afgelegde trajecten. Voor de afdelingsoverschrijdende trajecten
binnen het eigen netwerk van De Sleutel kunnen we de mate
van overeenstemming nagaan, terwijl we de trajecten die het
eigen netwerk overschrijden niet kunnen verifiëren.

SUCCESVOLLE VERWIJZINGEN: % OVEREENSTEMMING TUSSEN UITGESTIPPELDE EN AFGELEGDE TRAJECTEN
80

Geert Lombaert

Om de graad van overeenstemming tussen de uitgestippelde
en effectief afgelegde paden in het eigen netwerk te evalueren, gaan we als volgt te werk.
Stap 1: In eerste instantie nemen we de uitgestippelde trajecten onder de loep door na te gaan welke cliënten door een
afdeling van De Sleutel verwezen worden naar een andere
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Het chronisch aspect impliceert voor de hulpverlener dat hij in een traject werkt. De specifieke interventies van de modules sluiten tijdens het verloop van het proces aan op andere modules die door andere hulpverleners kunnen aangeboden
worden (citaat uit de visietekst).

naar DS (totaal)
(n=774)

naar CIC
(n=320)

naar TG's
(n=163)

naar RKJ
(n=72)

naar dagcentra
(n=219)

Uit de grafiek blijkt dat meer dan de helft van de cliënten (57%
op 774) die binnen het eigen netwerk doorverwezen worden
naar een ander centrum van De Sleutel dit uitgestippelde
traject ook opvolgt binnen de vooropgestelde tijdslimiet. Dit
impliceert dat we voor bijna 6 op 10 cliënten in De Sleutel erin
slagen om het afdelingsoverschrijdende aanbod succesvol op
elkaar af te stemmen.

// Wetenschappelijk
Visie //
onderzoek //

Er zijn echter duidelijke verschillen naargelang het type centrum waarnaar verwezen
wordt. De overeenstemming is het grootst bij een verwijzing naar de Therapeutische
Gemeenschap: 3 op 4 cliënten die geadviseerd worden tot een opname in de TG
worden binnen de maand effectief opgenomen. Een verwijzing naar het crisiscentrum of naar een dagcentrum wordt in ruim de helft van de gevallen (resp. 55% en
53%) opgevolgd, terwijl de afstemming met het RKJ momenteel het laagst scoort:
bij ruim 1 op 3 jongeren wordt het advies voor opname effectief gerealiseerd. We
benadrukken hierbij dat een lagere graad van overeenstemming niet impliceert
dat het RKJ an sich niet-succesvol is. Het gaat erom dat de wederzijdse afstemming
tussen het RKJ en de andere afdelingen voor verbetering vatbaar is en dat het lagere
succes wellicht ook samenhangt met de specifieke doelgroep voor het RKJ.

Succesvolle verwijzingen naargelang het moment van verwijzing
Behalve het onderscheid naargelang het type centrum waarnaar verwezen wordt,
is het ook relevant om na te gaan wanneer de kans op een succesvolle verwijzing
het grootst is. Met andere woorden: is de succesgraad afhankelijk van het moment waarop verwezen wordt?
Met betrekking tot het moment van verwijzing maken we een onderscheid tussen:
- Een verwijzing bij het eerste contact: dit is een doorverwijzing op het ogenblik
dat de cliënt zich aanmeldt of vlak na het eerste gesprek.
- Een verwijzing na uitgebreide screening: dit betekent dat de cliënt na het doorlopen van de module oriëntatie verwezen wordt naar een ander centrum van De
Sleutel voor verdere begeleiding.
- Een verwijzing na ambulante begeleiding of residentiële opname: dit betekent
dat geoordeeld wordt dat het begeleidingstraject -eventueel tijdelijk- beter in een
ander centrum verdergezet wordt.
Succesvolle verwijzingen naargelang het moment van verwijzing

S U CCESVO L L E V E RW I J Z I N G E N N A A R G E L A N G H E T M O M E N T VA N V E R W I J Z I N G
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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 Brussel (DCBL)
Aanbeeldstraat 14
1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 230 26 16
F 02 230 75 96
E dcbl.info@fracarita.org
Dagcentrum Mechelen (DCM)
F. De Merodestraat 20
2800 Mechelen
T 015 20 09 64
F 015 20 09 65
E dcm.info@fracarita.org
Dagcentrum Gent (DCG)
Stropkaai 38
9000 Gent
T 09 234 38 33
F 09 223 34 55
E dcg.info@fracarita.org
Crisisinterventiecentrum (CIC)
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
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Directie & centrale diensten
Jozef Guislainstraat 43a
9000 Gent
T 09 210 87 10
F 09 272 86 11
E de.sleutel.info@fracarita.org
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Bovenstaande grafiek spreekt voor zich: een ‘prille’ verwijzing heeft het minst
kans op succes. Bijna twee op drie cliënten die bij een aanmelding of eerste
gesprek doorverwezen worden naar een ander centrum van De Sleutel volgt dit
advies niet op en verdwijnt minstens voor even van de Sleutel-radar. Dit betekent
niet perse dat de cliënt uit het hulpverleningscircuit verdwijnt. Uiteraard is het
mogelijk dat de cliënt buiten De Sleutel verder begeleid wordt, maar dit kunnen
we niet verifiëren.
Indien een cliënt verwezen wordt na het doorlopen van de module oriëntatie
stijgt de kans op een succesvolle verwijzing tot meer dan 60%, terwijl de kans het
grootst is (ruim 70%) indien de verwijzing gebeurt na begeleiding of opname. Met
andere woorden: hoe “verder” in de behandeling, hoe meer kans op een succesvolle verwijzing.

Tot slot
Bovenstaand artikel vormt een aanzet tot het ontwikkelen van een netwerkindicator, die we in de toekomst verder wensen te verfijnen. Op basis van deze indicator
willen we evalueren in welke mate we erin slagen het trajectdenken - zoals geformuleerd in de visietekst - om te zetten in de werkelijkheid. Het uiteindelijke doel
is het optimaliseren van de afstemming in het eigen aanbod door de sterktes en
zwaktes bij doorverwijzingen in het eigen netwerk in kaart te brengen.

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
VZW Sociale Werkplaatsen
De Sleutel (SW)
Mahatma Gandhistraat 2a
9000 Gent
T 09 232 58 08
F 09 232 58 18
E socwpg.info@fracarita.org
De Sleutel is een onderdeel van
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119 – Gent

